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1. NOTAS PASTORAIS

CARTA PASTORAL 2013-2014
O SÍNODO DIOCESANO
EM COMUNHÃO PARA A MISSÃO: PARTICIPAR E TESTEMUNHAR
Estamos no momento decisivo do Sínodo da nossa diocese de Viseu. Pela sua importância, para o presente e o futuro desta nossa Igreja, venho pedir o maior interesse, empenho e
dedicação de todos os cristãos, nestes dois próximos anos. Na verdade, o Sínodo não se faz à
margem dos cristãos – leigos, religiosos e sacerdotes – nem pode dispensar o seu contributo.
Todos somos essenciais para que o Sínodo realize os efeitos que persegue e conduza aos frutos
que, desde o seu início, programa, anuncia e deseja.
Depois de termos sido chamados a olhar o Concílio Vaticano II como ponto de partida e
referência para a renovação desta nossa Igreja de Viseu (tendo em conta as 4 Constituições fundamentais), estamos no momento certo para, nos próximos dois anos e nos vários momentos da
Assembleia Sinodal, elaborarmos e aprovarmos as orientações a seguir. Estas terão em conta a
análise feita no percurso realizado e as inspirações que nos surgiram, em todo o caminho feito,
à luz de cada uma das Constituições: Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium
e Gaudium et Spes. Não queremos copiar referências, exemplos e respostas concretas de há 50
anos, pois a Igreja, na Sociedade, é fermento, intérprete, orientadora e libertadora no caminho
que nos ensina e ajuda a percorrer, sendo sempre “nova” e anunciando sempre o “novo”... Porém, se estes 4 Documentos foram, há 50 anos, a “chave de leitura” da Igreja, eles são, ainda
hoje, “sinais dos tempos” para o período pós-conciliar e luz para os desafios que a sociedade
pós-moderna – quase pós-cristã – nos apresenta. Uns e outros desafiam-nos a tecer as linhas
para construir e viver a Igreja que, caminhando com Jesus e seguindo-O fielmente, O apresente
como Amigo, Próximo e Libertador a todas as pessoas e em todas as situações do nosso tempo.
Enquanto vamos fazendo e percorrendo o caminho que nos está a ser oferecido – preparando,
reflectindo e aprovando propostas a apresentar à Assembleia Sinodal – iremos, também, unidos
como “Igreja em missão” no século XXI, viver, anunciar e testemunhar a Fé, fazendo-o sempre
“em comunhão para a missão”.
PROPOSTAS E PRESSUPOSTOS PARA O CAMINHO
Desde o início deste percurso, contámos com a presença, ajuda e inspiração de Deus Pai, do
Seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Este, prometido por Jesus e enviado pelo Pai para ser
presença e alma da Igreja, é Guia e Mestre da nossa vida, em caminho de conversão permanente.
O século XXI será o século da interioridade e do discernimento das opções mais válidas,
acolhendo-as e assumindo-as na vida pessoal, eclesial e comunitária ou não será tempo decisivo
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de crescimento da paz e da verdade, numa Sociedade cheia de experiências dúbias de valor e
muito vazias de esperança.
Os cristãos são chamados a discernir os tempos actuais e a fazer opções a partir da alma
das pessoas e dos povos e do cerne das estruturas e dos critérios de decisão. Com a organização
social aberta – porque sem fronteiras ou limites de qualquer espécie – urge viver e testemunhar
valores que sejam inquestionáveis para os (tantas vezes dúbios) critérios das sondagens, das
maiorias ou das estatísticas. Urge respeitar e afirmar o ser, o acreditar e o viver, não com slogans de fidelização dúbia e insegura mas com valores de experiências de vida afirmada, vivida
e provada.
Assim, de acordo com o Plano Pastoral para a diocese de Viseu, a viver em Sínodo, e em
comunhão com os princípios de fé, de esperança e de confiança, agora reafirmados, propomonos:
a) Fomentar um tempo de oração e de adoração semanal em cada Unidade Pastoral.
Propõe-se que, semanalmente, em cada Unidade Pastoral – ou num conjunto de paróquias
mais próximas – e contemplando as diversas paróquias da mesma, se organizem tempos de oração e adoração. A programação e realização de actividades deve assentar, começar e rever-se na
oração e na comunhão com o Senhor, o Bom Pastor. Esta firme comunhão com Jesus é a base
para a vivência, o anúncio e o testemunho – alegre e confiante – dos valores da Fé, da Esperança
e do Amor, vivendo, testemunhando e ensinando o Evangelho como Caminho, Verdade e Vida
de cada cristão.
Sabemos, todos nós, que Jesus é a fonte de vida das comunidades cristãs e só n’Ele radicam as melhores e mais definitivas esperanças humanas. Ninguém chega ao Pai se não passar
por Ele, pois só Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida para todos os que vêm a este mundo. Importa que tenhamos presentes estes princípios que são do próprio Senhor Jesus – e importa que
estejam bem visíveis nas nossas programações – acreditando que, sem Ele, nada podemos fazer
e só n’Ele, com Ele e por Ele nós encontraremos a vida e a salvação.
É Jesus a Cabeça e, ao mesmo tempo, a Fonte da Vida da Igreja. É Ele Quem prepara o
coração dos que ouvem o chamamento ao apostolado, seja no sacerdócio, na vida religiosa ou
na construção de uma família. É Ele o Mestre e o Pastor que forma os que vêm para os nossos
Seminários.
b) Criar oportunidades e momentos específicos de graça como é um Retiro Espiritual.
A Igreja é uma Comunidade específica, centrada na vida de Jesus e na Sua mensagem. É
chamada a alimentar-se desta vida e a transmiti-la a todos, como vida gratuita e abundante que
realiza, na plenitude da esperança e da alegria, todos os que dela e por ela vivem. De forma
visível e explícita, nem todos sen- tem fome desta vida que Jesus é e dá. Porém, devemos anunciá-la, propô-la e distribuí-la, tornando-a acessível de forma abundante, e não somente pela
Eucaristia.
O acesso e a oportunidade do encontro, da conversão e da vivência da Eucaristia passam
pela intimidade de conversa e de proximidade com a oração. Todos nós somos convidados a
acreditar que Jesus tem os Seus planos e cria, Ele próprio, oportunidades para Se fazer próximo
e companheiro no caminho dos que ama e chama e a quem quer falar, comunicando-lhes planos
e projectos a viver, pessoal e eclesialmente. Por opções de vida e por circunstâncias e consequências que marcam as mesmas opções, nem todos os cristãos podem viver, da mesma forma,
a participação na comunhão eucarística. A comunhão espiritual, realizada na proximidade e na
relação possíveis, permite a intimidade orante de quem, com amor e fé, se aproxima e procura
viver em coerência.
Para todos os que o desejem, somos convidados a provocar felizes experiências de oração
8
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pessoal, ajudadas por orientadores que estimulem, ajudem e provoquem o encontro e a relação orante. Sejam jovens, adultos ou crianças; individualmente ou em grupo; em casal ou em
família; ligados a movimentos ou membros de grupos, serviços e/ou ministérios eclesiais, na
unidade pastoral e no arciprestado; seja organizando experiências locais ou aderindo a propostas de movimentos e/ou de outros serviços diocesanos... Tudo deve fazer parte de um projecto/
programa pastoral, nas Unidades Pastorais, nas Paróquias e nos Arciprestados, de forma especial no plano dos próximos anos.
Tenhamos bem presente: o serviço missionário nas “periferias” da nossa missão pastoral
– necessário e urgente – somente resulta se não descuidamos o poder e a capacidade do fermento activo na acção com todos os que são chamados a vir e a ver o testemunho dos que crêem.
c) Constituir uma oportunidade de Iniciação Cristã que seja Escola de Fé na Unidade Pastoral.
Na Diocese têm sido feitas algumas experiências de formação cristã, em paróquias e em
arciprestados, que têm ajudado a iniciar na vida cristã e a aprofundar as opções de vida eclesial
e comunitária. Por vezes, a proposta não tem muita adesão e, quando apresentada, é vista como
desinteressante. Porém, para os que aderem, torna-se uma experiência humanamente rica e
espiritualmente fecunda. O cristianismo passa a ser visto como vida e não como fria doutrina.
Ser cristão aparece, então, como mais-valia para a vida, aumentando a auto-estima pessoal de
seguidor de Jesus e de membro da Igreja, enquanto Comunidade cristã.
Distinguindo o livremente proposto do obrigatório – como acesso aos Sacramentos e a
outros momentos de vivência e de celebração da Fé – devemos propor, sempre e a todos os que
nos vêm pedir alguma coisa, um caminho de aprofundamento da fé e da vida cristã. Importa
ter presente – deixando bem claro a quem nos procura – que ser cristão não é cumprir leis e
sujeitar-se a imposições, apresentadas e vistas como algo frio, exterior e legalista... Ser cristão e
fazer parte da Igreja é aderir a uma Pessoa e ser membro de uma Comunidade. É escolher Jesus
como o Salvador e aderir à Igreja como a Comunidade dos que seguem Jesus – os cristãos.
Em conclusão: ser cristão e fazer parte da Igreja é aderir a Jesus Cris- to numa Comunidade, conhecer Quem Ele é e o que Ele propõe. Ser cristão e fazer parte da Igreja é conhecer,
também, o que a Igreja é, faz e propõe para dela fazer parte e, em conjunto com todos os outros
cristãos, ser Povo de Deus.
Pode haver quem queira conhecer Jesus e aderir a Ele sem aceitar fazer parte da Igreja
e cumprir o que a Igreja propõe... Pode haver quem se sinta atraído por Jesus Cristo e pelo
Evangelho e não aceite a Igreja e as suas regras... Deve haver oportunidade de se fazer este
caminho... Porém, quem o quer fazer sem aderir à Igreja, não pode exigir da Igreja os Sacramentos que a Ela foram confiados e dos quais Ela é garantia, guarda, juiz e responsável pela sua
vivência e distribuição...
É bom e desejável que qualquer pessoa possa aprofundar a sua relação com Jesus e aperceber-se do modo de acreditar e de viver dos cristãos que fazem parte da Igreja, na Comunidade
concreta. Só ouvindo, vendo e privando com teste- munhas próximas de Jesus se pode conhecer
a vida dos cristãos...
Perguntemo-nos então: nós, os cristãos, estamos preparados para passar nesta prova de
verdade e de autenticidade? As nossas Comunidades – pelo que dizem, fazem e vivem – são
testemunhas autênticas de Jesus e do Seu Evangelho? As nossas Eucaristias celebram, anunciam e apresentam Jesus Ressuscitado? Na nossa vida está patente o Evangelho da verdade, da
fraternidade e do amor?
Tenhamos bem presente: somente quem aceita ser parte da Igreja pode compreender e
viver os Sacramentos e outros momentos e dimensões da Comunidade cristã. Somente quem
aceita ser e fazer parte da Igreja pode assumir tarefas e responsabilidades que a visibilizam e a
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tornam referência para todos, quer nas celebrações que são a sua vida quer nas instituições que
a representam.
Devem ser preocupações, cada vez maiores, para todos os membros da Comunidade –
desde o Bispo, ao Padre, a todos os outros agentes da acção pastoral – celebrar bem a Eucaristia
(sobretudo o Domingo), os Sacramentos e as celebrações da Palavra, preparando bem estes
momentos fortes da vida comunitária; acolher e informar bem as pessoas que se dirigem à Comunidade, pedindo qualquer informação; apresentar meios e propostas de informação e de formação às pessoas que querem fazer algum caminho na Comunidade; ter, divulgar e distribuir às
pessoas – também às “ausentes” e às que vivem nas “periferias” – propostas que a Comunidade
tem, oferece e se propõe viver; ser Comunidade acolhedora e caritativa para todas as pessoas
que, mesmo não fazendo parte, estão em situação de carência e de necessidade material, seja de
forma habitual ou circunstancial... Ter presente o testemunho de amor dos primeiros cristãos e
como este testemunho era fundamental na adesão a Jesus Cristo, na Igreja!
d) Ser Igreja missionária e capaz de acolher todas as pessoas que batam à porta da
Igreja.
Sirvam como boas ilustrações – e para vivermos bem este ponto que deve ser muito bem
cuidado nas nossas Comunidades – tantos exemplos bíblicos, do Antigo e do Novo Testamento.
A todo o que bate à “porta da Igreja” – pedindo ou exigindo, por vezes sem condições e sem
paciência (...) – o acolhimento que se faz e a resposta que se dá são sinais essenciais e decisivos
para que, quem bate e vem, se sinta acolhido e com vontade de conhecer melhor a Casa, à qual
Jesus convida a todos: “Vinde a Mim, todos vós que andais cansados e afadigados e Eu vos
aliviarei”...
Devemos imaginar tudo o que pode ter ocasionado a distância, a frieza e a revolta – tantas vezes com culpas da própria instituição eclesial – para semelhantes reacções. Uma pessoa
que acolhe bem (e com o coração), dando uma resposta que inclua e compreenda as razões da
distância e frieza são gestos e atitudes suficientes para fazer um acolhimento integrador na Casa
comum, onde Cristo é Senhor e Mestre e nunca Juiz condenador.
Todos nós – Bispo, Sacerdotes, Leigos e Religiosos – somos os maiores beneficiados da
misericórdia, compreensão e amor do Bom Pastor. Devemos recordar a Parábola do Administrador que, não sabendo usar da misericórdia recebida, foi condenado.
À Igreja não pertencem somente pessoas puras e santas... A Parábola da pesca e da rede
que acolhe toda a casta de peixes mostra a diversidade da riqueza e da pobreza dos membros
da Igreja que todos somos e formamos. O tempo da Igreja proporciona e oferece caminhos e
oportunidades de purificação, de conversão, de opções de vida, de escolhas de libertação que,
seguindo Jesus, trazem e alimentam uma vida nova e feliz. O testemunho e a experiência deste
caminho, no bom e fraterno acolhimento a quem está fora, são preciosa ajuda para todos os que,
integrando-se ou não na Igreja, experimentam a vida nova oferecida por Jesus a todos os que O
conhecem e O seguem.
Tenhamos sempre presente: nenhum cristão tem o exclusivo da Lei, do Evangelho, do
Coração do Pai. Sabemos como somos convidados a contar com a Misericórdia de Deus a nosso respeito e para as nossas falhas... Não usemos nunca de medida estreita para avaliarmos os
critérios de acolhimento e de entrada na Casa do Pai! A Igreja é Casa de Salvação para todos os
que A procuram e batem à porta. Demos graças a Deus por nos chamar a ser testemunhas da Sua
bondade, do Seu amor e da Sua graça. N’Ele, somos intermediários para todos os que, através
de nós, se aproximam da Igreja e, nela, se encontram com Deus, com o amor e o perdão do Pai.
Unido na vivência e concretização do Sínodo na nossa Diocese de Viseu, o bispo e irmão
Bispo Ilídio, Viseu
2 de Setembro de 2013
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NOTA DO PASTOR
SEMINÁRIOS DA DIOCESE DE VISEU
Estamos a viver o tema dos Seminários. Na Diocese de Viseu, estamos a viver este tema
que, peço a todos, seja prolongado por mais uma semana, até ao encerramento do Ano da Fé, a
ter lugar no próximo dia 24 de Novembro, dia da Solenidade de Cristo-Rei.
Com este tema, somos convidados a olhar para todas as Famílias e Comunidades cristãs
da nossa diocese, de onde esperamos a colaboração em resposta positiva, daqueles que Deus
chama a este modo de viver a Fé, em serviço de Igreja. E estes que Deus chama, nascem, crescem e vivem nas famílias das paróquias e unidades pastorais, onde um sacerdote, membro do
nosso Presbitério diocesano, vai passando e vivendo a sua resposta - activa e comprometida - na
Igreja e na Sociedade. A todos os sacerdotes desta nossa Igreja de Viseu e a todas as famílias
que vivem a Fé cristã nas nossas comunidades diocesanas, quero prestar a minha homenagem
e agradecer, em estreita comunhão de fé, de amor e de vida, todo o testemunho empenhado,
alegre e construtivo, dado no dia-a-dia.
A todos vós, caríssimos adolescentes e jovens, quero dizer-vos que, se sentirdes que Jesus
vos chama a fazer uma experiência no nosso Seminário, ide falar com o vosso pároco. Ele vos
apresentará ao Reitor do nosso Seminário ou a outro sacerdote que ali trabalha e podereis iniciar um belo projecto de vida. Este projecto vive-se numa grande e bela aventura de descobrir o
amor que Deus tem por vós e por todas as pessoas. Neste projecto, ireis dar conta de como Ele
precisa e chama jovens generosos e felizes para que, a todas as pessoas, falem da alegria de ser
cristão e de seguir o projecto de Jesus. Este projecto é de paz, de verdade, de alegria, de amor e
de vida.
Caríssimos adolescentes e jovens, num mundo e num tempo em que se fala tanto de crises, quereis saber qual é o tema que o Seminário vos apresenta para estes dias? «Para que Cristo
se forme e viva em vós». Ele não quer ninguém diminuído ou triste no seu projecto de felicidade. Quer mesmo o máximo para todos. Então, deixai que Jesus Cristo viva em vós e deixai
que Ele se forme em vós, com os Seus projectos de vida, de verdade, de amor, de alegria, de
aventura, de felicidade. Partilhai isto com os vossos colegas - na escola e nos grupos de tempos
livres, de desporto ou de convívio, de trabalho, etc. Se o quiserdes - e para saberdes mais - falai
com o vosso pároco e pedi para passardes no Seminário, para conhecerdes as belas experiências
que podeis fazer com outros jovens da vossa idade.
Termino esta mensagem, enviando um abraço muito amigo aos Padres que trabalham nos
nossos Seminários, em Viseu e em Braga: o Reitor - Pe. Tó Jó -, o Director Espiritual - Pe. Nuno
Santos - e os outros 2 que trabalham em Viseu - Pe. Abel e Pe. António Sousa. Um abraço muito
amigo, também, aos jovens que estudam em Braga e aos que estudam em Viseu e que sonham
e querem estar atentos e despertos para servirem as pessoas, no mundo e na Igreja.
O vosso Bispo muito amigo
Bispo Ilídio, Viseu
QUARESMA, PÁSCOA E SÍNODO DIOCESANO
Entramos num período de fortes apelos à renovação e de intensos desafios a urgir uma
opção por Jesus Cristo, na escuta atenta da Sua Palavra e no seguimento fiel da Sua Pessoa. Daí,
o convite a vivermos, alegre e intensamente, a Quaresma e a Páscoa como Acontecimentos de
verdadeira renovação e de forte e autêntica comunhão, no SIM a Jesus Cristo, na Igreja, com
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os irmãos. Somente assim tem sentido viver o Sínodo, como Acontecimento de verdade, na
procura de tornar a Igreja de Viseu uma Família de vida nova, na comunhão com Jesus Cristo,
para que todos tenham vida em abundância.
A Quaresma é um tempo, com um programa, que nos convida a olhar: o tempo em que
estamos, os desafios que nos são feitos e a vontade de lhes respondermos, preparando a inteligência, a vontade e o coração para correspondermos e avançarmos. É um tempo, com uma
dinâmica, que nos convida a acolher: a Palavra de Deus, fonte de renovação da inteligência, da
vontade e do coração, para que a vida nova prometida tenha acolhimento jubiloso, na vontade
de servirmos as causas de Deus e dos homens. É um tempo, com uma motivação, que nos convida a responder: SIM a Deus e aos irmãos, com uma inteligência nova que renove a consciência, que purifique a vontade e que ilumine o coração para que a Páscoa aconteça e Jesus Cristo
Ressuscitado seja fonte de vida para todos.
Vivendo a Quaresma e celebrando a Páscoa de Jesus Cristo que Se quer tornar a nossa
Páscoa, o Sínodo mostra-nos o caminho a seguir. Neste caminho, Jesus Cristo - o Bom Pastor,
a Cabeça e o Senhor da Igreja - Ele próprio nos aponta as opções a fazer e nos oferece e apresenta os meios a concretizar. Ao mesmo tempo, também nos dá a luz e a vontade de concretizar
as mudanças necessárias para construirmos, termos e vivermos a Igreja que o Espírito Santo
nos mostra e revela. Como membros vivos e empenhados nesta Igreja, nos tempos e nas circunstâncias do hoje e do amanhã da nossa história, somos desafiados a ajudar a construir uma
Sociedade cada vez mais justa, mais fraterna, mais solidária e mais empenhada a ser espaço de
fé, de esperança e de amor e de salvação integral para todos.
Vamos iniciar, nesta Quaresma/Páscoa, a fase dos encontros em Assembleia Sinodal, concluindo caminhos já andados, nos grupos e comunidades da nossa Igreja de Viseu. O Bispo convidou a todos e todos somos convocados ao Sínodo: Sacerdotes, Diáconos, Religiosos e Leigos,
construindo a Comunhão e vivendo-a em Missão, como Discípulos Missionários; todos, como
cristãos, somos chamados a responder aos desafios que Jesus Cristo, na Sua Palavra e nas circunstâncias concretas, nos propõe e nos convida a viver; todos, como cristãos e actuando como
membros vivos da Igreja, somos enviados a agir em comunhão com o Papa e na unidade da Fé
Apostólica.
Para todos os cristãos desta nossa Igreja de Viseu e para todas as pessoas de boa vontade
de todas as Comunidades, o Bispo faz votos de Santa Quaresma, de Feliz Páscoa e de empenhado Sínodo!
RENÚNCIA QUARESMAL
De acordo com decisões tomadas há já alguns anos e com razões acrescidas para manter
a decisão, atribui-se o produto da Renúncia Quaresmal a mais do que 1 destinatário. Desta vez,
50% dos donativos serão para uma paróquia de Moçambique, com decisão de 2012, respondendo a um pedido que não foi então cumprido. Os outros 50% serão, em partes iguais, para o
Fundo Diocesano de Solidariedade e para a organização e realização do Sínodo Diocesano.
Apartilha neste tempo santo da Quaresma, sinal de solidariedade efectiva, irá, desta maneira, proporcionar ajuda solidária a quem precisa e dar apoio ao Projecto fundamental da renovação da nossa Igreja de Viseu.
Santa Quaresma e Feliz Páscoa para todas as pessoas e para todas as Comunidades cristãs
da nossa diocese.
Bispo Ilídio, Viseu
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2. MENSAGENS

MENSAGEM DE NATAL
NÃO FECHEMOS A PORTA DO NOSSO CORAÇÃO!
A minha mensagem de Natal dirige-se, directamente, a todas as pessoas da diocese de
Viseu. Quero desejar - a todas e sem excepção - um Feliz e Santo Natal, vivido em Sínodo, isto
é, em caminho fraterno e familiar, olhando-nos como irmãos de uma grande família, procurando todos os que vivem nas periferias da vida.
Quero convidar todas as pessoas a que privilegiem aquelas outras que vivem com dificuldades, seja porque não têm emprego, porque não têm saúde, porque não têm alimento, porque
não têm casa ou porque não têm amigos. É triste não ter alguma coisa destas porque todas são
precisas para sermos felizes. É triste não ter e saber que algumas pessoas têm isto tudo e estragam, sem partilhar com os irmãos.
O que estragamos ou escondemos dos outros é o que pertence a tantas outras pessoas que
ficam sem poder usufruir o que outros lhes roubam ou lhes escondem. Deus quer que, do que
não precisamos, partilhemos com as pessoas a quem falta. E há tantas pessoas a quem tudo isto
faz falta; e há tantas pessoas que estragam o que deveria pertencer àquelas que não têm o que
precisam.
O Natal é, desde há 2.000 anos, a Festa da Família, a Festa do Amor, a Festa da partilha, a
Festa da Solidariedade. De que estamos à espera se muitas e tantas pessoas não têm o que lhes
faz falta e que é seu direito?
Todos estamos a tempo de celebrar o Natal! Não fechemos a porta do nosso coração! Se o
fechamos, nada sai e nada entra e morremos sozinhos e tantas e tantos não nos podem agradecer
termos partilhado o amor que pensávamos e dizíamos ter no coração!
Bispo Ilídio, Viseu
Natal 2013
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3. HOMILIAS

D. ILÍDIO EM DOMINGO DE RAMOS
“ESTA SEMANA É COMO UM GRANDE DIA, UM DIA ETERNO DE PÁSCOA”
Jesus é a Boa Nova do Pai, sobretudo quando Se entrega, na Sua Paixão, Morte e Ressurreição – a Sua e a nossa Páscoa. Esta entrega e esta Páscoa têm como centro e ponto alto a
Cruz e, como celebração sacramental, na continuidade, a Eucaristia. Jesus é a Palavra do Pai,
sobretudo na Cruz, porque Deus é Amor e somente o Amor traduz, na perfeição, a relação de
Deus com os homens. E o AMOR pleno e total é Jesus Cristo Crucificado.
Esta Semana é como um Grande Dia, um Dia Eterno de Páscoa. A eternidade desce à
terra e vive-se no tempo e o tempo é assumido pela eternidade. Assim, na próxima Quinta-feira,
Jesus não só Se entrega, dando a vida e aceitando a Cruz, mas entrega-se na Eucaristia. Assume
que o Seu amor é eterno e sempre disponível para alimento e vida de todos: para cada homem
e para cada mulher, ao longo de todos os séculos. É este o estilo de Deus. É este o sentido da
Páscoa. A Cruz, imposta pelo pecado dos homens a Deus, torna-se o preço do perdão dado por
Deus aos homens. A Cruz torna-se amor, perdão e redenção. É a vitória para um Mundo Novo –
mundo que acredite nos valores da sua fundação, da sua identidade e do seu desenvolvimento:
a justiça social, a dignidade, a paz, o bem comum, a verdade, a alegria, a esperança, o amor – a
plenitude da salvação. São os valores que sustentarão as esperanças num mundo melhor e mais
feliz. A partir da oferta de Jesus na Cruz, fica bem claro que experimentar o encontro com Ele,
mesmo enquanto pecadores, é experimentar o encontro com a Sua misericórdia e o Seu perdão.
Madalena, Zaqueu, Pedro, cada um de nós experimenta esse perdão, na palavra – “amigo”, “vai
em paz e não peques mais”. Como tudo seria bem melhor, se nos encontrássemos mais vezes
com o amor sacramental e misericordioso de Jesus e com o amor que vem da Cruz! Como a
Cruz se tornaria mais o símbolo da Fé, da contemplação e da gratidão, se todos compreendessem o jeito, a beleza e a medida, sem medida, do amor de Deus! Como o mundo seria mais
pacífico, mais justo, mais solidário, se a morte de Jesus fosse vida para todos!
Porém, o encontro com Jesus e com a Sua Cruz é muito mais, como proclama a 1a leitura.
É receber a força de falar como um discípulo, sem medo e sem vergonha, aos corações abatidos.
É despertar os ouvidos para escutar como um discípulo e deixar entrar a Palavra libertadora
para cada um se tornar discípulo/missionário do Pai e da Boa Nova, da verdade e do amor que
nos ensina Jesus Cristo.
Hoje, precisamos muito de quem ouça e fale como discípulo e diga palavras de verdade,
de perdão, de esperança, de paz... Hoje precisamos de dizer, muitas vezes e a tanta gente, palavras que anunciam boas novas e trazem a salvação... Há muitas pessoas que somente querem
ouvir palavras de aplauso e de circunstância... Há muitas pessoas que somente dizem palavras
vazias, inúteis, sem conteúdo e sem consequências... As atitudes e as palavras de Jesus, na Pai14
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xão, Morte e Ressurreição, são carregadas de sentido, cheias de vida e amor, transformadoras
do coração e da pessoa. São semente de Mundo Novo, aurora de salvação... São palavras que
desafiam os jovens e todos os que têm coração jovem. Neste Dia Mundial da Juventude quero
saudar todos os jovens e os seus responsáveis: na diocese, nas paróquias, nos movimentos e nos
grupos. Quero convidá-los a abrirem o coração e a vida à Palavra de Deus e às Bem-aventuranças. Quero pedir-lhes que sejam discípulos/missionários da palavra, da alegria, da verdade
e do Amor que vêm de J. Cristo. Ele que Se entregou por Amor, que Se deixou crucificar por
Amor e que, ressuscitado, vive para nos ensinar a viver e a amar. Ontem, em Mangualde, vivestes - caríssimos jovens - um dia especial, meditando as Bem-aventuranças, ajudados pelo Papa
Francisco.
Estamos a viver uma etapa muito rica e muito intensa na nossa Igreja de Viseu, com o
Sínodo Diocesano. O nosso Sínodo e o Sínodo dos Bispos sobre a Família, no próximo Outubro, em Roma e o tema do nosso Plano Pastoral “o Senhor enviou-nos a viver e a anunciar a
Boa Nova”... São apelos à formação permanente para viver- mos a comunhão eclesial, atentos
ao E. Santo e aos Seus dons... São apelos à verdade da vida – na Fé, no Amor e nas suas
consequências...
Tudo isto deve levar-nos a pensar se, porventura, estamos dispostos a correr os mesmos
riscos que Jesus correu, aniquilando-se a Si próprio, assumindo a condição de servo, humilhando-se até à Cruz. Como cristãos, devemos perguntar-nos até onde estamos dispostos a ir para
viver a Fé, na fidelidade a Jesus, à Igreja e ao baptismo...
Que a Semana Santa nos desperte os ouvidos e o coração para estarmos atentos ao que
Jesus nos ensina, como Seus bons discípulos. Ele chama-nos a ser missionários da vida e da
esperança, num mundo cada vez mais triste, abatido e desiludido. Porém, é para este mundo que
Jesus vem, morre e ressuscita – hoje e sempre, de novo em cada ano. É neste mundo que Jesus
vive como Boa Nova para um Mundo Novo... É neste mundo que os cristãos são chamados a
ser fiéis ao amor, à vida, a Jesus Cristo...
Que assim aconteça na nossa vida e na nossa Igreja Diocesana! AMEN.
D. ILÍDIO, NO DOMINGO DE PÁSCOA
“ONDE ESTÃO OS OUTROS 65%?
“Maria Madalena nem dorme a pensar no Senhor Jesus e, de manhãzinha, vai ao sepulcro
e encontra a surpresa do túmulo vazio; Simão Pedro e o Outro discípulo (João), logo que dão
por esta notícia, correm ao sepulcro e fazem um profundo acto de Fé, lamentando a dificuldade
e a dúvida; Pedro faz uma profunda confissão de Fé no 1.º kerigma do cristianismo que vai ser
repetido à saciedade e que nós precisamos de aprender de cor – é o resumo de todo o catecismo
da Igreja...”, afirmou D. Ilídio, na sua homilia de Páscoa.
Referindo as reflexões de S. Paulo sobre as consequências da Ressurreição de Jesus Cristo, D. Ilídio enumera “4 afirmações muito importantes: “apelo à Fé na Ressurreição de Jesus
como a nossa própria Ressurreição”, convite “a aspirar e a desejar viver com Cristo”, “ser
cristão é não só viver com Cristo mas viver como Cristo”, pois “a Fé e a Esperança levam ao
amor”. Falando da “importância da Ressurreição para a nossa vida”, D. Ilídio refere um ‘antes’
e um ‘depois’, “um ‘antes’ e um ‘depois’ de tomarmos consciência da nossa identidade, vocação e missão cristãs”.
Lembrando que “o Papa pedia uma mudança na iniciação cristã”, o Bispo lembra que
“devemos fazê-la na nossa diocese, pois não se compreende que sejamos cerca de 90% de bapIgreja Diocesana
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tizados e cerca de 25% de cristãos mais ou menos praticantes. “Onde estão os outros 65%?”,
pergunta.
Recordando o lema do Sínodo “Unidos na Missão – viver e testemunhar”, propõe que vivamos e testemunhemos a Ressurreição: o kerigma que Pedro nos ensinou hoje: “Aquele Jesus
que vós matastes está vivo, ressuscitou e nós somos testemunhas deste facto”.
O nosso Bispo propõe-nos que o testemunhemos e vivamos “na Família, onde faz falta
amor, fidelidade, acolhimento generoso da vida, condições de comunhão e de abertura aos outros; na Escola, onde faz falta formação integral, educação para os valores, civismo e respeito;
na Vida Pública, onde se procura impor um laicismo galopante, de intolerâncias e de ideologias
a pôr em risco a vida e o seu sentido de beleza e de felicidade, a liberdade, a dignidade da pessoa
na escolha do seu caminho de formação e de cultura...”
Lembrando a proposta do Papa, este é um sonho e uma opção missionária “capaz de
transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura
eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo actual que à auto-preservação”. Nessa linha, sugere aos agentes pastorais “uma atitude constante de «saída»” ao
encontro dos que buscam a amizade de Jesus.
“ESTAMOS A VIVER O DIA DA DIOCESE NESTA NOSSA IGREJA DE VISEU”
HOMILIA DE D. ILÍDIO NA ORDENAÇÃO DE UM NOVO PRESBÍTERO
Continuamos, hoje e em cada ano, a ouvir a voz do Senhor Jesus, o Bom Pastor, que pergunta, a cada uma e a cada um de nós, sobre a disponibilidade para o amor e para o serviço, na
Sua Igreja. Jesus chama para as Suas causas que são sempre as causas das pessoas – as de todos
nós – e as razões ou motivações são, sempre, o amor e o serviço. Responde-se a Jesus no amor,
servindo; servem-se as causas e os desafios que Ele nos apresenta, amando.
Felizmente, continua e continuará a haver quem responde às propostas e desafios do Bom
Pastor e quem, candidato a viver o amor no serviço, se entrega, generosa e disponivelmente, na
Igreja. Hoje e mais uma vez – e cada pessoa tem a sua vez – o Senhor pergunta e o Cristóvão,
convidado a responder, não O desilude. Na comunhão das Igrejas que somos chamados a viver,
quero unir a minha oração ao novo Bispo Auxiliar de Braga – Francisco Senra Coelho – que
hoje é ordenado, em Évora. Também, unidade e oração com a Diocese da Guarda que acolhe 1
novo sacerdote e com a Diocese de Coimbra, com 2 novos sacerdotes.
Estamos a viver o Dia da Diocese nesta nossa Igreja de Viseu, a celebrar uma etapa grande na sua história, que o é, ao menos desde o séc. VI, ano 572. Nas suas diversas e distintas
fases, múltiplos e grandes acontecimentos a foram marcando. Nestes, o Sínodo Diocesano – o
1.º desde há quase 3 séculos (1748) – e os 500 anos da Dedicação desta nossa Igreja Mãe, são
Acontecimentos grandes que nos fazem renovar o nosso amor a Deus, o Senhor da nossa e de
todas as Igrejas, amor vivido na comunhão e para a comunhão dos irmãos.
Caríssimo Cristóvão, nesta história de amor e de fé, está a tua vida e a tua vocação. Está
no seguimento de Jesus que te chama e te quer enviar. Está na imitação do segui- mento de S.
Pedro e de S. Paulo e de tantas e tantos outros que no amor a Deus e aos irmãos, aqui viveram
e se santificaram numa consagração dedicada, comprometida, fiel e feliz ao Senhor Jesus, nesta
Igreja de Viseu. Quero saudar-te e dar-te os parabéns pela generosidade, confiante e alegre, com
que queres servir Deus e os irmãos nesta nossa Diocese. Quero dar-te os parabéns e agradecer a
tua generosidade por te tornares Ministro da Palavra de Deus, da Eucaristia e dos Sacramentos,
respondendo SIM ao Senhor Jesus, o Bom Pastor.
16
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Quero agradecer aos teus Pais, aos teus Irmãos, ao teu Pároco e à tua Comunidade cristã
de Dornelas e ao Arciprestado de Aguiar da Beira. Igualmente, agradeço ao Instituto Comboniano e ao nosso Seminário e seus Responsáveis. Parabéns e obrigado a todos quantos cuidaram
a tua formação, quer na nossa Diocese, quer no Instituto de S. Daniel Comboni, onde cresceste e
foste discernindo a vontade de Deus. Neste dia de alegria e de acção de graças, quero, também,
agradecer às pessoas, famílias, grupos e Comunidades religiosas e paroquiais que rezam com
fé e com esperança por esta intenção – pelas vocações sacerdotais e pelos seminários. Peço que
o continuem a fazer e, nesta etapa tão importante da nossa Igreja, peço que todos os cristãos e
comunidades o façam, correspondendo ao mandamento evangélico “pedi e recebereis, procurai
e achareis, batei e abrir-se-vos-á” (Lc 11, 9).
Caríssimo Cristóvão, a tua alegre e generosa resposta vai ser antecedida pela Profissão de
Fé, livre e esclarecida. De facto, Deus nunca chama para o engano. O Senhor Jesus convidate, em 1.º lugar, a olhar a Sociedade e a Igreja aonde te quer enviar. Não é um chamamento às
cegas nem às escuras. O Senhor, quando chama, é porque ama e quer tornar feliz aquele que
é chamado. Chama-te para te enviar a este povo e a esta gente que tu conheces: povo e gente
que vive nas Comunidades da nossa diocese e do nosso mundo. Povo e gente que é como pequeno “rebanho”, face à maioria que não conhece ou não segue o Senhor, não vive os critérios
do Evangelho e deixa de celebrar cristãmente o Domingo, esquecendo os valores do Reino de
Deus... Chama para te enviar aos que continuam a aproximar-se da Igreja e sentem necessidade
da vida e dos dons de Jesus Cristo e, também, para os de todas as periferias das nossas comunidades e ambientes...
A todos Deus ama, sem distinção e a todos Ele te quer enviar, sem discriminação... Unido
à missão de Pedro e de Paulo, és enviado pelo Senhor, para, muito unido ao Santo Padre, ao
Teu Bispo e a todos os responsáveis da Igreja, ligares e desligares e, sobretudo, anunciares o
Evangelho da conversão e da alegria.
Acredita, caro Cristóvão, que, como a Pedro e a Paulo, também o Senhor Jesus te ama,
está perto de ti e te salva. Não tenhas medo! Sobretudo, porque o Senhor está contigo e, antes
de te enviar a qualquer lugar, Ele já o conhece, já ali trabalha e não te abandonará nunca.
Centra a tua vida no amor que Deus te tem e no qual te dá a vida e a vocação ao seguimento, na Sua Igreja. Bem alicerçado nele, vive a tua vida de discípulo missionário, com alegria, entusiasmo e na comunhão aos teus irmãos, no presbitério, acreditando que o Senhor está sempre
contigo. Nos momentos difíceis e de forte provação, mantém-te firme e confiante! O Senhor,
que bem te conhece, saberá quem te pode enviar para te salvar e libertar de todos os perigos
que possas correr, em cada momento de prova. Assim, saberás rezar a oração da confiança, para
dizeres em cada momento: Senhor, tenho confiança em Ti. Faça-se a Tua vontade! AMEN.
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4. VISITAS PASTORAIS

VISITA PASTORAL EM BOALDEIA
O Bispo iniciou a Visita Pastoral neste ano, na paróquia de Boaldeia, onde é Pároco o
Pe. Paulo Diamantino. Por conveniência de todos, iniciou com um encontro com a Catequese:
crianças e adolescentes, pais e catequistas. Depois da apresentação de todos os presentes, orientada pelo Pároco, o Bispo conversou um pouco com todos os presentes. Foi referida a importância da catequese como uma aprendizagem de uma vida e de um estilo de viver que leve cada
um a ter uma relação pessoal e comunitária com Deus e com todos os irmãos, construindo, em
comunhão com todos os outros, uma sociedade mais fraterna e mais feliz. A Visita Pastoral em
Boaldeia prossegue nesta semana.
VISITA PASTORAL EM BOALDEIA
Iniciaram-se as Visitas Pastorais no presente ano 2013-2014, no Arciprestado de Viseu,
1.º Rural, com a Visita à Boaldeia. Decorreu na passada semana, entre 22 e 27 de Outubro.
Aliás, ainda se iniciou antes, pois, no Sábado anterior, dia 19, o Bispo, sempre acompanhado
pelo Pároco - Pe. Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues - reuniu com as Crianças e Adolescentes da catequese, estando, também, os Pais e os Catequistas. Na semana da Visita, o Bispo, com
o Pároco, iniciou as actividades na tarde de Terça-feira, dia 22, com a celebração da Eucaristia,
seguida de um tempo de oração missionária. Na Quarta-feira iniciou, logo de manhã, com a
visita à Escola do 1.º ciclo, onde estudam 9 crianças.
Ali esteve e conversou com as crianças, a professora e a auxiliar. De seguida, visitou cerca de 15 pessoas doentes, nas suas casas. O almoço foi no Centro Social Paroquial, reunindo, de
seguida, com a Direcção desta Instituição que tem como valências: Apoio Domiciliário, Centro
de Dia e Lar. Visitou, de seguida, a sede da Junta de Freguesia, agora em união de freguesias
com Farminhão e Torredeita. Ali estava a nova Junta, constituída por um elemento de cada uma
das 3 unidades populacionais. Passou em algumas Empresas de diversas actividades e visitou
as capelas do Senhor do Pedrão, de Santo André, de Nossa Senhora do Livramento e de Santo
António, onde presidiu à Eucaristia, concelebrada, também, pelo Pároco. Na Quinta-feira e
com a orientação do Presidente do Secretariado Diocesano das Vocações, Juventude e Ensino
Superior e, também, Reitor do Seminário - Cón. António Jorge dos Santos Almeida - o Bispo
reuniu com os 13 Crismandos e Jovens da Comunidade. Na Sexta-feira, no final do dia, foi a
ocasião para visitar a Banda Musical de Boaldeia e a Associação local, terminando-se o dia
com o encontro dos Grupos de Corresponsabilidade, incentivados à participação no Sínodo e a
trabalhar, pastoralmente, em Unidade Pastoral.
No Domingo, no final da manhã, foi o encerramento desta Visita Pastoral, com a cele18
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bração da Eucaristia e do Sacramento da Confirmação. Com a Igreja repleta, concelebraram 3
gerações de párocos nesta paróquia: o actual - Pe. Paulo Diamantino - o Pe. Armando Esteves
Domingues e o Bispo. Foi uma celebração muito viva e festiva, acompanhada com mestria, nos
cânticos, pela Banda de música local. Seguiu-se o almoço, muito participado, nas instalações
do Centro Social Paroquial. Estão de parabéns o Pároco, o Conselho Pastoral Paroquial e toda
a Comunidade cristã desta paróquia de Boaldeia.
VISITA PASTORAL EM BODIOSA
Na sequência da Visita Pastoral às paróquias do Arciprestado de Viseu Rural 1, o Bispo
visitou Bodiosa, entre 18 e 25 de Novembro. É Pároco ali, desde 22 de Setembro, o Pe. José
Francisco Caldeira. Durante estes dias, começou por visitar a Junta de Freguesia, nova desde
as últimas eleições em 29 de Setembro passado. De seguida, ainda na Segunda-feira, presidiu
à Eucaristia, na Igreja Matriz que estava completamente cheia. Houve, depois da Eucaristia,
uma pequena conversa com os presentes, sobre as expectativas para esta Visita, celebrada 21
anos depois da última, presidida por D. António Monteiro. Na Terça-feira e nos restantes dias,
o Bispo celebrou a Eucaristia, sucessivamente em Bodiosa Nova e em Paredes, em Oliveira
de Baixo e em Queirela, em Oliveira de Cima e em Travanca, em Santa Marinha (Silgueiros e
Aval) e em Bodiosa Velha. Passou, também, pela aldeia de Póvoa, visitando ali algumas pessoas
doentes. Nos mesmos dias, visitou as 2 Escolas do 1.º ciclo de Oliveira de Baixo e de Travanca e os 3 Jardins de Infância, em Oliveira de Baixo, Silgueiros e Travanca. Visitou algumas
Empresas e os doentes nas diversas aldeias da paróquia. Esteve no Centro Social, visitando os
clientes ali presentes em Centro de Dia e Apoio Domiciliário, almoçando com todos e com a
Direcção. Teve alguns encontros importantes, como: Conselho Pastoral Paroquial, Casais (encontro orientado pelo Secretariado Diocesano da Família), Catequese (crianças, adolescentes,
catequistas e pais) e Movimentos (CNE e ACR). Com a orientação do Cón. António Jorge,
presidente do Secretariado da Juventude, Vocações e Ensino Superior, esteve com os jovens e
crismandos. Na noite de Sábado, o Bispo e o Pároco estiveram, também, com as Associações
existentes na freguesia, na sede do Centro Social que foi a Associação anfitriã, terminando ali
com um convívio muito participado.
No Domingo, dia 25, a coincidir com a Solenidade de Cristo-Rei e o encerramento do
Ano da Fé, celebrou-se o termo desta Visita Pastoral. Na Eucaristia, onde teve lugar o compromisso dos elementos da ACR paroquial e se realizava o jubileu dos membros da Irmandade do
Santíssimo Sacramento, crismaram-se 60 cristãos, sendo quase todos adolescentes e jovens e
alguns adultos. Foi uma Visita Pastoral muito enriquecida pela participação, muito consciente
e activa, dos cristãos desta Comunidade cristã. Estão de parabéns o Pároco e as pessoas mais
empenhadas e activas desta grande e bela paróquia.
VISITA PASTORAL EM CALDE
De 25 de Novembro a 1 de Dezembro, decorreu a Vista Pastoral em Calde, paróquia do
arciprestado de Viseu Rural 1. A Visita iniciou-se com a celebração da Eucaristia na Igreja
Matriz, em Póvoa de Calde, dedicada a Nossa Senhora da Natividade, padroeira da paróquia.
Concelebrou o Pároco - Pe. Valmor Marcolin - que, como é normal, orientou e acompanhou
o Bispo em todos os momentos da Visita. De seguida, cumprimentaram-se os elementos da
Junta de Freguesia, na sede própria, convivendo-se num jantar oferecido por esta Instituição.
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Ao longo da semana, o Bispo e o Pároco passaram por todas as aldeias, onde celebraram a Eucaristia, aproveitando o Bispo para conversar um pouco com as pessoas presentes. Isto aconteceu, sucessivamente, em Paraduça, Vilar do Monte, Almargem, Calde e Várzea. Em todas elas,
concretamente em Póvoa onde está a Igreja Matriz, o Bispo e o Pároco visitaram os doentes em
suas casas. Também passaram por um Lar de idosos, instituição particular, sediada em Calde,
onde estão cerca de 40 pessoas, algumas de outras freguesias. Também visitaram a sede do
apoio domiciliário, na Associação de Calde e que serve toda a paróquia. Esta Associação é,
também, sede de um rancho de danças e cantares, agora sem actividade. Estiveram na Escola do
1.º ciclo, sediada em Calde, com 9 crianças de toda a freguesia e no Jardim-de-infância, com 7
crianças, também de toda a freguesia. A pouca natalidade é uma preocupação grande e comum,
compreendendo-se, em parte, pela muita emigração que aqui se verifica.
O Bispo reuniu, também, com os órgãos de corresponsabilidade da paróquia, conversando sobre a participação dos leigos na vida da Igreja e apelando à continuidade de todos na
realização dos trabalhos do Sínodo Diocesano. Houve um outro encontro, muito interessante e
muito participado.
Foi com os elementos que dirigem as diversas Associações Culturais e Recreativas que
existem em todas as aldeias. Na passagem por Várzea, houve a oportunidade de visitar a Associação Etnográfica local, onde se fazem os trabalhos do linho e se visitam, estudam e conservam as diversas tradições culturais e etnográficas da terra e da região. Foi uma visita muito
interessante e culturalmente rica, guiada pelo senhor Herculano, Presidente da assembleia da
Freguesia e ex-Presidente da Junta. Ali fomos bem recebidos pela Directora que, em nome da
Câmara Municipal, dirige a Instituição.
Os encontros com as Crianças, Pais e Catequistas e com os Jovens e Crismandos foram
orientados por 2 Religiosas de Viseu - que estão integradas nos Secretariados Diocesanos respectivos - e por catequistas locais.
No Domingo, dia 1 de Dezembro, foi encerrada a Visita Pastoral, começando o dia com a
bênção da nova Capela mortuária. Na Eucaristia, numa Igreja pequena para tanta gente, foram
crismados 40 cristãos, praticamente todos jovens, sendo cerca de uma dezena da paróquia de
Pindelo dos Milagres, onde também é pároco o Pe. Valmor. Foi uma bela celebração, muito bem
participada por toda a Comunidade.
Estão de parabéns esta bela Paróquia de Calde e o seu Pastor - o Pe. Valmor Marcolin aqui desde há 2 anos.
VISITA PASTORAL EM COUTO DE BAIXO
Durante a semana, de 9 a 15 de Dezembro, teve lugar a Visita Pastoral em Couto de Baixo
que decorreu, nos mesmos dias, na paróquia de Couto de Cima. Em Couto de Baixo, o Bispo,
sempre acompanhado pelo Pároco - Pe. José Cardoso Caldeira, pároco aqui há pouco cerca de 3
meses - iniciou a Visita com os cumprimentos à Junta de Freguesia e com a Eucaristia na Igreja
Matriz, que tem como Padroeira Santa Eulália. Nos restantes dias, visitou algumas Empresas, o
Lar de Idosos, particular, em Vila Nova - o Lar Quinta da Avozinha - e algumas pessoas doentes
em suas casas. Reuniu com os órgãos de Corresponsabilidade, estando presentes alguns responsáveis de Movimentos, mordomias e outros elementos que assumem diversas responsabilidades
na paróquia. Presidiu à Eucaristia, também concelebrada pelo Pároco, nas aldeias de Mosteirinho e Dade. Visitou a Capela de S. Simão e a de Nossa Senhora em Salgueiral. Na tarde de
Sábado, esteve com as crianças e os adolescentes da catequese e, também, com alguns dos seus
Pais e Catequistas. Também no Sábado, esteve com os jovens e crismandos que se reuniram
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com os de Couto de Cima. No Domingo de manhã, celebrou-se a Eucaristia do 3.º Domingo do
Advento e, com a Igreja repleta, foram crismados 29 cristãos, quase todos jovens. Foi uma bela
Visita Pastoral. O Bispo agradece, a toda a Comunidade e ao seu pároco, o belo acolhimento em
todos os dias e em todos os lugares e a excelente colaboração e amizade de todos.
VISITA PASTORAL EM COUTO DE CIMA
Durante os dias 9 a 15 de Dezembro de 2013 teve lugar a Visita Pastoral em Couto de
Cima, quase 22 anos depois da que D. António Monteiro realizou, precisamente no dia 19 de
Janeiro de 1992. Decorrendo nos mesmos dias da de Couto de Baixo, formando as duas uma
só freguesia desde as últimas eleições autárquicas, a semana foi-se repartindo por uma e outra
paróquia. Assim, sempre na companhia do Pároco - Pe. José Francisco Caldeira, aqui há cerca
de 3 meses - começou por visitar a Junta e a Assembleia de freguesia na sua sede. De seguida,
visitou o Lar de Idosos na Associação do Couto de Cima e visitou algumas pessoas doentes,
em suas casas, nas aldeias de Lobagueira, Masgalos, S. Cosmado e na sede da freguesia, em
Couto de Cima. Finalmente, no 1.º dia, presidiu à Eucaristia na Igreja Paroquial, dedicada a S.
Martinho. No 2.º dia, foram visitadas algumas Empresas, algumas com grande actividade e com
muito trabalho, apesar das dificuldades actuais. O Bispo e o Pároco celebraram a Eucaristia,
durante a semana, em Lobagueira, Masgalos e São Cosmado, tendo as pessoas participado em
grande número e, sempre, com grande festa e muita alegria. Houve reunião com os grupos de
corresponsabilidade da paróquia e, no Sábado, o Bispo e o Pároco saudaram as crianças e toda
a multidão que estiveram numa festa de Natal na associação local. Na mesma associação, houve
o encontro de preparação para o Sacramento da Confirmação inserido num encontro de jovens
das 2 paróquias, orientado pelo Pe. António Jorge, Reitor dos Seminários da diocese e Presidente do Secretariado da Pastoral da Juventude, das Vocações e do Ensino Superior. No final da
manhã de Domingo, dia 15, o Bispo presidiu à Eucaristia, crismando 27 cristãos, quase todos
jovens. Foi uma bela Visita Pastoral, preparada com trabalho de pregação por um sacerdote
vicentino. Parabéns à paróquia, a todos os seus cristãos mais cooperadores e ao seu Pároco.
VISITA PASTORAL EM CAMPO DE MADALENA
Entre 6 e 19 de Janeiro – e pela primeira vez em duas semanas na mesma paróquia - decorreu a Visita Pastoral na Comunidade cristã de Campo de Madalena. Cumprindo um plano
que foi apresentado pelo Pároco - Cón. Miguel Abreu - e preparado com os órgãos de cor- responsabilidade da paróquia e outros grupos de participação na vida da Comunidade, o Bispo
viveu 2 semanas intensas.
Começando com a celebração da Eucaristia, na noite do dia 6 e sempre acompanhado pelo
Pároco, o Bispo foi conhecendo e contactando as diversas iniciativas de acção administrativa,
cultural, social, pastoral e espiritual. Assim, visitou a Junta de freguesia, inteirando-se de
actividades e projectos em vista. Nas diversas localidades - Bassar, Campo, Moure de Madalena,
Vila Nova, Moselos e Bairro Norad - celebrou a Eucaristia, visitou os espaços de culto e
equipamentos pastorais e esteve com os doentes nas suas casas.
Onde existem Centros culturais, aceitou participar em momentos de apresentação de algumas actividades e iniciativas. Em 2 instituições - Centro Social paroquial e Centro Social de
Moselos - visitou os idosos que, em Lar e Centro de Dia no paroquial e em Centro de Dia em
Moselos, são acolhidos e apoiados por estas Instituições.
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Visitou e conversou com os que vivem e trabalham no Estabelecimento Prisional. Esteve
nas 3 Escolas do 1.º ciclo, nos Jardins-de-Infância e na Escola EB2,3, do Instituto Jean Piaget, onde conversou com estudantes, professores e funcionários. Visitou algumas das diversas
empresas e espaços comerciais, onde conversou com os seus responsáveis e trabalhadores, informando-se das dificuldades, expectativas e projectos. Realizaram-se encontros diversos com
grupos culturais, movimentos e associações, empresários e trabalhadores das empresas. Fez-se
uma celebração com as crianças, os adolescentes, os pais e os catequistas.
Houve diversos encontros com grupos da paróquia: crismandos e outros jovens; conselho
pastoral paroquial e conselho económico; pessoas empenhadas nos diversos serviços, órgãos
pastorais e movimentos da Paróquia, segundo as 4 Constituições do Vaticano II. Ainda, sem
a presença do Bispo, mas com a presença do responsável diocesano, realizou-se um encontro
com todos os Acólitos dos diversos lugares de culto. No Domingo, dia 12, o Bispo presidiu à
Eucaristia, crismando 70 cristãos, sendo 69 jovens.
No dia 19, realizou-se o encerramento desta bela visita pastoral, iniciando-se com a celebração da Eucaristia, solenizada por um belíssimo grupo coral, com elementos dos diversos
coros da paróquia.
A seguir - e com a presença de diversas autoridades concelhias - procedeu-se à bênção e
inauguração de um monumento que ca a marcar a celebração do Ano da Fé. Também no Centro
Social Paroquial, se fez a inauguração de uma parte nova, destinada a aumentar as suas capacidades e a responder às inúmeras necessidades e pedidos.
Com o almoço, servido a mais de 300 pessoas e com a actuação de um grupo recreativo
do Centro Social Paroquial, terminou esta bela e rica Visita Pastoral, estando de parabéns o seu
pároco, o Cón. Miguel Abreu e todos os paroquianos que, com ele, deram um belo testemunho
de uma Comunidade viva e participativa.
VISITA PASTORAL EM FARMINHÃO
Decorreu, na semana de 27 de Janeiro a 2 de Fevereiro, a Visita Pastoral em Farminhão Arciprestado de Viseu Rural 1. É Pároco, desde há 3 anos, o Pe. Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues. A Visita do Bispo, sempre acompanhado pelo Pároco, iniciou-se no Club de Golf, que
concentra diversas actividades dinamizadas pela Empresa Visabeira. Estava a receber o Bispo,
o Pároco e a comitiva que o acompanhava o responsável daquela Instituição e um membro da
Direcção da Visabeira. Ali, depois do almoço que a Empresa ofereceu, seguiu-se uma breve
visita às actividades ali implantadas, visita abreviada por causa da chuva.
Seguiu-se a visita a 2 Empresas da Comunidade e a passagem por todas as Capelas da
paróquia - Nossa Senhora das Neves, em Outeiro, Nossa Senhora da Saúde, na Bica, Santo
António, junto ao Cemitério e Santa Bárbara, no Monte do mesmo nome. O dia terminou com
a celebração da Eucaristia, na Igreja Matriz, dedicada a Nossa Senhora da Luz.
No 2.º dia, o Bispo e o Pároco começaram por visitar a Escola do 1o ciclo, onde estudam algumas dezenas de crianças, mas de várias localidades vizinhas. De seguida, visitou-se
a Associação de Solidariedade local, onde estão sediados os jardins-de-infância - público e
particular. Para além das crianças, houve encontro com todas as pessoas a viver e a trabalhar
nesta Associação - pessoas em lar, em centro de dia e em apoio domiciliário, direcção e pessoas
que assumem a direcção técnica e os diversos serviços desta Instituição. Foi um encontro muito
agradável e animado, vivido, também, na Eucaristia ali celebrada e no almoço - uma verdadeira
festa, onde acuou o grupo de cantares da própria Associação.
De seguida, visitaram-se os doentes nas suas casas, terminando o dia com um belo en22
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contro com os grupos de corresponsabilidade e com as pessoas mais empenhadas na paróquia.
Houve, da parte destas, um compromisso de se empenharem nos trabalhos do Sínodo Diocesano.
No Sábado, o Bispo esteve com toda a catequese: crianças, pais, catequistas e pároco. De
seguida, o Bispo e o Presidente do Secretariado Diocesano das Vocações, Juventude e Ensino
Superior, estiveram com os Crismandos, lembrando-lhes a vocação e a mis- são dos cristãos,
confirmados pelo Espírito Santo.
No Domingo, dia 2 de Fevereiro - dia em que se celebravam os 22 anos da anterior Visita
Pastoral - teve lugar o encerramento, com a celebração da Eucaristia, coincidindo com a Festa
da Padroeira, Nossa Senhora da Luz. Foram crismados 22 jovens, sendo 1 da freguesia de Paços
de Vilharigues.
Foi uma muito bela Visita Pastoral, estando de parabéns o seu Pároco e toda a Comunidade cristã de Farminhão.
VISITA PASTORAL EM LORDOSA
Na semana de 10 a 16 de Fevereiro, decorreu a Visita Pastoral em Lordosa, paróquia de
Viseu Rural 1. A anterior, presidida pelo Senhor D. António Monteiro, tinha tido o encerramento no dia 26 de Março de 1992, há cerca de 22 anos. Sempre acompanhado pelo seu Pároco - Pe.
Amadeu Dias Ferreira - e depois de uma breve visita à Igreja Matriz que tem como Padroeiro da
paróquia S. Pedro, o Bispo e o Pároco dirigiram-se à sede da Junta de Freguesia, onde os esperavam os Autarcas. Ali, houve uma breve apresentação da freguesia e as suas principais características, lembrando-se, também, a crescente e rápida desertificação, evidente na diminuição de
crianças e de jovens. Com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, inauguraram-se as obras recentes na Igreja Matriz e em alguns edifícios afins, de apoio às actividades da
paróquia. De seguida, teve lugar a Eucaristia, na Igreja praticamente cheia. Nos dias imediatos,
realizou- se o programa previsto previamete. Assim, passou-se pelo Jardim-de-infância e Escola do 1º ciclo e, de imediato, visitou-se o Instituto Superior de Jean Piaget, desde há alguns
anos presente nesta freguesia. À noite e depois da Eucaristia, realizou-se o encontro com os
Grupos de Corresponsabilidade e os vários movimentos e actividades da paróquia. Celebrou-se
a Eucaristia em Galifonge, em Paçô, em Sanguinhedo, em Folgosa e em Lageosa. Visitaram-se
os doentes em todos estes lugares, bem como em Bigas - sede da freguesia - e em Vilar, Fermentelos e em Santo António. Para além das Igrejas onde se celebrou a Eucaristia, também se
visitaram as Capelas de Santo António e de Santa Eufémia. No final dos diversos dias, houve
encontros com as Associações da freguesia, com os Crismandos, com os Adolescentes, os Jovens e os Escuteiros e, também, com os Pais e famílias. Para alguns destes encontros, esteve
presente o Cón. António Jorge - Reitor dos Seminários da Diocese e responsável pela Pastoral
da Juventude. No Domingo, dia 16 de Fevereiro, celebrou-se o Encerramento da Visita Pastoral,
em Eucaristia que encheu completamente a espaçosa e recém-restaurada Igreja Matriz. Nesta
Eucaristia, crismaram-se 22 cristãos, quase todos jovens. Um dos adultos celebrou os 3 Sacramentos da Iniciação Cristã. Foi uma bela Visita Pastoral, estando de parabéns o Pároco - Pe.
Amadeu - e todos os que o ajudaram mais de perto na condução de todo o programa.
VISITA PASTORAL EM RIBAFEITA
Quase precisamente 22 anos depois (16 de Fevereiro de 1992), teve lugar uma nova Visita
Pastoral na Paróquia de Ribafeita que terminou no passado Domingo, dia 23 de Fevereiro de
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2014. O Bispo, sempre acompanhado pelo Pároco - Pe. Amadeu Dias Ferreira - iniciou a Visita
na tarde de Segunda-feira, dia 17, visitando a Autarquia e os seus Responsáveis e presidindo
à Eucaristia na Igreja Matriz, dedicada a Nossa Senhora das Neves. No m deste primeiro dia,
houve, ainda, a reunião dos Grupos de Corresponsabilidade, juntando, também, os vários Movimentos da paróquia. Nos dias seguintes e depois do dia de S. Teotónio, o Bispo e o Pároco
visitaram os do- entes de todas as aldeias, estando, também, em 2 das Instituições da freguesia:
Centro de Dia de Lustosa e Lar e Centro de Dia de Gumiei. Ao longo da semana, foi celebrada
a Eucaristia em todos os lugares da paróquia: Seganhos, Lufinha, Casal, Covelas, Lustosa e
Gumiei. Orientada pela Irmã Provincial do Instituto Jesus Maria José - Irmã Margarida Bento,
natural desta Comunidade cristã - fez-se uma visita ao Memorial que está a ser construído no
lugar da casa onde nasceu a Beata Rita, Fundadora deste Instituto Religioso. Foi feita uma
visita à Escola do 1.º Ciclo da freguesia, situada em Lustosa, encontrando-se, aí também, com
as crianças do Jardim-de-Infância. Houve, ainda, encontros com as Associações existentes na
freguesia, com os Jovens e Adolescentes e com os Crismandos, seus Pais e Padrinhos.
Na manhã de Domingo, dia 23 de Fevereiro, encerrou-se esta Visita Pastoral com a celebração da Eucaristia na Igreja Matriz, recentemente beneficiada com diversas obras de restauro.
Nesta Eucaristia, na qual concelebrou um dos sacerdotes originários da paróquia - Pe. António
Henrique Ribeiro de Sousa - crismaram-se 40 cristãos, quase todos jovens. Para além do Pe.
António Sousa, são naturais desta Comunidade cristã e todos da povoação de Gumiei, os padres
António Marques Alexandre, José Carlos da Silva Maia e Pedro Manuel Leitão Alves. Ainda
há outro sacerdote natural desta paróquia, do lugar de Lufinha - Pe. Manuel de Almeida Condeço - a trabalhar no Algarve. Foi uma bela Visita Pastoral, estando de parabéns o Pároco - Pe.
Amadeu Dias Ferreira - e toda esta bela Comunidade cristã.
VISITA PASTORAL EM S. CIPRIANO
De 17 a 23 de Março deste ano 2014, realizou-se a Visita Pastoral em S. Cipriano, do
Arciprestado Rural I de Viseu, onde é Pároco o Pe. Artur Antunes Marques, desde 1978. A anterior tinha tido lugar há 22 anos, tendo terminado, precisamente, no dia 8 de Março de 1992.
O Bispo chegou à Igreja Matriz, na tarde de Segunda-feira, dia 17, para dar início à Visita, com
a celebração da Eucaristia. Nos dias seguintes, celebrou a Eucaristia nos diversos lugares da
paróquia: Chãos, Figueiró, Passos, Canelas, Portela e Ferrocinto. Em Figueiró e Ferrocinto, por
não existir outro lugar, celebrou-se em capelas particulares, cedidas sempre que o Pároco ali
quer celebrar e desde há muitos anos, pelas respectivas famílias.
Durante a semana, o Bispo, sempre acompanhado pelo Pároco, visitou alguns doentes
em suas casas, esteve no Jardim-de-infância e na Escola do 1.º ciclo. Reuniu com os grupos
de corresponsabilidade e com os crismandos, com a colaboração de um Seminarista e da Irmã
Maria Alice, da Comunidade das Irmãs Doroteias. O Bispo visitou, também, a sede da Junta de
Freguesia - antiga estação dos caminhos de ferro, bem recuperada - sendo ali recebido, festivamente, pelos autarcas e por um grupo numeroso de pessoas.
No Domingo, dia 23, celebrou-se o encerramento da Visita Pastoral, com a Eucaristia
do 3.º Domingo da Quaresma. Esteve presente o Diácono Alexandre e o Pe. Ricardo da Silva
Ferreira que ali se deslocou com o Bispo, como seu chefe de gabinete. Nesta celebração, crismaram-se 61 cristãos, todos jovens, que mostraram estar bem preparados pelos seus catequistas.
O Bispo agradece ao Pároco e a todos os cristãos que colaboraram na preparação e realização desta Visita Pastoral.
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VISITA PASTORAL EM VIL DE SOITO
Na semana de 17 a 23 de Março deste ano de 2014 e juntamente com a paróquia de S.
Cipriano, o Bispo visitou a paróquia de Vil de Soito, do mesmo Arciprestado e com o mesmo
Pároco de S. Cipriano - Pe. Artur Antunes Marques.
O Bispo iniciou a Visita nesta Comunidade no início da noite de Terça-feira, 18 de Março,
num encontro com os grupos de corresponsabilidade paroquial. Na Quinta-feira, também no
fim do dia, o Bispo celebrou a Eucaristia na Igreja Matriz, repleta de cristãos. Na tarde de Sábado, o Bispo ajudou nas confissões da Comunidade e dos Crismandos e esteve com os jovens
que vão celebrar o Sacramento da Confirmação. Estes tiveram um encontro de formação com
uma Religiosa - Irmã Maria Alice, das Irmãs Doroteias - e com um Seminarista - Paulo Vicente,
natural de Moledo, no Arciprestado de Mões. Num dia desta semana, o Bispo e o Pároco visitaram 2 doentes em suas casas e estiveram no Jardim-de- infância e na Escola do 1.º ciclo.
No Domingo e na Igreja Matriz, dedicada a S. João Baptista, o Bispo presidiu à Eucaristia
do 3.º Domingo da Quaresma, concelebrada pelo Pároco e pelo Pe. Ricardo da Silva Ferreira.
Nesta Eucaristia foram crismados 31 cristãos da Comunidade, sendo todos jovens. O Bispo
agradece ao Pároco, às Catequistas e aos cristãos que mais colaboraram na preparação e realização desta Visita Pastoral.
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5. ORDENAÇÕES E MINISTÉRIOS

TIAGO VELOSO ORDENADO SACERDOTE
No passado domingo, foi ordenado sacerdote o jovem Tiago Veloso, natural de Carregal
do Sal. A celebração decorreu na Igreja do Seminário dos Missionários Passionistas de Santa
Maria da Feira, comunidade que o acolheu após a Profissão Perpétua, em 2011. Presidiu à celebração D. João Lavrador, bispo auxiliar do Porto.
Aquando da sua ordenação diaconal, o agora Pe. Tiago, em entrevista, afirmava: “Sou
Missionário Passionista desde 2008, ao serviço de Cristo e dos irmãos. Recordo-me muitas
vezes que ser diácono é ser ministro da Igreja, viver para os outros. Ser como o próprio Jesus,
que veio não para ser servido mas para servir. Sou diácono para sempre! Jesus, sendo Deus, fezse Homem, assumindo a condição de servo. Na verdade, até Jesus foi diácono. Nós gostamos
muito de ler os capítulos dos milagres, das multidões e da ressurreição. Mas esquecemos que
Ele veio para servir e dar a vida por muitos.”
“Servir, como Jesus, é importante; é muito importante. É mesmo essencial para a Igreja.
Uma Igreja que não serve, mas que é servida, é uma Igreja que não serve para nada.”
OS PASSIONISTAS EM PORTUGAL
A vinda dos Missionários Passionistas para Portugal está ligada à situação político-social
histórica que vivia a nossa vizinha Espanha. A guerra civil rebentou em Espanha em 1936 e
durou até 1939. Durante a guerra civil, também foram assassinados Passionistas. “A ‘fuga’ de
Espanha, devido aos perigos da guerra civil, para o ‘oásis’ de Portugal, foi fundamentação ‘primária’ da implantação da Congregação Passionista neste País”.
O dia 07 de Outubro de 1931 ficará gravado nos anais da história da Congregação da
Paixão (Missionários Passionistas), em Portugal. Foi nesse dia que se radicou a primeira Comunidade Passionista no Monte Sameiro, com a chegada de quatro Religiosos.
Passado pouco mais de um ano, os Superiores decidiram que se deixasse o Monte Sameiro, em Braga, e se passasse a residir noutro local mais apropriado, Barroselas, onde, desde
1941, se fixaram definitivamente todos os Religiosos.
D. ILÍDIO ORDENOU FREI JOSÉ CARLOS
DOS FRANCISCANOS CONVENTUAIS
Ao meio-dia, com a Catedral cheia de fiéis, em clima de festa, D. Ilídio Leandro presidiu à Eucaristia de ordenação presbiteral de José Carlos Cerdeira Matias, frade franciscano
conventual, natural de Moita, paróquia de Moledo (Castro Daire). Este 1 de Maio foi dia de
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festa para a Diocese de Viseu e para a Ordem dos Frades Menores Conventuais.
“Significa que Cristo está vivo e continua a chamar para que a sua Igreja percorra os
caminhos do mundo como o Bom Samaritano”. Assim foi afirmado na admonição inicial da
celebração.
Por sua vez, D. Ilídio Leandro, na homilia, depois das saudações ao Instituto Religioso
Franciscano implantado na nossa diocese (Igreja dos Terceiros) e realçando o trabalho pastoral
dos frades que aí residem, agradeceu aos Superiores franciscanos a manutenção desta comunidade de frades menores conventuais em Viseu.
“Parabéns pela tua audácia, coragem, confiança e aventura. É um testemunho forte, a tua
consagração na missão de Jesus e na Igreja”, afirmou D. Ilídio, dirigindo-se ao ainda diácono
Frei José Carlos.
Realçando a circunstância de a diocese estar “em plena acção sinodal”, com o lema “Unidos na Missão: viver, anunciar e testemunhar” D. Ilídio comentou as leituras dos Actos dos
Apóstolos e da Carta de S. Paulo aos Colossenses, que foram apresentadas à assembleia, realçando o ardor missionário de S. Paulo. Ele foi missionário ardoroso “dos gentios, dos de todas
as periferias que, hoje, continuam a pedir um testemunho apaixonado de quem aceita o desafio
e diz SIM”, afirmou D. Ilídio.
Comentando a leitura do Evangelho (Jo 6, 1-15), que relatava o milagre da multiplicação
dos pães, D. Ilídio realçou a missão dos discípulos/missionários de Jesus – “estar atentos às
necessidades das pessoas a quem são enviados”, para “que o Evangelho seja portador e anunciador da completa alegria”.
“Há fome; há falta de sentido; há carência de esperança; há necessidade de quem anuncie
boas novas e de quem seja profeta em momentos difíceis e de desilusão” afirmou o Bispo, dirigindo-se especialmente ao frei José Carlos, como proposta de acção.
Referindo a Evangelii Gaudium do Papa Francisco (EG 178), o Bispo destacou “a conexão íntima que exis te entre evangelização e promoção humana”, pois “na medida em que Ele
conseguir reinar entre nós, a vida social será um espaço de fraternidade, de justiça, de paz, de
dignidade para todos”, concluiu, num desafio ao então prestes a ser ordenado, frei José Carlos.
FM
DIÁCONO CRISTÓVÃO PEDE ORDENAÇÃO PRESBITERAL
Durante a vigília de oração pelas vocações realizada em Tondela, o Diácono Cristóvão
Cunha solicitou a D. Ilídio, de viva voz e por escrito, a ordenação presbiteral. Cristóvão Cunha
manifestou a sua liberdade em aceitar as disposições da vontade de Deus mediante a sua Igreja,
que declarou servir, na sua diversidade de dons e carismas.
Este Diácono, em estágio pastoral na Paróquia de Santa Maria (Viseu), será ordenado
sacerdote no dia 29 de Junho, na Sé de Viseu, na celebração do Dia da Diocese. O candidato à
ordenação fez a sua formação no Seminário Maior de Viseu, no Instituto Superior de Teologia
e na Universidade Católica.
O processo de admissão à Ordenação Presbiteral implica a comprovação de que o candidato tem as competências intelectuais e qualidades humanas necessárias ao bom e fiel desempenho da missão sacerdotal. As comunidades cristãs e os formadores são chamados a testemunhar
que ele está capacitado para esse bom e fiel desempenho.
A Vigília de Oração, em que expressou a sua vontade de servir a Igreja de Viseu como sacerdote, contou também com a presença dos párocos que trabalham no Arciprestado de Tondela.
FM
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MINISTÉRIOS NO SEMINÁRIO
No fim da tarde de Sexta-feira, dia 6 de Junho, o Bispo presidiu à Eucaristia, no Seminário Maior, tendo concelebrado o Reitor e toda a Equipa responsável pelos Seminários da diocese. Concelebrou, ainda, o Reitor do Seminário Interdiocesano que faz a formação em Braga
e alguns outros sacerdotes, párocos dos seminaristas. Nesta celebração estiveram presentes
alguns Pais e familiares dos alunos e a Comunidade religiosa e outras pessoas que trabalham no
Seminário. Na celebração, teve lugar a Admissão às Ordens Sacras do Paulo do 3.º ano e a Administração do Ministério de Leitor ao Paulo Vicente e ao André, alunos do 4.º ano de Teologia.
Parabéns a estes Seminaristas, aos seus Pais e familiares, à Equipa responsável do Seminário e
à Diocese.
DIOCESE DE VISEU REJUBILA
ORDENADO MAIS UM SACERDOTE DIOCESANO
O diácono Cristóvão Cunha foi ordenado presbítero por D. Ilídio Leandro, na Sé de Viseu,
na tarde do passado domingo. O templo encontrava-se cheio de fiéis, com grande afluência de
conterrâneos do agora Padre Cristóvão, bem como de muitos amigos, vindos também das paróquias por onde passou, nos tempos de estágio pastoral.
O Presbitério diocesano marcou presença vasta, havendo também sacerdotes de outras
dioceses. Todos participaram no rito de imposição das mãos ao jovem sacerdote e no abraço de
acolhimento do mesmo no Presbitério da diocese. D. Ilídio fez-se eco da alegria de toda a Igreja
diocesana por mais esta ordenação, que decorreu em acentuado clima de festa, na Solenidade
dos Apóstolos S. Pedro e S. Paulo. A animação litúrgica foi assumida pelo Coro e Orquestra de
S. Teotónio, projecto em construção, mas que já vai assumindo a animação dos momentos mais
solenes da Diocese.
“Não tenhas medo, Cristóvão, porque Deus te quer muito”, afirmou D. Ilídio, após a ordenação do jovem sacerdote, que esteve, ao longo deste ano, ao serviço da Paróquia de Santa
Maria (Sé), em Viseu, como diácono, colaborando com o Pároco, Cón. Manuel Matos.
No final da celebração, o Pe. Cristóvão foi saudado, junto à porta principal da Catedral,
por quantos quiseram manifestar-lhe o seu regozijo por vê-lo ordenado sacerdote.
No Pavilhão do Colégio da Via-Sacra foi servido um jantar volante, em que os participantes tiveram ocasião de conviver com o Pe. Cristóvão e seus familiares, num clima de festa e
simplicidade, tendo estado presente também o Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro.
Durante o jantar foram sendo projectadas imagens que ilustravam o percurso de vida do
novo sacerdote, desde a sua infância até aos tempos mais recentes. Muitas imagens lembraram
a sua passagem pelo Instituto Missionário de S. Daniel Comboni e os tempos em que esteve
emigrado, na Suíça, com seus pais.
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6. NOMEAÇÕES

NOVOS ARCIPRESTES
Por mudanças havidas no presente ano pastoral e por pedido de um Arcipreste que renunciou ao cargo, foram nomeados novos Arciprestes para os seguintes Arciprestados:
- Fornos de Algodres. Foi nomeado o Pe. José Carlos dos Santos Bento que substitui o
Pe. Abel Ferreira Rodrigues.
- Mangualde. Foi nomeado o Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo que substitui o Pe.
Manuel Chaves de Andrade.
- S. Pedro do Sul. Foi nomeado o Pe. Mário Lopes Dias que substitui o Pe. Raimundo
Elias Filho.
Aos sacerdotes que deixaram de exercer este cargo para o qual tinham sido nomeados, o
Bispo agradece a sua dedicação e unidade durante os anos em que exerceram este serviço. Aos
que agora são nomeados, o Bispo deseja o maior sucesso ao serviço da comunhão eclesial, na
pastoral da Igreja de Viseu, em união com todos os Sacerdotes e com o Povo de Deus.
Viseu, 18 de Novembro de 2013
Bispo Ilídio, Viseu
NOMEAÇÕES EM TONDELA
O Superior Provincial dos Padres Claretianos - Pe. Artur Manuel Rodrigues Teixeira depois de conversar com o Bispo da diocese e em total concordância com ele - fez as seguintes
nomeações na Equipa Pastoral da paróquia de Santa Maria de Tondela:
- Pe. Manuel António da Rocha Fontes Santos - Pároco
- Pe. António Lopes da Silva - Vigário Paroquial
- Pe. João Carlos Pinto Gomes - Vigário Paroquial
Estas nomeações, feitas por 3 anos (até ao final do ano pastoral 2015-2016), estão em
vigor desde o passado dia 3 de Outubro. O governo desta Comunidade Religiosa e por decisão
do seu Superior Provincial fica com a seguinte constituição:
- Pe. João Carlos Pinto Gomes - Superior
- Pe. António Lopes da Silva - Vigário
- Pe. Manuel António da Rocha F. Santos - Ecónomo
O Bispo de Viseu aceita e confirma estas nomeações e agradece ao Pe. Artur Manuel Rodrigues Teixeira, digníssimo Superior Provincial dos Padres Claretianos em Portugal, o carinho
e o zelo apostólico por esta diocese e pela Paróquia de Tondela, confiada ao cuidado pastoral
desta Congregação Claretiana.
Mais acrescenta que tem recebido da Comunidade Claretiana presente em Tondela toda
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a unidade e comunhão, com inexcedível zelo e cuidado pastoral, verificados em todas as actividades, quer na Paróquia de Tondela e no respectivo Arciprestado, quer na Zona Pastoral de
Besteiros.
Viseu, 2 de Dezembro de 2013
Bispo Ilídio, Viseu
NOMEAÇÃO DIOCESANA
A pedido do Presidente do Conselho Central da Sociedade de S. Vicente de Paulo, o Bispo nomeia o Rev.do Padre Manuel Fernando Lopes Soares, sacerdote vicentino a trabalhar na
Paróquia de Órgens, como Conselheiro Espiritual do Conselho Central de Viseu da Sociedade
de S. Vicente de Paulo. O Pe. Manuel Fernando aceita esta nomeação e o Bispo agradece a sua
disponibilidade para prestar este importante serviço.
NOMEAÇÕES DIOCESANAS
COMISSÃO PARA A ARQUITECTURA RELIGIOSA E ESPAÇOS LITÚRGICOS
Tendo terminado o período de 3 anos para que foi nomeada a Comissão Diocesana para
a Arquitectura Religiosa e Espaços Litúrgicos, havemos por bem renovar, por mais três anos, o
mandato da existente que é assim constituída:
Presidente – Mons. Sílvio Duarte Henriques
Vogais: - Cón. José Henrique Correia de Almeida Santos; Dr. Alberto Correia, Arq. Carlos Manuel da Costa Chaves, Dr. Fernando Ribeiro, Eng. Pedro Costa
DEPARTAMENTO DOS BENS CULTURAIS, ARQUIVOS E MUSEU
Tendo terminado o período de 3 anos para que foi nomeado o Departamento dos Bens
Culturais, Arquivos e Museu da nossa Diocese de Viseu, havemos por bem nomear para o próximo mandato de três anos os seguintes elementos:
Coordenadora: Maria de Fátima dos P. Eusébio; Música e Liturgia/Assessoria: Cón.
José Henrique Correia Almeida Santos; Acompanhamento executivo/Assessoria: Pe. Pedro
Leitão Alves; Estudos bíblicos/Assessoria: Pe. António Henrique Ribeiro de Sousa; Conservação e restauro: Ana Carla Roçado; Secretariado/Apoio técnico: Sandra Alves; Apoio
científico/investigação: Sara Augusto; Arquitectura: Carlos Chaves; Acompanhamento
Executivo/Apoio técnico: Carlos Alexandre; Expografia, Apoio técnico: Margarida da Silva
de Almeida; Arquivo: Anabela Costa.
NOVO DEÃO DO CABIDO
Tendo terminado, por motivo de idade, o exercício do Sr. Cónego Orlando Soares de
Paiva como Deão do Cabido da nossa Catedral, foi eleito, pelos Membros desta Instituição em
idade canónica, um novo Deão. Apresentado nos termos estatutários, o Bispo nomeia o Cón.
Manuel Moreira Matos Deão do Cabido da nossa Catedral de Viseu. O novo Responsável já
assumiu o seu lugar como legítimo Coordenador. O Bispo, em nome da Diocese, agradece ao
Sr. Cónego Orlando Soares de Paiva toda a sua dedicação e zelo durante o tempo em que serviu
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o Cabido e exerceu o seu lugar de Responsável por esta importante e multissecular Instituição
canónica na nossa Igreja diocesana.
Viseu, 27 de Janeiro de 2014
Bispo Ilídio, Viseu
MOVIMENTO PASTORAL 2014-2015
UNIDADES PASTORAIS
A aprovação da organização da nossa Igreja diocesana em Unidades Pastorais foi uma das
conclusões mais substanciais e importantes da 1a sessão da Assembleia Sinodal e com influência no futuro próximo. Uma outra, também estruturante, foi a constituição da Diocese em 5 (ou
6) Arciprestados e não 17, como antes.
Os efeitos destas decisões renovadoras têm-se feito já sentir, sobretudo nos Arciprestados.
Porém, a adaptação a esta nova forma de nos organizarmos, como Povo de Deus, vai seguindo
o seu caminho e tomará forma depois da elaboração da nova legislação diocesana e depois
de encerrado o processo das Assembleias Sinodais. A elaboração da legislação diocesana e a
publicação das Constituições Sinodais devem ter em conta estas significativas e importantes
alterações.
Assim, ao fazer as necessárias e convenientes mudanças na Diocese para o próximo ano,
tenho em conta estas novas propostas aprovadas, ainda que não as mencione nas designações
concretas que refiro. Por isso, nas nomeações que apresento, referir-me-ei a Paróquias e a
Arciprestados no entendimento que se tem até agora.
NOMEAÇÕES DIOCESANAS
Pe. António José da Silva Ramos Boavida é nomeado Vice-Chanceler da Câmara
Eclesiástica, sendo Chanceler o Cónego Sílvio Duarte Henriques. Deixa as paróquias de Mioma
e Rio de Moinhos, no Arciprestado de Sátão.
ARCIPRESTADO DE BESTEIROS
Pe. Cristóvão da Silva Cunha é nomeado pároco “in solidum” com Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho, de Caparrosa, Mosteiro de Fráguas, Silvares e Vilar de Besteiros. É
Moderador o Pe. Sérgio Pinho.
ARCIPRESTADO DE SÁTÃO
Pe. João Martins Marques e Pe. Manuel Cardoso Júnior são nomeados Vigários Paroquiais de Rio de Moinhos, S. Miguel de Vila Boa e Sátão. É Pároco destas 3 Comunidades
cristãs o Pe. José Cardoso de Almeida.
ARCIPRESTADO DE TONDELA
Pe. José de Seixas Nery é nomeado pároco de Lageosa do Dão que, a partir de agora,
passa a pertencer ao Arciprestado de Tondela.
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ARCIPRESTADO URBANO DEVISEU
A Comunidade dos Padres Vicentinos assume, a partir de Setembro, a Paróquia de S.
Salvador. Esta Comunidade Religiosa continuará a ser a responsável pastoral pela Paróquia de
Órgens.
ARCIPRESTADO VISEU RURAL 1
Pe. Lúcio Manuel Oliveira da Cunha Marques, Vigário Paroquial de Boaldeia, Bodiosa, Couto de Baixo, Couto de Cima, Farminhão e Torredeita. Colaborará com os respectivos
párocos: Pe. José Francisco Cardoso Caldeira e Pe. Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues.
AGRADECIMENTO
Por motivos de doença, o Pe. Arnaldo da Cunha Pereira, pároco, até agora, de Lageosa do
Dão, pede dispensa para poder tratar e recuperar a sua saúde durante o próximo ano pastoral.
Agradecemos-lhe os seus dedicados serviços e fazemos votos de que faça uma excelente recuperação e que possa voltar, totalmente restabelecido.
NOTAS:
As nomeações agora feitas e para entrarem em vigor durante o mês de Setembro são as
tidas por convenientes serem agora publicadas. Haverá algumas outras a serem feitas no próximo mês de Setembro.
O Bispo agradece toda a colaboração e ajuda prestadas por todos os sacerdotes aos quais
estas mudanças dizem directamente respeito. Igualmente, um agradecimento às Comunidades
cristãs que estão ligadas a estas mudanças. O Sínodo Diocesano e as Propostas já aprovadas vão, assim, introduzindo perspectivas novas para uma pastoral mais próxima e de maior
corresponsabilidade entre todos os baptizados e com maior colaboração.
Viseu, 28 de Julho de 2014
Bispo Ilídio, Viseu

32

Igreja Diocesana

7. DECRETOS

DECRETO
Tendo sido criado, em 25 de Julho de 1998, por decreto do então Bispo de Viseu, D.
António Monteiro, o Vicariato Paroquial do Viso, formado com fiéis cristãos pertencentes às
freguesias de Santa Maria de Viseu, Ranhados e Rio de Loba;
Tendo sido entregue o seu cuida- do pastoral à Província dos Missionários Combonianos;
Tendo a sua sede na Igreja do Seminário das Missões e como Padroeira Nossa Senhora do Viso;
Considerando que já foi construída uma nova Igreja, inaugurada e benzida no dia 6 de Novembro de 2011, rodeada de óptimas estruturas pastorais, como salas de catequese, salão polivalente, casa paroquial e capela mortuária;
Considerando que se verificou um acentuado crescimento populacional, com 3 grandes
aglomerados populacionais, perfazendo um total de 2.500 fogos e cerca de 8.000 pessoas, predominando os casais novos e famílias com filhos;
Considerando que desde o ano de inauguração se tem vindo a verificar uma crescente
consciencialização e um sentido de pertença a uma verdadeira comunidade de fiéis, com 89
baptismos, 16 casamentos, 61 primeiras comunhões, 41 crismas, 328 crianças e 77 adolescentes
na catequese, só com relação ao ano 2012;
Ouvido o Conselho Presbiteral, reunido em 27 de Maio de 2013, que se mostrou favorável, por maioria, à erecção do actual Vicariato como Paróquia;
Havemos por bem erigir canonicamente, nos termos do cân. 515, § 2, do C.D.C., a
Paróquia de Nossa Senhora do Viso, concelho de Viseu, desta nossa Diocese de Viseu.
Terá todos os direitos e deveres previstos no C.D.C. para as paróquias e terá a sua sede na nova
Igreja Paroquial.
Será sua Padroeira Nossa Senhora do Viso e será seu primeiro Pároco o P. Armando Esteves Domingues, até agora Vigário Paroquial do Vicariato.
Viseu, 6 de Setembro de 2013
Bispo Ilídio, Viseu
DECRETO
Tendo sido criado, em 9 de Julho de 2013, por decreto do então Bispo de Viseu, D. António Monteiro, o Vicariato Paroquial de S. Estêvão, formado por fiéis cristãos pertencentes às
paróquias de S. José, Abraveses, Orgens, S. Salvador;
Tendo sido entregue o seu cuidado pastoral à província dos Missionários Passionistas,
que, entretanto, saíram da diocese;
Considerando que não se verificou o crescimento populacional que se esperava e que os
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fiéis, na sua maioria, nestes dez anos, continuaram a sentir-se membros das comunidades paroquiais acima indicadas;
Ouvido o Conselho Presbiteral, reunido em 27 de Maio de 2013, que se mostrou favorável, por maioria, a que não se continuasse este projecto de Vicariato, por considerá-lo pouco
viável;
Havemos por bem revogar o Decreto de 9 de Julho de 2003 e decretar a extinção do
dito Vicariato Paroquial, voltando a repor os anteriores limites das ditas Paróquias.
Viseu, 6 de Setembro de 2013
Bispo Ilídio, Viseu
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8. PRESENÇAS E INTERVENÇÕES ESPECIAIS

PETIÇÃO “UM DE NÓS”
D. ILÍDIO LEANDRO APELA À “DEFESA E PROTECÇÃO DA VIDA”
Com a urgência que o assunto impõe, D. Ilídio Leandro dirigiu um apelo a todos os Arciprestes para que mobilizem os sacerdotes e fiéis dos seus arciprestados para a participação na
campanha de “dar voz a quem queira gritar pelo valor, respeito e defesa da vida”.
Está previsto que o dia 6 de Outubro seja o Dia Nacional de Recolha de Assinaturas para
a Petição “Um de nós”, que se destina a “garantir a protecção legal do embrião, tutelando todos
os seres humanos a partir do primeiro momento da sua existência”, como referia o Papa Francisco, em 12 de Maio. Também o Papa emérito Bento XVI desejou, em 3 de Fevereiro, sucesso
à iniciativa “Um de nós”, para que a Europa seja sempre lugar onde cada ser humano seja respeitado na sua dignidade.
É uma Petição, a nível europeu, que já recolheu mais de novecentas mil assinaturas, e
pretende que seja discutida e aprovada no Parlamento Europeu a protecção que tutele e proteja
a vida humana, desde a sua concepção.
A recolha de assinaturas, em Portugal, decorre até 15 de Outubro e o apelo ao empenho
dos párocos na mobilização dos católicos, para que, no final das missas desse fim-de-semana,
subscrevam a Petição “Um de nós”. A Petição pode ser subscrita pela Internet e as paróquias
poderão organizar este meio de recolha, instalando um computador com ligação à internet, onde
serão introduzidos os dados daqueles que queiram subscrever-se por este meio.
Com esta subscrição, Portugal “mostrará inequivocamente que está interessado em valorizar a Cultura da Vida”, refere D. Ilídio na circular que está a entregar pessoalmente a cada
Arcipreste, para que ele seja o dinamizador da iniciativa na sua área de influência.
Durante todo o dia 6 de Outubro, haverá na Federação Portuguesa pela Vida um “piquete
de ajuda” que esclarecerá todas as dúvidas sobre o preenchimento dos impressos a quem precisar, através dos telefones 216 072 072 e 910 871 873, ou pelo endereço electrónico f.p.p.vida@
gmail.com. Esta iniciativa uniu associações dos 27 países europeus, afirmando “a dignidade
única de todos os homens, desde a sua concepção até morte natural”. Os Bispos de Portugal,
na Assembleia Plenária de 19 de Junho, aderiram à convocação do Dia Nacional de Recolha de
Assinaturas, no dia 6 de Outubro, seguindo o apelo do Papa Francisco e do Papa emérito Bento
XVI.
Para que seja reconhecida pela Comissão Europeia, esta Petição terá que recolher pelo
menos um milhão de assinaturas, no conjunto dos 27 membros da União Europeia. Pretende-se
que este número seja largamente ultrapassado. Estando estabelecido o mínimo de 16.500 assinaturas em Portugal, os Bispos de Portugal esperam ultrapassar as 100.000 assinaturas, assegurando “uma afirmação consistente de apreço pela vida humana na sociedade portuguesa”.
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No sítio www.umdenos.org poderá ser recolhida toda a informação sobre a Petição e os
seus objectivos, que não deixarão de encontrar eco junto dos portugueses. Não precisa de esperar pelo dia 6 de Outubro: “assine, já hoje, a Petição e afirme a defesa da dignidade de cada um
de nós”.
GI
498 ANOS DE HISTÓRIA
SOLENIDADE DA DEDICAÇÃO DA CATEDRAL
Foram muitos os fiéis que acorreram à igreja-mãe da diocese para se associarem à solenidade da dedicação da Catedral de Santa Maria de Viseu, no fim da tarde de 23 de Julho. Foram
recordados pelo bispo D. Ilídio Pinto Leandro os 498 anos de história deste templo e os 1442
anos da história desta diocese. Mas aquela data estival também serviu para recordar e celebrar o
sim que vários sacerdotes e diáconos da diocese, ali presentes, proferiram a Deus, uns há mais
anos que outros. O próprio bispo celebrava ali o seu oitavo aniversário como pastor da Igreja de
Viseu.
Na homilia, D. Ilídio começou por afirmar que “a catedral é um lugar de encontro”, para
mais à frente apontar o “serviço da salvação” que a mesma suporta. Num olhar pelas leituras
desta festa, D. Ilídio reforçou a ideia da solenidade que se deve dar à Palavra de Deus e da missão da Igreja que “deve acolher todos, indo às periferias”.
O bispo da diocese olhou para as obras de melhoramento que estão a acontecer na Sé para
confirmar que os cristãos, “mais do que um edifício construído”, formam “um edifício que tem
Jesus como pedra angular. Formamos um templo Santo do Senhor”. Por fim, integrou as obras
da Catedral para estabelecer a ligação com o Sínodo Diocesano em curso que também pretende
celebrar “uma igreja de abertura e de renovação”, salientando que “todos somos Igreja”. Numa
outra vertente discursiva, D. Ilídio apresentou e saudou cada um dos sacerdotes e diáconos permanentes que, como ele, faziam anos de uma actividade que é apresentada como um serviço a
Deus.
PBA
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SÍNODO DIOCESANO
INQUÉRITO À DIOCESE ESTÁ DISTRIBUÍDO
O novo ano pastoral vai registar a realização das assembleias sinodais. Depois do estudo
dos documentos conciliares sobre a necessária renovação da Igreja, para ser fiel à sua missão,
os grupos sinodais paroquiais são agora chamados a empenharem-se na realização do Inquérito
destinado a colher a opinião da generalidade da população sobre a Igreja Diocesana.
O Inquérito está já entregue em todos os Arciprestados, cabendo agora aos párocos a liderança da sua distribuição à população e recolha de respostas, de modo que cheguem ao Secretariado do Sínodo até ao final de Outubro. O Inquérito pode ser preenchido electronicamente,
acedendo a www.diocesedeviseu.pt.
No início da tarde do dia 13 de Outubro, domingo, haverá, no Pavilhão Multiusos – Campo da Feira de S. Mateus, uma Assembleia Sinodal, que servirá para apresentar o “balanço” dos
trabalhos pré-sinodais realizados ao longo destes dois anos e apontar as metas mais próximas.
Esta Assembleia terá espaço para a reapresentação do Musical Jesus Cristo, espectáculo de
grande qualidade concebido e produzido pelo Colégio da Via- Sacra. A entrada será gratuita.
ESPECTÁCULO MUSICAL “JESUS CRISTO”
NOVA FASE DO SÍNODO DIOCESANO
A tarde do passado Domingo assinala o início da nova fase do Sínodo Diocesano que, ao
longo dos próximos dois anos, procederá à discussão, em Assembleias Sinodais, das propostas
que ali forem apresentadas a debate, visando a renovação da Igreja em Viseu.
O Colégio da Via-Sacra apresentou, de novo, o espectáculo musical “Jesus Cristo”, que
apresentara, no final do ano lectivo: uma representação dramática que colocou em palco cerca
de duas centenas de figurantes e músicos, representando cenas da vida de Jesus, desde o baptismo no Jordão até à manifestação aos discípulos de Emaús, após a ressurreição.
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O espectáculo foi apresentado no Pavilhão Multiusos, sob a direcção de Paulo Machado,
e foi aplaudido por mais de três mil espectadores, que enchiam as bancadas e as cadeiras da
plateia montada no piso do Pavilhão, cedido pela Autarquia viseense. Na primeira la, viam-se o
Presidente do Município, Fernando Ruas, com a Vereação e o Presidente da Assembleia Municipal, Almeida Henriques, recentemente eleito, para suceder a Fernando Ruas.
Antes do espectáculo, foi visionado um filme com depoimentos sobre o percurso feito,
nestes três anos, no âmbito do estudo das Constituições conciliares feito pelos Grupos Sinodais,
em mais de setenta por cento das paróquias da diocese.
D. Ilídio Leandro agradeceu todo o trabalho levado a cabo, até agora, tanto pelas Comissões pastorais, que prepararam os elementos de estudo para os Grupos Sinodais, como o empenho dos Grupos Sinodais e seus Animadores, e também o empenho dos párocos e restantes
líderes que vão puxando pelo sucesso deste trabalho preparatório. Realce especial para o trabalho do Secretariado Diocesano do Sínodo, coordenado pelo Pe. José Cardoso, que sucedeu,
neste trabalho de coordenação, ao Cón. Matos, actual pároco de Santa Maria, em Viseu.
As últimas palavras de D. Ilídio foram para a vasta assembleia que assistiu ao espectáculo, desafiando cada um a ser protagonista desta dinâmica sinodal, que se quer em crescendo,
por toda a diocese, atingindo todas as pessoas, tanto as que vivem participando nas celebrações
dominicais, como as que só entram na igreja esporadicamente, ou mesmo aqueles que não se
sentem parte de qualquer comunidade cristã.
D. Ilídio apelou à participação no Inquérito que está a decorrer até ao final de Outubro,
manifestando a sua opinião e dando sugestões “para que a Igreja de Viseu possa ganhar um
rosto que reflita a imagem de Jesus Cristo que acolhe todos, sem exclusão de ninguém”.
INQUÉRITO SINODAL
MAIS DE CINCO MIL JÁ ESTÃO LANÇADOS NA PLATAFORMA DE ANÁLISE
O Secretariado do Sínodo, com uma equipa de colaboradores, está a introduzir numa plataforma de recolha de dados a resposta aos inquéritos que foram amplamente distribuídos por
toda a diocese. Mais de cinco mil inquéritos já foram introduzidos. Terminado o mês de Outubro, data limite de preenchimento, continuam a chegar ao Secretariado os inquéritos recolhidos
nas paróquias.
Já se aproxima dos 10.000 o número de inquéritos recolhidos. Embora seja um número
distante do universo da população da diocese (260.000), este número já pode ser considerado
uma amostra significativa, que poderá corresponder à generalidade daquilo que a população
pensa acerca da Igreja diocesana. O Inquérito pretende recolher a opinião, tanto dos crentes
como dos não-crentes, relativamente à organização da Igreja, ao seu desempenho como anunciadora da Boa Nova de Jesus Cristo, à forma como celebra a sua Fé e também ao modo como
dedica a sua atenção aos outros, mormente os mais pobres. Com base nesta recolha de opiniões
e valendo-se das reflexões que os Grupos Sinodais fizeram sobre as Constituições Conciliares,
que fazem propostas muito claras sobre estas áreas de actuação da Igreja, vão ser elaborados
documentos (instrumentos de trabalho) que serão submetidos à apreciação, reflexão e discussão
dos 150 membros do Sínodo Diocesano. Ao longo dos últimos três anos, foi feito o trabalho dos
Grupos Sinodais, que culminou com a realização do Inquérito.
Ao longo dos próximos dois anos, haverá quatro Assembleias Sinodais, com várias sessões. Cada Assembleia dedicará a sua atenção a um instrumento de trabalho (documento) que
servirá de base aos trabalhos de reflexão e discussão, coordenados por uma Comissão especia40
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lizada, que redigirá um texto final, a submeter à votação da Assembleia. O que aí for aprovado
será entregue ao Bispo da diocese, que acompanha sempre os trabalhos, pessoalmente, ou através de um Delegado. Após a apreciação e aprovação episcopal, as decisões do Sínodo tornarse-ão proposta em vigor para ser cumprida em toda a diocese, como melhor forma de a Igreja
se mostrar atenta à realidade e apostada em cumprir a sua missão.
SÍNODO DIOCESANO
No início da noite de Quinta-feira, 5 de Dezembro, reuniu a Equipa Sinodal da Pastoral
Orgânica, que orienta e coordena todos os trabalhos sinodais a partir da Constituição Lumen
Gentium. Tratou-se dar as orientações para a organização dos sucessivos trabalhos: preparação
das Propostas a apresentar aos grupos de trabalho; discussão e aprovação das Propostas na 1.ª
Assembleia Sinodal a ter lugar nos dias 15 e 29 de Março e publicação das Propostas aprovadas
na conclusão do sínodo. Informou-se que foram dadas mais de 14.000 respostas ao inquérito
feito.
ENCONTROS SINODAIS NOS ARCIPRESTADOS
Para apresentar o programa do Sínodo, propriamente dito, depois de percorridos os trabalhos do Pré-Sínodo, durante os 3 anos passados e a partir de 10 de Outubro de 2010, marcaramse encontros nos diversos Arciprestados. Têm como finalidades, conhecer o trabalho feito até
agora, apresentar os resultados do inquérito sinodal e motivar para o trabalho do Sínodo que
pede a participação de todos, no estudo e preparação das Propostas Sinodais.
Neste fim-de-semana, fizeram-se estes encontros nos Arciprestados de Penalva do Castelo, Sátão e Besteiros. Ali estiveram os Párocos, muitas das pessoas que têm trabalhado no
Arciprestado neste sector, o Bispo, os Secretário-Geral e Adjunto do Sínodo e outros membros
da Equipa do Secretariado. A reflexão sobre as Propostas para a primeira reunião da Assembleia
Sinodal que terá lugar em 15 e 29 de Março está a decorrer, durante este mês de Fevereiro.
SÍNODO DIOCESANO EM ASSEMBLEIA
Aproxima-se o 1.º encontro da Assembleia Sinodal na nossa Diocese de Viseu. Em acção desde 10 de Outubro de 2010 - depois de anunciado à diocese em 25 de Janeiro de 2009 e
aprovado, por unanimidade, no Conselho Presbiteral de Março de 2009 - está, agora, a preparar
a Assembleia sobre a Lumen Gentium, com encontros marcados para 15 e 29 de Março. Neste
Sábado, dia 8 de Fevereiro, houve um encontro com todos os elementos sinodais para apresentação dos nomeados e dos eleitos e para reflectir o programa da Assembleia e a metodologia dos
trabalhos.
ENCONTROS SINODAIS
No propósito de se visitarem os diversos Arciprestados, neste momento importante e decisivo de início dos trabalhos da Assembleia Sinodal, o Bispo e os elementos do Secretariado
do Sínodo têm tido diversos encontros, apresentando a metodologia a seguir e motivando para
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a participação de todos na elaboração das Propostas a serem votadas na Assembleia. Assim,
neste Domingo, dia 16 de Fevereiro, o Bispo e alguns elementos do Secretariado estiveram em
Oliveira de Frades (para Oliveira e Vouzela) e em Santa Comba Dão. Nos 2 lugares estiveram
os Párocos e algumas dezenas de cristãos, muitos deles com trabalho sinodal, desde há 3 anos,
aquando do início deste projecto diocesano.
APRESENTAÇÃO DO SÍNODO
No seguimento das reuniões que o Secretariado Geral do Sínodo está a promover, apresentando um resumo do trabalho feito e motivando todos para o que falta fazer, o Bispo, o
Secretário-Geral - Pe. José Cardoso - e outros elementos do Secretariado estiveram em Carvalhais, para o Arciprestado de S. Pedro do Sul e em Nelas para os Arciprestados de Carregal do
Sal e Nelas. Num e noutro lado estiveram os Párocos e dezenas de pessoas que têm trabalhado,
desde o início e se propõem continuar, acreditando neste programa renovador da vida na nossa
Igreja de Viseu.
SÍNODO DIOCESANO
APROXIMA-SE A PRIMEIRA ASSEMBLEIA
Será já no próximo dia 15 de Março que se realizará a primeira Assembleia Sinodal, dedicada à Pastoral Orgânica. Recebidas as propostas oriundas dos diversos grupos sinodais, a
Comissão doutrinal coordenadora desta área está a preparar o “documento de trabalho” que os
150 sinodais irão analisar e discutir, em grupo, procurando melhorar e transformar em propostas concretas a submeter à Assembleia que as aprovará em no dia 29 do mesmo mês de Março.
A Assembleia sinodal é constituída por presbíteros, diáconos, religiosos e leigos escolhidos de acordo com o Código de Direito Canónico, a Instrução sobre os Sínodos Diocesanos e
o Regulamento do Sínodo. A Assembleia deverá espelhar a riqueza de ministérios e carismas
existentes na Igreja diocesana e tem como missão prestar auxílio ao seu Bispo na concretização
do seu desejo de que a Igreja particular de Viseu se aproxime mais da perfeição proposta nos
documentos do Concílio e do Magistério, para se identificar com a Igreja que Jesus Cristo quis
e continua a querer. Daí resulta a importância que o Espírito Santo tem na inspiração dos sinodais, que se devem abrir à Sua inspiração. Os membros do Sínodo, segundo o Regulamento,
“devem sentir, em consciência, o dever de participar nas reflexões sinodais”, de modo a contribuírem para o sucesso do Sínodo.
O Sínodo realiza-se por convocação do Bispo, depois de ouvido o Conselho Presbiteral.
Em consequência, as Assembleias sinodais são presididas pelo Bispo, ou por um dos seus Vigários, e deverão ser espelho da estreita unidade que deve existir e crescer entre todos os sinodais,
reflectindo a unidade da Igreja diocesana.
Ainda de acordo com o Regulamento do Sínodo, há membros sinodais por direito ou em
função do cargo que desempenham, ou ainda em resultado de eleição, no interior das estruturas
orgânicas da Diocese. Há ainda quinze sinodais que são de livre escolha do Bispo.
Secretariado Diocesano
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SÍNODO EM MANGUALDE
Para apresentar o programa já realizado e tudo o que se vai realizar nestes dois anos
2014-2016, constituindo o Sínodo propriamente dito, o Secretariado-Geral do Sínodo esteve
em Mangualde, apresentando o programa para os arciprestados de Mangualde e Fornos de Algodres. O encontro realizou-se no Auditório do Centro Paroquial e teve lugar no início da noite
de Sábado, 1 de Março. Presentes os Párocos e muitos membros dos diversos grupos sinodais
destes 2 arciprestados.
SÍNODO DIOCESANO
ÚLTIMA SESSÃO DA CAMPANHA DE DINAMIZAÇÃO
A uma semana da 1.ª assembleia sinodal, uma equipa do Secretariado do Sínodo acompanhou D. Ilídio a Aguiar da Beira, para o último “empurrão” de dinamização dos vários
arciprestados, no sentido de ser maximizado o empenho de todos na realização do Sínodo.
O auditório municipal de Aguiar da Beira acolheu mais de uma centena de participantes
vindos de todo o Arciprestado, acompanhados dos Párocos.
“Agora fiquei a perceber o que é o Sínodo” foi a afirmação de uma senhora, no final da
sessão. A afirmação deixou a equipa satisfeita, pois o objectivo destas sessões era dar a conhecer o que é o Sínodo Diocesano, quais os seus objectivos, como se concretiza e quem são os
participantes directos e indirectos. O ideal é que “ninguém fique de fora”, lembraram os animadores da sessão. “Todos estão convocados, sacerdotes, diáconos, religiosos e leigos, tanto os
que participaram nos grupos sinodais paroquiais (mais de 70% das paróquias), como os grupos
sinodais dos Movimentos, Associações, Congregações, ou Estruturas diocesanas”, recordaram.
Todos os Grupos foram desafiados a favorecer uma permanente atenção ao Sínodo e a gerar
um clima sinodal nas suas comunidades. Os representantes eleitos para a Assembleia Sinodal
deverão funcionar como “elo de contacto” entre a comunidade e a assembleia, comunicando
nos dois sentidos e empenhando-se profundamente nos trabalhos da Assembleia.
Esta sessão contou também com a participação de um interessante Grupo Coral juvenil,
que cantou o Hino do Sínodo a abrir e o Hino do Ano da Fé, no final, para além de outros cânticos que realçaram a importância da unidade e da corresponsabilidade na construção da Igreja.
D. Ilídio agradeceu a colaboração prestada por todos os Párocos e todos os Grupos que se envolveram nos trabalhos desta fase preparatória do Sínodo. Terminou apelando à participação
entusiasmada de todos, quer dos sinodais, quer dos restantes fiéis, esperando de todos a necessária oração para que o Sínodo possa trazer à Igreja de Viseu “um rosto que reflicta a beleza de
Jesus Ressuscitado”.
A primeira Assembleia Sinodal irá iniciar-se no próximo dia 15, sábado, com a primeira
sessão, continuando no dia 29, com a segunda sessão. Esta Assembleia será dedicada à pastoral
orgânica, procurando concretizar as formas de encontrar a renovação sugerida pela reflexão e
propostas nascidas do estudo da Lumen Gentium, documento do Concílio Vaticano II.
GI
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SÍNODO DIOCESANO
IGREJA COMUNHÃO ABERTA A TODOS
Vivemos hoje tempos difíceis para a fé, num mundo fragmentado, plural e globalizado.
Humanamente temos a sensação de sermos uma Igreja frágil numa sociedade culturalmente
confusa e dispersa, carate- rizada por um “clima de relativismo religioso e cultural”. Também
não podemos ignorar o ambiente de vazio individualista e narcisista, que elegeu o “estar bem”
como grande ideal de vida, desligado de um sen- tido, de uma ética, de uma direção para a própria vida. É precisamente nesta situação, neste contexto difícil, que somos chamados a viver a
nossa fé, tendo a certeza de que é na fraqueza que se manifesta a força de Deus (cf. 2 Cor 12,9).
Uma vez que todas as crises são também oportunidade de um novo começo, acreditamos que o
Espírito Santo nos guiará por caminhos de verdadeira renovação. Para que essa novidade aconteça, torna-se decisivo, hoje, um testemunho de comunhão, que mantenha e proteja a diversidade e procure sempre construir e reconstruir a unidade, cultivando todas as vias de diálogo,
acolhimento, encontro e reconciliação. O nosso Bispo convida-nos para um Sínodo Diocesano
“como uma oportunidade de mudança, de renovação, de reorganização e de formação”. Queremos trabalhar para que a nossa Igreja de Viseu seja presença de luz e de sentido para todos,
nos caminhos do nosso tempo. Importa, pois, viver o Sínodo como “um projeto de conversão
comunitária”, isto é, conversão em comunidade e à comunidade. Sínodo significa etimologicamente “caminhar juntos”. Assim como a Igreja se reuniu entre 1962 e 1965 para o Concílio
Vaticano II, para se repensar a si mesma e à sua missão em relação ao mundo, o nosso Sínodo
pretende ser um tempo de “renovação, de reorganização e de formação”.
Podemos dizer que um Sínodo é um processo de reflexão e participação, com vista à
transformação de toda a comunidade. O nosso marco de referência é o paradigma de uma Igreja comunhão aberta a todos, tendo como fonte a própria Trindade de Deus, como é apresentada pelo Concílio Vaticano II e de acordo com a leitura dos “sinais dos tempos” atuais. Em suma,
ansiamos que a nossa Diocese tenha o rosto belo da Igreja do Pentecostes. Além disso, como
corolário, teremos a celebração dos 500 anos da dedicação da catedral de Viseu, em 2016. Para
que aconteça a realização desse grande objetivo renovador, precisamos de partir da confiança de
sermos ternamente amados pelo Amor e, em vez de “ansiosos, tristes e impacientes”, queremos
ser evangelizadores na alegria e amor verdadeiros. Essa nova alegria pede o encontro sempre
novo com Deus amor, para vivermos a comunhão com Ele e entre nós e podermos assim dar um
testemunho credível. Além disso, poderemos corresponder ao apelo do Papa Francisco, dirigido às Igrejas particulares, para que entrem decididamente num “processo de discernimento,
purificação e reforma” convidando claramente toda a Igreja a “seguir o caminho da sinodalidade”.
Secretariado do Sínodo
SÍNODO EM AGUIAR DA BEIRA
Na sequência dos encontros de apresentação do sínodo e preparando os trabalhos da Assembleia Sinodal, o Bispo, o Secretário-Geral do Sínodo - Pe. José Cardoso de Almeida - e 2
outros elementos deste Secretariado, estiveram em Aguiar da Beira. Presentes, também, os 4
sacerdotes párocos do Arciprestado e cerca de uma centena de leigos que seguiram, com muito
interesse, toda a apresentação do itinerário sinodal. No próximo Sábado, no Seminário Maior,
terão início os trabalhos da Assembleia, com a aprovação das Propostas para a nossa Igreja de
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Viseu, a partir das reflexões sobre a Constituição Dogmática do Concílio Ecuménico Vaticano
II - Lumen Gentium.
AS CONSTITUIÇÕES DE ONTEM
DE 15 A 17/09/1748
12.

1) Os padrinhos do Baptismo devem ser maiores de 14 anos e as madrinhas maiores de

2) Sobre os casos reservados ao Sumo Pontífice pela Constituição.
3) As chaves dos sacrários devem ser de prata e as chaves e fechaduras douradas.
4) As igrejas e capelas deverão ter autorização nossa (do bispo) por escrito para aí ser
exposto o Santíssimo Sacramento.
5) É reduzido de um ano para seis meses o prazo para contrair Matrimónio todos os que
habitem dentro ou fora da Diocese.
6) Fica proibido passar certidões ou celebrar Matrimónio no mesmo dia da última denunciação.
7) O Matrimónio não deve ser celebrado por procuração sem licença nossa (do bispo) ou
do provisor dada por escrito.
8) Sobre as penas aos que se esposarem duas ou mais vezes.
9) Ninguém deverá ter na Igreja assento próprio e particular.
10) Sobre os paramentos, cálices e patenas que devem existir em cada igreja.
11) Sobre a forma de se realizarem os inventários dos bens das igrejas e das ermidas.
12) Os Arciprestes deverão fazer os inventários quando ocorre a morte dos Abades.
13) Sobre as qualidades, provimento e obrigações dos Ermitãos.
14) Não deverão ser feitos conluios ou levantados falsos testemunhos nos arrendamentos
das rendas eclesiásticas para evitar danos às igrejas.
15) Quando da morte dos beneficiados os seus bens deverão ser guardados e a sua morte
anunciada.
16) Sobre os dízimos da lã a pagar pela tosquia dos carneiros ou borregos.
17) É proibida a veste da capa da confraria sobre a sobrepeliz a qualquer Clérigo confrade
ou irmão.
18) Não deverão ser passadas cartas de cura, por três anos ou pela melhoria do comportamento, aos Sacerdotes que foram culpados de mancebia, para as freguesias (paróquias) onde
foram culpados.
19) Os ofícios da Semana Santa não deverão ser feitos com menos de cinco Padres.
20) Sobre as horas em que se há-de celebrar missa e as penas em que incorrem os Sacerdotes desse incumprimento.
21) Sobre a Quinta, Sexta e Sábado da Semana Santa.
22) Sobre as esmolas da missas rezadas.
23) Sobre as penas em que incorrem os que recebem esmolas de missas e as mandam
celebrar por menos dinheiro, ficando com parte do que receberam.
24) Os Párocos não deverão condenar em mais do que lhes é permitido pelas Constituições, Costume e Capítulos de Visita que não estejam revogados.
25) Nas paróquias onde não se conservem as pautas feitas nas Constituições para as procissões do Corpo de Deus, os Párocos devem dar conta dos títulos existentes.
26) Sobre a forma como se devem regular os Ministros quanto aos monitórios, cartas de
excomunhão e levantamento de censuras no Natal, na Semana Santa e na Páscoa.
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27) Sobre a aplicação das penas pecuniárias previstas nas Constituições e Capítulos de
Visita.
28) Sobre o ofício do Defensor dos Matrimónios.
29) Sobre o regimento do Juiz da Igreja.
AS PROPOSTAS DE HOJE
DE 2010 A 2015
1) Ser Igreja - Importa procurar uma maior consciência da identidade cristã, de um mais
claro sentido de pertença à Igreja-Povo de Deus, e de uma maior consciência de mis- são. Na
eclesiologia de comunhão, a própria estrutura hierárquica não é uma forma de poder, mas de
serviço.
2) Acolhimento - Atitudes de escuta, abertura, respeito, serviço, humildade e solidariedade poderão ser expressão de acolhimento. O acolhimento verdadeiro deve ser sem reservas e
sem fronteiras.
3) Unidade - O testemunho comunitário da unidade é decisivo pata a credibilidade da
nova evangelização. Fomentar o espírito de unidade entre os cristãos deve ser visto como um
sinal coerente nessa missão.
4) Corresponsabilidade - A Diocese, a Paróquia e todos os organismos da Igreja devem
ser pensados e estruturados, procurando a participação e o trabalho em equipa. Propósito de
fazer a planificação, a programação e a avaliação da vida da comunidade em equipa, evitando
o vedetismo e a concentração de actividades e responsabilidades nas mesmas pessoas.
5) Conselhos Pastorais, Económicos e Assembleias Arciprestais
- Estes são considerados estruturas organizativas, mas deverão sentir-se ao serviço da comunhão, evitando que se tornem estruturas sem alma ou organismos fictícios.
6) Famílias - A família não é simplesmente objecto dos cuida- dos pastorais da Igreja,
mas um dos mais eficazes agentes da evangelização da Igreja. Deverão ser criadas estruturas
para possibilitar às famílias uma participação mais efectiva, sobretudo no momento de pensar
juntos, sinodalmente, a vida comunitária.
7) Jovens - Estes deverão ser realmente agentes eficazes de missão e a Igreja tem de
dedicar-lhes um cuidado pastoral apropriado. A paróquia deve saber integrar a criatividade dos
jovens e promover uma maior participação deles nos órgãos de corresponsabilidade, através de
dinâmicas de compromisso.
8) Arciprestados e Unidades Pastorais - É preciso que as estruturas eclesiais não condicionem um dinamismo evangelizador, mas antes o favoreçam. Há, certamente, muitas vantagens na organização da nossa Igreja em unidades pastorais.
9) Nova Organização dos Serviços Diocesanos - Também eles precisam de ser repensados, pois do seu bom funcionamento depende muito a renovação da Diocese. Um dos primeiros
passos deverá passar por uma maior divulgação das estruturas e serviços centrais da Diocese.
10) Auscultação das Comunidades - Há todo o interesse em que as comunidades sejam
ouvidas, desde que se conheçam as pessoas em causa e se ultrapassem os interesses imediatos.
Dar um maior dinamismo e eficácia aos conselhos e outras modalidades de auscultação já existentes.
Em suma, Cristo continua a enviar a Igreja, hoje, através de sinais de libertação e de
anúncio da salvação. A Igreja deve, pois, sair de si mesma, semear sempre de novo, mais além
e responder ao convite urgente: “Faz-te ao largo”.
PBA
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PRIMEIRA ASSEMBLEIA DO SÍNODO DIOCESANO
UMA IGREJA EM RENOVAÇÃO
ESTA É A NOSSA HORA E ESTA É A NOSSA VEZ
Na homilia da solene Eucaristia de abertura da 1.ª Assembleia Sinodal, D. Ilídio Leandro
desafiou os sinodais a “abrirem-se à reflexão, ao planeamento e à busca e encontro de caminhos
e de soluções que Deus oferece e quer dar, para a nossa procura e encontro de vocações”.
Segundo o prelado, o Sínodo visa construir uma “Igreja nova, Igreja da Novidade, recuperando a beleza, a alegria e o entusiasmo das origens, ao ritmo da Palavra e do amor de
Jesus Cristo, uma Igreja com as pessoas e para as pessoas do nosso tempo e nas circunstâncias
actuais, comunicando a alegria e o entusiasmo dos primeiros cristãos”. Não deixou dúvidas de
que “sabemos o caminho”: a Igreja, “se caminhar guiada pela Luz que vem de Jesus Cristo e
se organizar segundo essa Luz”, acolhendo e iluminando os que querem caminhar à sua Luz e
“todos os que, fora da Luz, a procuram, a querem ver e ser por ela iluminados”, será a Igreja
conciliar e sinodal que se pretende.
D. Ilídio espera que este Sínodo proporcione a descoberta de soluções para se encontrarem as vocações que fazem falta “para semear, regar o campo de Deus, onde colher, na alegria
de sentir que Deus está presente e actuante, por mediadores visíveis de coração aberto e em Seu
nome”.
Espera-se uma renovada Igreja diocesana que, “perante as dificuldades de vocações ao
sacerdócio e à consagração, não se fecha nem se lamenta, mas se procura organizar para que
todos – sacerdotes, religiosos e leigos – sintam a urgência da missão na alegria de uma resposta
concreta”.
O Sínodo não é para nos levar a “cruzar os braços por nada ser possível”, mas para nos
levar a “remar contra a maré da indiferença e da preguiça”.
“Para que tudo ficasse na mesma, Jesus não teria fundado a Igreja, ... nem teria sentido
este Sínodo”, afirmou D. Ilídio, perante os sinodais, dizendo-lhes que “esta é a nossa hora e esta
é a nossa vez”.
E concluiu afirmando: “ainda que as conclusões e propostas não pareçam muitas nem
muito práticas nem as melhores”, brotarão da “unidade e comunhão a vontade, o empenhamento e a sabedoria” que “farão germinar a Igreja de Jesus Cristo para os nossos novos tempos
e para todas as pessoas”, à maneira de um “novo Pentecostes” revelador da força do Espírito
Santo.
INICIÁMOS OS DOIS ANOS MAIS IMPORTANTES DA NOSSA IGREJA
Na sessão de abertura dos trabalhos da Assembleia Sinodal, D. Ilídio considerou que se
iniciaram hoje “os dois anos mais importantes da nossa Igreja diocesana”.
O último sínodo diocesano, em Viseu, teve lugar, durante três dias, 15, 16 e 17 de Setembro de 1748, convocado por D. Júlio Francisco Oliveira, há 266 anos. Aprovou 29 Constituições Sinodais. D. Ilídio Leandro lembrou os objectivos desta grande iniciativa celebrativa,
salientando a “reorganização e renovação da Diocese à luz da Palavra de Deus, que está no
meio do Seu Povo”.
Esta “renovação e reorganização” deverão acontecer sob inspiração das propostas do
Concílio Vaticano II, que “abriu as portas do mundo à Igreja, abrindo as portas e janelas da
Igreja ao mundo”, lembrou D. Ilídio.
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A “renovação” da Diocese, na perspectiva de D. Ilídio, terá que ser ampla: estrutural,
espiritual, evangélica e pastoral. Daí decorrerá a “renovação”, criando e alterando o que se
mostrar necessário, abrindo à formação cristã para uma cultura de ser Igreja estruturada a partir
da organicidade, na corresponsabilidade e na comunhão, favorecendo sempre a unidade, sinal
que “autentica” a Igreja.
O Bispo considerou ainda que “este dia marcará o presente e o futuro da diocese de
Viseu” e pediu que “sejamos humildes e responsáveis” na construção deste presente e do futuro,
“contando com a intercessão de Nossa Senhora da Esperança”.
O Pe. José Cardoso, da Comissão Doutrinal da Pastoral Orgânica, apresentou, em traços
gerais, o “Documento de Trabalho” estruturado em dez pontos, sobre o qual os sinodais, divididos em dez grupos, se debruçaram, para a elaboração de propostas a apresentar ao plenário,
daqui a duas semanas (29 de Março).
NÃO TENHAIS MEDO DE DIZER HERESIAS
Foi assim que D. Ilídio Leandro, presidindo à Eucaristia solene de abertura da 1.ª Assembleia do Sínodo Diocesano, convidou os sinodais a participarem de modo tranquilo e sem
medos nos trabalhos de discussão de propostas.
O Bispo deixava claro que não há tabus, neste Sínodo, devendo cada um dizer e apresentar
no seu grupo de trabalho tudo o que a reflexão preparatória tenha gerado no seu coração como
necessário à renovação da Igreja diocesana. A Eucaristia foi celebrada na Igreja do Seminário
de Nossa Senhora da Esperança, às 10:00 horas e a abertura dos trabalhos sinodais aconteceu às
11:00, seguindo-se o trabalho por grupos.
Cada um dos dez grupos era constituído por quinze elementos, de ambos os sexos e oriundos do meio rural e urbano, misturando pequenas e grandes paróquias, havendo leigos, clérigos
e religiosos, numa variedade de experiências e pontos de vista que pudessem enriquecer os
trabalhos.
Porque as questões a trabalhar eram dez, cada grupo centrou a sua especial atenção numa
delas, deixando o tempo sobrante para apreciação das restantes. O plenário de apresentação dos
trabalhos realizados revelou uma grande riqueza de pontos de vista e de sugestões, que agora
serão sintetizadas pelo Secretariado do Sínodo em propostas a serem debatidas e votadas na
segunda sessão desta Assembleia, que se realizará no dia 29.
O último Sínodo realizado na diocese de Viseu teve lugar, durante três dias, 15, 16 e 17
de Setembro de 1748, convocado por D. Júlio Francisco Oliveira.
O presente Sínodo Diocesano decorrerá ao longo de cinco anos. Os três primeiros (20102013) foram de estudo das quatro Constituições conciliares do Vaticano II, que servem de base
à pretendida renovação da Igreja diocesana. Este ano e o próximo (2014-2015) serão dedicados
à realização das quatro Assembleias Sinodais, duas em cada ano, num calendário já definido.
Até Dezembro de 2015, será preparado o Documento Final, encerrando o Sínodo no dia
8, Dia da Imaculada Conceição e Jubileu do encerramento do Concílio Vaticano II.
Em 23 de Julho desse ano, a Diocese celebrará também os 500 anos da Dedicação da
Catedral e preparará um Plano Pastoral para ser executado ao longo de 15 anos (2016- 2025).
SÍNODOS DIOCESANOS EM VISEU
A Diocese de Viseu vive actualmente o seu Sínodo - o primeiro do séc. XXI, sendo Bispo
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D. Ilídio Pinto Leandro (2006-presente); o último foi realizado em 1748, na prelatura do Bispo
D. Júlio Francisco de Oliveira (1740-1765), isto é, há 266 anos.
1.º Sínodo - Em 16 Outubro de 1527 há registos que apontam para a Diocese estar reunida no seu primeiro Sínodo, no bispado de D. Miguel da Silva (1526-1547), por terem sidas
publicadas as Constituições Diocesanas.
2.º Sínodo - Em 1553 realizou-se o segundo, na prelatura de D. Gonçalo Pinheiro (15531567). Terão sido publicadas Constituições e Decretos, mas, de acordo com Barbosa Machado,
o seu conteúdo não é conhecido.
3.º Sínodo - O terceiro aconteceu no dia 9 de Junho de 1555, sendo Bispo D. Gonçalo
Pinheiro (1553-1567), sendo publicadas as novas Constituições.
4.º Sínodo - O quarto foi realizado em 13 de Abril de 1614, no governo de D. João Manuel (1610-1625). Foram aprovadas novas Constituições e um Regimento do Auditório Eclesiástico, que só foram impressas três anos depois. Terão participado mais de 200 pessoas.
5.º Sínodo - No dia 7 de Setembro de 1681 a Diocese reuniu-se em Sínodo pela quinta
vez. Era Bispo D. João de Mello (1673-1684). Foram feitas várias aclarações às Constituições,
sendo criadas outras. Foram também nomeados examinadores sinodais para analisarem esse
processo construtivo. Estiveram presentes mais de 280 pessoas.
6.º Sínodo - O sexto foi realizado em 13 de Janeiro de 1691 quando era Bispo D. Ricardo
Russell (1685-1693). Este expôs quatro máximas doutrinais: 1.a) sobre a eternidade da alma;
2.a) sobre a eternidade do paraíso; 3.a) sobre a eternidade do corpo; 4.a) sobre a eternidade do
inferno. Foi imposta aos Párocos a obrigação de as lerem aos fiéis num domingo ou dia santificado de cada mês, sendo que nesse dia era ensinada a doutrina.
7.º Sínodo - O sétimo foi realizado em 8 de Junho de 1699, na prelatura de D. Jerónimo
Soares (1694-1720). Fizeram-se acrescentos às Constituições e foram nomeados 19 examinadores sinodais e 6 juízes apostólicos que tinham o dever de julgarem as causas que chegavam a
Portugal vindas de Roma. Terão estado reunidas cerca de 350 pessoas.
8º Sínodo - O Cabido convocou o oitavo Sínodo para 3 de Setembro de 1729, num momento de sede vacante, isto é, a Diocese estava sem Bispo. Foi presidido pelo Deão Martinho
Lucas de Melo, sendo que foram apenas nomeados examinadores sinodais. Estiveram presentes
mais de 280 pessoas.
9.º Sínodo - Foi realizado nos dias 26, 27 e 28 de Setembro de 1745, quando era Bispo D.
Júlio Francisco de Oliveira (1740-1465) que o convocou para proceder à reforma de matérias
disciplinares. Foram também publicadas mais 13 Constituições e nomearam-se 9 protonotários,
durante a realização do Sínodo, mais 11 juízes apostólicos e 20 examinadores sinodais. Após o
fim dos trabalhos foi realizada uma procissão pelas principais ruas de Viseu, tendo os eclesiásticos envergado a sobrepeliz e a estola vermelha. Assistiram perto de 400 pessoas.
10.º Sínodo - O mesmo prelado D. Júlio Francisco de Oliveira (1740-1465) convocou
novo Sínodo, três anos depois, realizado nos dias 15, 16 e 17 de Setembro de 1748. Publicaram-se mais 29 Constituições e foram nomeados 10 penitenciários, 13 juízes apostólicos, 20
examinadores sinodais e 8 arciprestes. Reuniram-se mais de 300 pessoas.
Fontes: Arquivo Histórico da Diocese de Viseu (AHDV). Constituiçoens synodaes feitas
pelo excmo. e Revmo. senhor D. Julio Francisco de oliveira.... Lisboa: Regia officina sylviana
e da Academia Real, 1749. ALMEIDA, Fortunato de - História da Igreja em Portugal. Lisboa/
Porto: Civilização editora, 1968/1970, vols. II-III. SOUSA, Leonardo de - Memorias Historicas e Cronologicas dos Bispos de Viseu, ms, t. III, 1. II-III, cap. IV, VII, apud Fortunato de
Almeida...vol. II, p. 516-517.
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SÍNODO DIOCESANO FASE DECISIVA
O Sínodo da nossa Igreja de Viseu entrou na sua fase decisiva, no passado dia 15 de
Março. Depois do Inquérito e da sua análise, aproveitando todo o caminho feito ao longo dos 3
anos anteriores - nos quais os grupos pré-sinodais tomaram contacto com o Concílio Ecuménico Vaticano II e com o caminho feito pela Igreja nestes 50 anos - é este o tempo propício para
reflectirmos a vontade de Deus para a nossa Diocese. Esta deixa-se ver nos sinais dos tempos e
nos desafios que a sociedade e a própria Igreja nos está a fazer, acolhidos, contemplados e apresentados pelo Espírito Santo que nos desafia a deixarmo-nos transformar e orientar pelo Seu
amor salvador, aberto a todas as pessoas que Deus muito ama. O Sínodo é este grande desafio
para sermos, aqui, em Viseu, a expressão salvadora com que Deus quer chamar a todos para o
Seu Reino de paz, de verdade, de justiça e de amor.
SÍNODO DIOCESANO
VOTAÇÃO DE PROPOSTAS E MARCAÇÃO DA 2.ª ASSEMBLEIA
VOTAÇÃO FOI MUITO PARTICIPADA
Dentro dos horários previstos, a 2.ª sessão da 1.ª Assembleia Sinodal, no Auditório do
Seminário Maior, no passado sábado, decorreu com normalidade, com vasta participação de
“achegas” para a melhoria do texto das propostas.
Das trinta propostas constantes do texto submetido à apreciação e discussão da Assembleia, 29 foram aprovadas, todas com mais de dois terços dos votos, como é exigido pelo Regulamento do Sínodo (Art.º 14, § 2).
A abundância de votos amarelos, que não contaram para a maioria de dois terços, teve o
mérito de trazer contributos à melhoria do texto final a apresentar ao Bispo. Cada voto “amarelo”, significando “condição” ou “reserva”, em relação à proposta em votação, proporcionou ao
autor de cada um desses votos a oportunidade de entregar à Mesa, por escrito, a “condição” ou
“reserva” que a proposta em apreço lhe merecia.
O Secretariado, juntamente com a Comissão Doutrinal responsável pelo Documento da
pastoral orgânica, tomando em devida conta todas essas “condições” ou “reservas”, procurará
melhorar a redacção do texto final das propostas aprovadas. Esse texto final será, depois, entregue ao Bispo, a quem competirá a respectiva aprovação e subsequente publicação.
A Assembleia contou com cerca de cem presenças e a única proposta rejeitada, com quarenta votos contra e doze com “reserva”, foi a relativa à nomenclatura das zonas pastorais, enquanto “instância intermédia” entre o “grande arciprestado” e a “unidade pastoral ou paróquia”.
Esta proposta obteve apenas 48 votos favoráveis, ficando abaixo da “maioria clara de votos
superior a dois terços de votos do universo dos membros sinodais presentes”.
TRABALHO DO SECRETARIADO MUITO ELOGIADO
D. Ilídio Leandro, que presidiu a toda esta segunda sessão da 1.ª Assembleia, como já
havia acontecido com a primeira, regozijou-se com o modo como os trabalhos decorreram.
Agradecendo a colaboração de todos os presentes e a forma empenhada e interessada
como participaram nos trabalhos, D. Ilídio elogiou a forma como o Secretariado do Sínodo
preparou e conduziu os trabalhos.
Também chegaram elogios de muitos dos sinodais participantes, sentindo-se entre todos
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um sentimento de alegria pela experiência, inédita para todos, de participar num Sínodo Diocesano, uma iniciativa de inegável importância para a Igreja diocesana.
A Assembleia, depois das palavras de acolhimento e da oração inicial, teve um tempo
de debate genérico sobre o texto. As críticas e sugestões foram apresentadas numa perspectiva
“construtiva”, visando a sua melhoria. Esse era também o interesse do Secretariado e da Comissão Doutrinal, pois o texto que os sinodais tinham recebido previamente, em casa, não era
“fechado”, mas aberto a sugestões e achegas, visando melhorá-lo, como lembrou o Pe. José
Cardoso, secretário-geral do Sínodo e coordenador da Comissão Doutrinal da pastoral orgânica.
SEGUNDA ASSEMBLEIA JÁ TEM DATA
A segunda Assembleia Sinodal, prevista para Outubro/Novembro, foi marcada para os
dias 25 de Outubro (1.ª sessão) e 15 de Novembro (2.ª sessão).
O “documento de trabalho” sobre a ‘Dei Verbum’ que a Comissão Doutrinal está a elaborar ficará pronto ainda no Tempo Pascal e será distribuído aos Grupos Sinodais paroquiais e
de outras estruturas. Na posse desse “documento de trabalho”, os Grupos reflectirão sobre as
propostas que ele apresente e enviarão ao Secretariado o resultado da sua reflexão, na forma de
propostas melhoradas, de modo que a Comissão Doutrinal e o Secretariado elaborem, conjuntamente a redacção definitiva do “documento de trabalho”. Este será ainda submetido, no dia 25
de Outubro, à apreciação e discussão dos Grupos restritos da 1.ª sessão da Assembleia Sinodal,
que darão forma definitiva às propostas que serão sujeitas ao escrutínio da Assembleia Sinodal,
na segunda sessão, em 15 de Novembro.
Este processo de abordagem do “documento de trabalho”, numa primeira fase, pelos
Grupos paroquiais e, numa segunda fase, pelos Grupos da Assembleia Sinodal, permite uma
participação alargada a milhares de pessoas, que preenchem o universo de todos esses Grupos
constituídos no seio das paróquias e dos Movimentos.
O formato de realização do Sínodo foi pensado por forma a permitir “o máximo” de
participação possível, passando além das fronteiras interiores da Igreja diocesana. Também se
pretende “ouvir” a voz dos que “estão fora” e se mostrem disponíveis a dar a sua opinião.
FM
ORDENAÇÃO SACERDOTAL EM DIA DA DIOCESE
No passado Domingo, dia de S. Pedro e S. Paulo, realizou-se o Dia da Diocese que teve,
como celebração central deste dia, a ordenação sacerdotal de Cristóvão Cunha, natural de Dornelas, no Arciprestado de Aguiar da Beira. A anteceder esta celebração que encheu, literalmente, a catedral, houve um encontro festivo sinodal, no Seminário Maior, onde foi apresentado o
programa de trabalho sobre a Dei Verbum. Este trabalho será desenvolvido em todas as Comunidades e Grupos, para ir à 2.ª Sessão da Assembleia Sinodal, nos próximos dias 25 de Outubro
e 15 de Novembro.
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SÍNODO DIOCESANO
BALANÇO E PERSPECTIVAS
Na tarde do passado dia 29 de Junho, no Auditório do Seminário Maior, realizou-se
um tempo festivo sinodal destinado a perspectivar a próxima Assembleia Sinodal, olhando o
trabalho realizado na I Assembleia.
Depois de uma breve saudação inicial de boas vindas pronunciada pelo Secretário Geral
Adjunto, Monteiro Marques, D. Ilídio presidiu a um momento de oração, que antecedeu os trabalhos. Estes resumiram-se à apresentação sintética das conclusões da I Assembleia dedicada à
pastoral orgânica e à perspectivação da II Assembleia que irá decorrer nos dias 25 de Outubro
(1.ª sessão) e 15 de Novembro (2.ª sessão).
A síntese das conclusões foi feita pelo Pe. José Cardoso, líder da Comissão Doutrinal da
Pastoral Orgânica e Secretário Geral do Sínodo; por sua vez, o Pe. António Jorge abriu os trabalhos de apresentação do documento que irá servir de base aos trabalhos de Grupo para a preparação da II Assembleia. Com ele, colaboraram também Helena Castro e Ir. Arminda, membros
da Comissão Doutrinal da Pastoral Profética, área pastoral em debate nesta Assembleia.
Os trabalhos foram sendo intercalados com momentos musicais oferecidos por alunos do
Curso de Piano do Conservatório Dr. Azeredo Perdigão, de Viseu, que foram muito aplaudidos
pela grande qualidade de interpretação dos temas apresentados. Igualmente muito aplaudidas
foram as crianças da Catequese da Paróquia de Sátão, que fecharam a tonalidade festiva desta
tarde sinodal, interpretando canções de mensagem, com ritmo e movimento, enchendo o palco
do Auditório do Seminário, local do evento.
D. Ilídio Leandro terminou apelando ao empenho de todos nos trabalhos de preparação
da II Assembleia, reflectindo, em grupo, sobre o Documento de Trabalho agora enviado pelo
Secretariado e que é dedicado à pastoral profética.
Os participantes nesta sessão dirigiram-se depois para a Catedral, onde, em celebração
festiva, D. Ilídio ordenou sacerdote o jovem Cristóvão Cunha, que integra, agora, o Presbitério
diocesano.
GI
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1. CLERO

BODAS DE OURO SACERDOTAIS EM OLIVEIRA DO CONDE
No passado Domingo, dia 8 de Setembro, dia da Natividade de Nossa Senhora, celebrouse, em Oliveira do Conde, o jubileu dos 50 anos de ordenação sacerdotal do seu Pároco, desde
há quase 41 anos - Pe. Álvaro Dias Arede. Na Igreja e na grande Tenda que acolheu as várias
centenas de amigos presentes para o almoço, ficou bem claro e evidente o grande carinho que
toda a Paróquia tem ao seu Pároco, o Pe. Álvaro Dias Arede, natural de Pinheiro de Lafões.
Parabéns, caríssimo Amigo e Irmão, Pe Álvaro!
FRATERNIDADE SACERDOTAL
Na manhã de Segunda-feira, dia 2 de Dezembro, celebrou-se o encontro dos associados
da Fraternidade Sacerdotal, nas instalações do Seminário Maior de Viseu. A sede da Fraternidade passa, a partir de agora, a ter lugar aqui, no Seminário diocesano. Iniciou-se com a Eucaristia
que recordou e sufragou todos os Irmãos falecidos, nomeadamente os falecidos durante o último ano. Seguiu-se a Assembleia, na qual foram aprovados os documentos em causa - relatório e
orçamento - seguindo-se o almoço de confraternização. O Bispo, como irmão desta Associação,
participou em todo o encontro, presidindo à Eucaristia.
JORNADAS DE FORMAÇÃO DO CLERO
Não quero uma Igreja preocupada com ser o centro, e que acaba presa num emaranhado
de obsessões e procedimentos. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de
nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus nos repete sem
cessar: «Dai-lhes vós mesmos de comer» (Mc 6,37). (Papa Francisco, EG 49).
É sob a inspiração destas palavras do Papa Francisco que decorreram, nos passados
dias 14 e 15, no Seminário Maior de Viseu, as Jornadas de Formação Teológica para o clero
diocesano. Foram oradores D. José Manuel Cordeiro, bispo de Bragança-Miranda, e o Pe. José
Manuel Bento Soares, Vigário Episcopal da mesma diocese para a Acção Pastoral, e ainda o Dr.
D. José San José Prisco, da Universidade Pontifícia de Salamanca.
“A Igreja, mistério de comunhão” foi o tema central da reflexão proposta para o primeiro
dia, numa linha de abertura a novas formas de organização eclesial e de acção pastoral. A importância das novas Unidades Pastorais, sem “matar” a identidade paroquial e a importância
da individualidade do Pároco, que se integra numa equipa pastoral aberta e alargada, foram
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também desenvolvidas, conjuntamente pelos dois primeiros oradores.
O segundo dia das Jornadas foi orientado pelo Dr. D. José San José Prisco, Decano da
Faculdade de Direito Canónico da Universidade Pontifícia de Salamanca. Olhando o ofício e
a espiritualidade do pároco numa nova paróquia, verdadeiro “lugar” de uma Igreja particular,
apontaram-se caminhos para uma nova estruturação da Igreja diocesana, onde as Unidades Pastorais corresponderão a “estruturas e ambientes de comunhão”.
A realização das Jornadas veio proporcionar aos participantes uma reflexão e uma oportunidade de debate sobre as vantagens e dificuldades de uma nova forma de organização diocesana, que se torna cada vez mais urgente e necessária, face às mudanças sociais e demográficas
das últimas décadas.
GI
UNIDADES PASTORAIS “SEM PRECONCEITOS NEM DOGMATISMOS”
As jornadas diocesanas de formação do clero de Viseu, que se realizaram nos passados
dias 14 e 15, no Seminário Maior, foram marcadas pela preocupação dos responsáveis em renovarem estruturas e estratégias, de modo a servirem melhor as comunidades.
Um dos caminhos mais apontados, nos últimos meses, tem sido a adoção do modelo das
Unidades Pastorais, hipótese que o bispo da diocese, D. Ilídio Leandro, desafiou os participantes a considerarem “sem preconceitos e dogmatismos”.
Para aprofundar esta temática, as jornadas de formação contaram, no primeiro dia, com
a presença de D. José Cordeiro, bispo de Bragança-Miranda, diocese onde o modelo das Unidades Pastorais foi posto em prática em 2012. A partilha do prelado, em conjunto com o seu
vigário episcopal, padre Bento Soares, mostrou que a experiência realizada até agora permitiu
comprometer mais os fiéis, os leigos, a colocarem as suas aptidões e capacidades “ao serviço
do bem-comum”. “Fazer este caminho implica que a Igreja seja, ao mesmo tempo, discípula e
missionária e que os seus agentes descubram a comunhão de ideias, em vez da liderança individual, a equipa, em vez da centralização das decisões”, apontaram aqueles responsáveis. Segundo o Pe. José Prisco, orador do segundo dia, não há uma “norma rígida” para a constituição de
uma Unidade Pastoral. Nem sequer o Código de Direito Canónico as prevê. Estão previstas no
Directório Pastoral dos Bispos e, por isso, a sua criação é pura decisão do Bispo. Mas essa decisão deverá corresponder a um “amplo consenso” dos párocos, pois eles são a chave do sucesso
dessa decisão, segundo o mesmo professor, da Universidade Pontifícia de Salamanca.
O orador foi apontando dificuldades e virtudes desta estrutura pastoral, que poderá surgir
como fruto da reflexão sinodal que vem sendo feita e que será aprofundada ao longo destes dois
anos próximos, fase definitiva do Sínodo Diocesano.
Há cinquenta anos que esta estrutura pastoral vem sendo ensaiada em Itália, França e outros países francófonos, tal como em algumas dioceses de Espanha. Os sucessos e os fracassos
aí registados podem ser aproveitados, para não se cometerem os mesmos erros.
No encerramento das Jornadas, D. Ilídio Leandro, agradecendo “os belos e preciosos”
contributos que foram dados, ao longo destes dois dias, tanto pelos oradores, como pelos participantes, deixou claro que “não se trata de dogmática doutrinal, mas de reflexão” o que se
passou nestas Jornadas. Apontou sim para a integração desta iniciativa na mesma linha da realização do Sínodo Diocesano, caminho de “busca da vontade de Deus a respeito do bem comum
da Sua Igreja em Viseu”.
Nos dois anos que agora se iniciam, lembrou o Bispo, “vamos amadurecendo para as
decisões que se forem revelando necessárias”.
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Apelou a “um trabalho sinodal entre nós, sacerdotes”, para, “humildes e dóceis à vontade
de Deus, descobrirmos o melhor para as necessidades da Igreja a que pertencemos”.
Para o Pe. António Jorge, responsável pela equipa de formação do clero, as Jornadas não
foram um “evento isolado”; integram-se no conjunto das formações mensais calendarizadas,
sendo a próxima a 6 de Fevereiro, que será dedicada à “relação entre os jovens e a fé”.
JUBILEU DO PE. SILVÉRIO
Carapito vestiu-se de festa, no passado fim-de-semana, dias 10 e 11 de Maio. Celebrou os
500 anos do foral da antiga vila de Carapito e recebeu, por isso, visitas ilustres, idas de todo o
concelho de Aguiar da Beira e de outros pontos do país.
No Domingo, teve lugar, também, o jubileu dos 50 anos de paroquialidade do actual
pároco - Pe. Silvério Cardoso. Foi presidir à Eucaristia o Bispo da diocese. Na Igreja repleta e
com muita gente no exterior, celebrou-se a Festa do dia - Bom Pastor, também, dia das vocações de consagração. Estiveram 2 dos padres do Arciprestado - Arcipreste: Pe. Paulo Alexandre
Albuquerque Gouveia e Pe. Jorge Miguel Tavares Gomes. A celebração teve, no final, várias
evocações a propósito e muitas entregas de prendas ao Pe. Silvério, com palavras evocativas do
carinho e alegria dos seus paroquianos. Seguiu-se um almoço nas ruas, engalanadas à época do
foral, almoço que contemplou todos os presentes.
PRESBÍTEROS REUNIDOS EM ASSEMBLEIA
Na passada segunda-feira, conforme programado, realizou-se uma Assembleia do Clero,
no âmbito do Sínodo Diocesano em curso. Começou com um momento de oração em que se escutou o Bispo, numa reflexão sobre alguns pontos da “Alegria do Evangelho”, do Papa Francisco, apelando a uma mudança de atitude: adoptar uma pastoral missionária, em vez de continuar
com uma pastoral de manutenção. Este primeiro momento serviu para introduzir os trabalhos
em grupo, por Zonas Pastorais, onde se pedia a cada um que apontasse sugestões de formas de
mobilização dos “sacerdotes, religiosos, diáconos permanentes, leigos e comunidades” para o
aprofundamento da vivência do Sínodo Diocesano. A parte da manhã terminou com o plenário.
A tarde foi preenchida por duas comunicações. Uma delas, a cargo do Reitor do Seminário,
Cónego António Jorge, foi dedicada a “enunciar o que significa um corpo de presbíteros bemdisposto”, para servir a “Igreja a caminho”, como pede e propõe o Papa Francisco.
Partindo da cena dos discípulos de Emaús e de uma “interioridade sacramental” continuamente aprofundada na fraternidade, tanto nas desilusões, como nos sucessos, sempre ao encontro com Aquele que é “fonte e modelo de configuração”, poderá chegar-se a uma vivência feliz
do ministério sacerdotal, em “auxílio mútuo, tanto espiritual, como mate- rial, pastoral ou pessoal, em reuniões e na comunhão de vida, de trabalho e de caridade”. A segunda comunicação
da tarde, a cargo do Pe. Cardoso, Secretário- geral do Sínodo, foi dedicada à pastoral orgânica,
tema da I Assembleia Sinodal, já com conclusões aprovadas. Quais as implicações da pastoral
orgânica na vida do presbítero foi o que o orador pretendeu apontar.
D. Ilídio manifestou o seu regozijo e desafiou todos os presbíteros a “ousarem a diferença” nesta nova etapa pastoral que o Vaticano II, nos seus 50 anos, nos propõe ainda.
GI
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2. LITURGIA

NOS CINQUENTA ANOS DA CONSTITUIÇÃO CONCILIAR
SOBRE A LITURGIA - ‘SACROSANCTUM CONCILIUM’
«A Liturgia é a meta para a qual se encaminha a acção da Igreja e, ao mesmo tempo,
a fonte de onde provêm toda a sua força» (Sacrosanctum Concilium 10)
A 4 de Dezembro de 1963, há precisamente 50 anos, era aprovado e promulgado, pelo
Papa Paulo VI, o primeiro documento do concílio Vaticano II: a SACROSANCTUM CONCILIUM (SC), Constituição sobre a Sagrada Liturgia.
Devido à relevância da SC, em si mesma, e, sobretudo, pelos muitos e bons frutos na vida
da Igreja, julgou-se oportuna a elaboração deste suplemento comemorativo. Mais do que um
estudo teológico ou pastoral, pretende ser uma evocação agradecida pelos muitos benefícios,
quanto à compreensão e celebração da Liturgia. Já em 1988, nos 25 anos da SC, João Paulo II
anotava: «A renovação litúrgica é o fruto mais visível de toda a obra conciliar. Para muitos, a
mensagem do concílio Vaticano II foi percebida, acima de tudo, através da reforma Litúrgica».
Para imprimir maior vivacidade existencial a esta comemoração, recolheram-se os testemunhos
de dois sacerdotes, o P. Manuel Barranha, ordenado dois meses antes do início do concílio, em
1962, e o P. Álvaro Arede, ordenado em 1963, ano da promulgação da SC. Um e outro anotam
aspectos curiosos do que significou, então, a reforma litúrgica e da gradual transição para a
liturgia renovada.
O MOVIMENTO LITÚRGICO
A Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II é, indiscutivelmente,
o fruto de uma história mais que centenária, que viu convergir as insistências provenientes do
mundo da investigação teológica, histórica e litúrgica, assim como da experiência litúrgica da
tradição monástica e da paciente acção pastoral de muitos responsáveis no ministério.
Do século XVII ao século XIX, a liturgia era a mesma liturgia tridentina, na qual os leigos
permaneciam como espectadores passivos. Na verdade, muitos fiéis iam à Missa solene dos domingos e dos dias festivos. Nestas Missas faziam as suas devoções e recitavam as suas orações,
enquanto o coro cantava ou a orquestra tocava, ou até quando o sacerdote celebrava a liturgia.
Todavia, o Movimento Litúrgico, no início do século XX, operou gradualmente a mudança na Liturgia. O Movimento Litúrgico, como todos os movimentos sociais, começou a nível
local e, pouco a pouco, cresceu, passando a sua mensagem até chegar às autoridades eclesiais a
fim de se realizar a mudança litúrgica sistemática.
Situa-se o início do Movimento Litúrgico em 1909, por ocasião do Congrès National
des Oeuvres Catholiques, em Malines, na Bélgica, sob o impulso de Lambert Beauduin (18731953). Este monge beneditino tinha amadurecido a ideia de um retorno consciente e participante dos fiéis nas grandes riquezas da liturgia. Nesta data, ele propôs trazer de novo aos fiéis a
58

Igreja Diocesana

compreensão e o amor dos mistérios que se celebram no altar. Surgiram os cursos, as semanas
de formação, as revistas e os subsídios litúrgico-pastorais, mostrando que a liturgia é fonte de
vida e não uma instituição cerimonial e rubricista.
O impulso inicial que partiu do Congresso de Malines começou a difundir-se, seguindose outras iniciativas, como a do I Congresso Internacional de Liturgia em Antuérpia em 1930.
Grandes figuras como Odo Casel (1886-1948) e Romano Guardini (1885-1968) ajudaram a
renovar o conceito de liturgia. Na Áustria, destaca-se Pio Parsch. Na Itália, surgiu a Revista
Litúrgica (1914). Em Espanha, é importante a acção dos mosteiros de Montserrat e de Silos. O
início do Movimento Litúrgico, em Portugal, pode datar-se no I Congresso Litúrgico Português,
realizado em Vila Real de 17 a 19 de Junho de 1926. Em Braga, realizou-se depois, em 1928, o
Congresso Nacional de Liturgia. Tanto o mosteiro de Singeverga como o Seminário Maior dos
Olivais foram dois centros importantes do Movimento Litúrgico.
Este movimento não amadureceu sem sobressaltos. Pelo contrário, não faltaram no interior da Igreja, discussões, ataques, bispos cépticos e com muitas reservas por todo este desenvolvimento litúrgico.
Os congressos internacionais de Liturgia - Lyon (1947); Maria Laach (1951); Mont. St.
Odile (1953); Mont-César (1954); Assis (1956); Montserrat (1958); Munique (1960) - deram
um enorme contributo ao Movimento Litúrgico. A Encíclica “Mediator Dei” de Pio XII (20-111947) é considerada a “Magna Carta do Movimento Litúrgico”.
Outros acontecimentos marcaram profundamente o Movimento Litúrgico em toda a Igreja: a reforma da celebração da Vigília Pascal e da Semana Santa (09-02-1951); a publicação de
Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus (30-11-1955); a encíclica sobre a música na liturgia –
“Musicae sacrae disciplina” (25-12-1956).
No I Congresso Internacional de Pastoral Litúrgica de Assis ficaram célebres as palavras
proferidas pelo Papa Pio XII: «o Movimento Litúrgico apareceu como um sinal das providenciais disposições divinas no nosso tempo, como uma passagem do Espírito Santo na sua Igreja
para aproximar ainda mais os homens aos mistérios da fé e às riquezas da graça, que provêm
pela participação activa dos fiéis na vida litúrgica», e, ainda, pelas palavras de J. A. Jungmann,
S. J.: «A chave da história da liturgia é a pastoral».
João XXIII, na Basílica de S. Paulo, a 25-01-1959, fez o anúncio do Concílio Vaticano
II. Não estava, certamente, nos seus pensamentos o tema litúrgico. Todavia, entre os primeiros
inquéritos e propostas, cerca de 20% referiram-se à liturgia. Este era um sinal do desejo de uma
renovação.
No Motu próprio Rubricarum Instructum, 25 de Julho de 1960, dizia João XXIII: «depois
de ter examinado por muito tempo o assunto, decidimos que no Concílio Ecuménico se devem
propor os grandes princípios para a reforma litúrgica geral».
A promulgação da SC acontece a 04-12-1963, 400 anos depois da conclusão do Concílio
de Trento que tratou colegialmente o tema litúrgico em geral. A reforma litúrgica insere-se exactamente na quádrupla finalidade geral do Concílio: «fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar
melhor às necessidades do nosso tempo as instituições susceptíveis de mudança, promover tudo
o que pode ajudar à união de todos os crentes em Cristo, e fortalecer o que pode contribuir para
chamar a todos ao seio da Igreja». A reforma da liturgia não é um movimento isolado. Esta
interage com o movimento bíblico, o movimento ecuménico, o renovado vigor missionário e
com a investigação teológica antes e depois do acontecimento conciliar. A renovação litúrgica
é o fruto mais visível de toda a obra conciliar. Esta renovação da liturgia não pode limitar-se
às cerimónias, aos ritos ou aos textos, mas pretende conduzir àquela tão desejada participação
activa e consciente de todos nas celebrações.
P. Seixas
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A SACROSANCTUM CONCILIUM
OS FUNDAMENTOS, O TEXTO E A APLICAÇÃO
Passados cinquenta anos, a SC continua a ser a magna carta da renovação litúrgica, levada a efeito pelo Concílio Vaticano II, com muitos bons frutos para toda a Igreja. Os seus
intuitos reformadores vão muito além dos aspectos meramente exteriores do culto, por isso,
nela se expõem os princípios teológicos fundamentais que lhe estão subjacentes. Só captando
e compreendendo esses princípios se poderá actuar uma autêntica renovação, rejeitando a concepção redutora de que tudo não passou de alterações ao nível formal, estético, antropológico
ou didático.
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA SC
Os princípios fundamentais (altiora principia) tinham sido indicados por João XXIII,
em 1960, como fundamento teológico e espiritual que deveria nortear a reforma, e constam
no decurso do texto da SC, de modo particular no primeiro capítulo, chave de leitura de toda a
Constituição:
a) A liturgia é acção salvadora de Deus, por Jesus Cristo, é história da salvação em acto
(5-6).
b) A acção litúrgica actualiza o mistério pascal de Cristo, ponto culminante da história da
salvação. Cristo está presente na liturgia (5,6,7).
c) A actualização do mistério pascal na liturgia realiza-se por preces et ritus, orações e
ritos (48).
d) A Palavra ocupa lugar central: «quando se lê a Sagrada Escritura é Ele quem fala»
(7,24,35).
e) A importância da assembleia litúrgica, sobretudo a eucarística. «O Senhor que prometeu: “onde dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles”, está presente na
assembleia quando esta reza e canta» (7). Na assembleia, cada qual participa a seu modo (28).
A participação é uma das pretensões reformistas mais sublinhadas na SC.
f) A liturgia tem uma dimensão escatológica. Nela, «participamos da liturgia terrena, saboreando antecipadamente a liturgia celeste» (8).
Partindo destas directrizes, enunciamos as diversas partes da SC: proémio, sete capítulos
e a declaração final sobre a revisão do calendário. Sumariamos as ideias chaves de cada capítulo, convidando a uma leitura mais aprofundada. Os números indicados são os da Constituição.
ANÁLISE SUMÁRIA DA SC
Proémio – O proémio perspectiva a reforma litúrgica no conjunto da ampla renovação
conciliar: fomentar a vida cristã; adaptar as instituições eclesiais ao nosso tempo; promover a
união de todos os cristãos; propor a todos o convite a entrar no seio da Igreja.
Capítulo I. Princípios gerais para a reforma e desenvolvimento da sagrada liturgia
(5-46). Explanam-se neste capítulo as bases teológicas, já referidas, que servem de sustentação
para a reforma pretendida, bem como as orientações para a sua correcta e eficiente implementação.
Capítulo II. O Mistério Eucarístico (47-58). A Eucaristia assume a primazia sobre os
restantes sacramentos e outras celebrações. Maior abundância da Palavra, importância da homilia, a oração dos fiéis, que caíra em desuso, a comunhão eucarística como «participação mais
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perfeita» (55), a concelebração, são algumas das acentuações deste capítulo.
Capítulo III. Os outros sacramentos e sacramentais (59-82). Estabelecem-se, neste
capítulo, as orientações teológicas e pastorais para a correcta e frutuosa celebração dos sacramentos. Também os sacramentais se perspectivam vinculados ao mistério pascal como «sinais
sagrados que, à imitação dos sacramentos, significam efeitos de ordem espiritual» (60).
Capítulo IV. O Ofício Divino (83-101). A presença de Cristo, o Primeiro Orante, a consagração do curso do dia e da noite, o carácter público e litúrgico do Ofício Divino (Liturgia
das Horas) são as intuições centrais da reforma do Ofício Divino. Além disso, «recomenda-se
também aos leigos que rezem o Ofício divino, ou com os sacerdotes, ou uns com os outros, ou
mesmo a sós» (100).
Capítulo V. O Ano Litúrgico (102-111).
Novamente se evidencia o mistério pascal como o núcleo do Ano Litúrgico. O domingo
assume lugar de destaque, pela sua riqueza antroplógica, teológica e litúrgica, enquanto celebração semanal da páscoa. O domingo é o «principal dia de festa a inculcar na piedade dos fiéis;
seja também dia de alegria e repouso do trabalho» (106). Igualmente a veneração da Virgem
Maria e dos Santos devem ocupar lugar relevante ao longo do Ano Litúrgico.
Capítulo VI. A Música Sacra (112- 121). Também este tema é abordado num enfoque
pastoral, sem esquecer, contudo, que «o canto sagrado, unido à palavra, é parte necessária ou
integrante da Liturgia Solene» (112). É sublinhada a sua função ministerial de serviço à Palavra, favorecendo a comunhão entre os que celebram e solenizando os ritos (112). Exorta-se à
criação de “schola cantorum” (grupos corais) nas igrejas, à participação animada através do
canto (114), incentivando a promoção do «canto popular religioso» (118). É salientado o valor
do canto gregoriano, da polifonia e do órgão de tubos.
Capítulo VII. A Arte e as Alfais Sagradas (122-130). Inicia-se este capítulo com uma
declaração sobre a nobreza da arte, reafirmando a sua dimensão ministerial: «A Igreja sempre
foi amiga das belas artes e sempre procurou o seu nobre serviço» (122). Sem assumir como
próprio nenhum estilo, deve preferir-se «a nobre beleza à mera sumptuosidade» (124). Porque
a construção e/ou adaptação das igrejas é uma preocupação constante, enuncia-se um princípio
geral: «sejam aptas para lá se realizarem as acções litúrgicas e permitam a participação activa
dos fiéis» (124).
Apêndice. Declaração sobre a reforma do calendário. A Constituição Litúrgica, fazendo-se eco do desejo dos padres conciliares, expressa o voto de que seja fixada num domingo
certo a festa da Páscoa, desde que estejam de acordo todas as confissões cristãs.
APLICAÇÃO DA REFORMA E DESAFIOS QUE PERSISTEM
A promulgação da SC não significou, só por si, a concretização da renovação pretendida.
Era necessário executar o que aí se preconizava. Nesse sentido, após a publicação de SC, Paulo
VI constituiu o Consilium, grupo com a finalidade de coordenar a implementação dos princípios reformadores. Como sempre acontece em processos reformadores, também neste, e após a
euforia inicial, houve ambiguidades de sentido e realização, bem como tendências saudosistas.
Porém, analisado o conjunto, a SC foi um dom de Deus para a renovação da Igreja.
Entre as realizações mais visíveis da reforma, constam a preparação e renovação dos rituais dos sacramentos e sacramentais – todos foram actualizados segundo os princípios da SC
– sobretudo o Missal, promulgado em 1969. Igualmente, devido ao uso da língua comum, e não
só do latim, e pelo incremento da participação activa e consciente dos leigos, a ministerialidade
litúrgica adquiriu grande impulso: leitores, acólitos, cantores, ministros extraordinários da comunhão e outros.
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Outro aspecto de grande impacto na reforma foi o maior e melhor uso da Palavra de Deus nas
celebrações litúrgicas, fruto da reelaboração do Leccionário, sobretudo o dominical, contribuindo, entre outros, para uma maior relação entre liturgia e vida.
Se muitos foram os frutos espirituais da reforma, persistem, entretanto, alguns desafios a
necessitar de mais empenho pastoral de bispos, padres, religiosos e leigos, para que a reforma,
iniciada com a SC e plasmada em rituais, instruções para aplicação, se traduza mais concretamente na vida eclesial.
P. J. Henriques
TESTEMUNHOS
LITURGIA E VIDA
Olhando, certamente, para os meus cinquenta e um anos de sacerdócio vividos antes, no
e pós Concílio Vaticano II, pedem-me um testemunho na vertente da vida litúrgica da Igreja.
Vou tentar fazê-lo com os olhos e sensibilidade de hoje:
1. Antes - O Papa João XXIII foi eleito nos meus anos de formação filosófica. Vivíamos
tempos inquietos já profundamente marcados pelo movimento de renovação litúrgica na Europa, liderado pelos Beneditinos e não só.
Nos Seminários, o ensino da liturgia era de pendor exageradamente ritualista e rubricista
e muito pouco teológico, ministrado por generosos sacerdotes autodidatas de formação. O uso
exclusivo do latim era defendido por boa gente como meio de preservar a auréola “mistérica”
do culto. O latim era a língua oficial exclusiva de toda a vida sacramental da Igreja. O assistir
sobrepunha-se à participação dos fiéis na vida sacramental e litúrgica em geral. O terço era o
grande porto de abrigo dos fiéis. As celebrações, porque não eram entendidas, funcionavam
para a maioria como toada de fundo à oração privada. Apesar de tudo, muita santidade aconteceu, por esta via, na Igreja.
2. No – Os movimentos Bíblicos começavam a dar os primeiros frutos em Portugal:
apareciam traduções em português de divulgação popular de alguns livros da Bíblia dos Padres
Capuchinhos. Divulgavam-se também os missais populares em português, que começavam a
substituir o terço nas celebrações eucarísticas e na restante vida sacramental. Os textos bíblicos
nos sacra- mentos começavam a ser lidos em português. A participação dos fiéis ia-se afirmando
na celebração Eucarística e nos outros sacramentos.
A reflexão teológica e cristológica na Igreja do Concílio veio a influenciar decididamente
a vida da Igreja, nomeadamente na elaboração das Constituições sobre a Igreja e a Liturgia,
encarada esta como a Obra da nossa Salvação continuada pela Igreja no tempo enquanto exercício da função sacerdotal de Jesus (cabeça) e da Igreja, Seu corpo. Afirma-se a Liturgia como
o cume para onde se dirige toda a atividade da Igreja e a fonte de onde provém toda a sua força,
embora nem sempre sendo consequentes com estas convicções afirmadas.
3. Pós – Na dimensão litúrgica, foi tempo de entusiasmos e de experiências e perturbações nem sempre sensatas e pouco conseguidas, mormente até à publicação do novo Missal e
dos diversos Rituais dos Sacramentos, sacramentais e bênçãos. Tempos conturbados e de muita
confusão que levaram a debandadas e muitas desistências entre sacerdotes e religiosos, principalmente no pontificado de Paulo VI, serenando um tanto, já com João Paulo II. Acentua-se
progressivamente a falta de vocações de consagração. A beleza e a frescura divina da liturgia
muito se ressente da carga etária dos sacerdotes envelhecidos que a ela presidem.
4. Hoje - À Igreja talvez não lhe falte mestres nas ciências bíblicas, teológicas e pastorais;
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pastores segundo o Coração de Cristo nem tanto. A tentação mundana de a Igreja se estruturar
à maneira dos poderes do mundo continua ativa nos dias de hoje. Parece insinuar-se na Igreja
um complexo face ao mundo, às suas dinâmicas e poderes que a leva a imitá-lo, em prejuízo da
dinâmica da Cruz. O Papa Francisco, inspirado no Pobre de Assis, tenta remar contra a corrente,
dizendo à humanidade que vem das terras do fim do mundo sem saco nem dinheiro, mas disponível a partilhar com todos o que de melhor traz consigo: Jesus Cristo crucificado por nosso
amor e ressuscitado para nossa salvação, convicto de que, não apagando a torcida que fumega,
é preferível “acender uma pequena luz que enfrentar as trevas” nesta Igreja que é chamada a
comportar-se, nos combates de hoje, como um verdadeiro “hospital de campanha”.
P. Manuel Barranha
RECORDAR É VIVER!
Se bem me lembro!... Foi há muito, muito tempo!...
Antes do Concílio Vaticano II, a missa e os sacramentos eram celebrados em latim. E,
quando se pôs a hipótese da mudança para o uso do vernáculo, havia quem defendesse a continuidade do latim, porque a liturgia deveria ser envolvida num certo mistério (de ignorância,
acrescentavam os críticos!).
Quando havia baptizados, participavam na celebração os padrinhos e os convidados. Os
pais ficavam em casa a preparar o almoço. E daqui resultavam situações, por vezes, caricatas.
Conta-se que, numa igreja, o pároco costumava fazer as perguntas do Ritual e ensinava os padrinhos a responder: Vis baptizari? Volo! (Queres ser baptizado? Quero!) Mas a madrinha, já
idosa e com falta de ouvido, respondeu: ‘sfólò!
Na Eucaristia celebrada de costas para o povo, muita gente procedia à recitação do terço,
apenas interrompida durante a elevação da hóstia e do cálice. Havia paróquias, onde só se fazia
homilia meia dúzia de vezes por ano, isto é, na Festa do Padroeiro e na Quaresma (com sermão
proferido a partir do púlpito por um pregador vindo de fora – na altura não havia instalação
sonora!). Onde se fazia homilia, o pároco era considerado um “chato” que nunca mais acabava
a missa. Aquilo que toda a gente gostava de ouvir eram os avisos, que funcionavam, no fim da
missa, quase como fonte de informação e cultura. Pouca gente tinha rádio. Ainda não havia
televisão. E contavam-se pelos dedos de uma das mãos as pessoas que, na aldeia, tinham acesso
aos jornais.
A catequese fazia-se só nos meses de Verão, e como preparação próxima para a Comunhão Solene! Em cada aldeia, havia umas “santas mulheres” que ensinavam a doutrina e a
quem as famílias pagavam em géneros, pelos serviços prestados. Na Quaresma, havia sempre
a examina. Todas as crianças e jovens (e até os adultos antes do casamento!) tinham de comparecer diante do pároco para desfiar as fórmulas do Catecismo de São Pio X. Quem não sabia
responder “trazia a raposa”, isto é, tinha de novamente comparecer diante do Sr. Abade, na
semana seguinte. Em todas as casas se rezava diariamente o terço e se davam graças a Deus.
As crianças, para não adormecerem, eram obrigadas a rezar de pé. Ninguém faltava à missa
dominical. Quem o fizesse seria apontado por todos como um “herejo”!
Tive a sorte de nascer numa freguesia que, na década de 50 do século passado, teve ao seu
serviço como pároco um sacerdote que foi pioneiro em muita coisa - na Liturgia, na Catequese,
na Acção Católica, na Pastoral Social... Isso trouxe-lhe muitos dissabores. Os Velhos do Restelo
nunca lhe perdoaram a ousadia e tudo fizeram para que ele fosse transferido. Mandou imprimir
livrinhos com as respostas (em latim) que competiam ao sacristão. Fazia várias reuniões para
ajudar o povo a responder ao presidente da celebração. Dinamizou a Pastoral Social. Mas coIgreja Diocesana
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meteu a imprudência de fazer parte duma lista para a eleição da Direcção da Casa do Povo, e,
como dizia D. José da Cruz Moreira Pinto, a Casa do Povo podia ser muito boa, mas o povo não
quer casa! O Sr. Padre Alberto Poças Figueiredo continuou como responsável da catequese a
nível diocesano, mas foi para Viseu residir.
Como eu recordo a vivência da Semana Santa, em Pinheiro de Lafões, logo após a reforma litúrgica promovida pelo Papa Pio XII! Mas a grande reforma veio mais tarde, com o
Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII. Foi com grande alegria que os fiéis
viram entrar uma lufada de ar fresco na Igreja. Inicialmente, a missa era em latim e as leituras
em português e foi paulatinamente que se chegou à situação que actualmente estamos a viver.
E não desapareceram totalmente os saudosistas da liturgia ante-conciliar. Basta pensarmos no
pedido feito ao sacerdote por um devoto: “Senhor Padre! Quero que celebre missa pelos meus
familiares. Mas tem que ser em latim e de costas para o povo” (cito de cor - a terminologia usada era bem mais realista!). “Ó compadre! Agora os padres estão muito fidalgos. Passam parte
da missa sentados. E dizem aos fiéis para fazerem o trabalho que eles deviam fazer!”
Felizmente que, hoje, na liturgia cada um faz o que lhe compete, tudo e só o que lhe compete!
Pe. Álvaro Arede
XXV CURSO DE MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO
Realizou-se o XXV Curso de Ministros Extraordinários da Comunhão, na diocese de
Viseu, no qual participaram 60 cristãos, oriundos de 30 paróquias, de 13 dos 17 arciprestados.
Esta acção formativa decorreu em três sábados – 11,18 e 25 de Janeiro, entre as 9.30h e as 17h
– no Centro Pastoral de Viseu, sob a coordenação do Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica.
A formação teve uma dupla vertente: teológico-litúrgica e prática pastoral, partindo da
natureza e função deste importante ministério laical. Colaborar com o sacerdote na distribuição
da comunhão na assembleia, sempre que se justifique, e, sobretudo, acompanhar os doentes e
idosos impossibilitados de participar na assembleia eucarística dominical, levando-lhe a comunhão, são as duas tarefas específicas deste ministério.
A exposição dos fundamentos teológicos deste serviço laical foi seguida com muito interesse e proveito. Porém, os aspectos pastorais (práticos) despertaram um redobrado interesse,
devido à diversidade de situações com que os ministros extraordinários da comunhão se vão deparar. Os tempos de intervalo e as refeições, tomadas em conjunto, constituíram momentos de
são convívio entre todos. O curso terminou com a Eucaristia, na tarde do dia 25, presidida pelo
sr. Bispo, durante a qual foram abençoados e nomeados estes novos servidores da Eucaristia.
Na homilia, D. Ilídio apelou a que, em contexto sinodal, no qual todos deverão participar,
os novos ministros se entreguem com entusiasmo à responsabilidade eclesial que assumiram.
Actualmente, são cerca de 600 os ministros extraordinários da comunhão que exercem
este ministério em quase todas as paróquias da diocese de Viseu.
SDPL
DISPOSIÇÃO E SIGNIFICADO DO(S) ESPAÇO(S) LITÚRGICOS
A Sacrosanctum Concilium (SC), constituição do concílio Vaticano II sobre a Liturgia,
constitui a referência e o ponto de partida para a renovação litúrgica. No cap. VII, ainda que de
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forma genérica e esquemática, esboça alguns princípios sobre a importância da arte na construção, conservação e adaptação dos lugares da celebração. Dos documentos posteriores de
aplicação da reforma, e quanto ao espaço litúrgico, destaca-se o cap. V da Introdução Geral ao
Missal Romano (IGMR).
Devido à importância deste assunto, e em contexto sinodal que tem no concílio a sua
fonte inspiradora, proporcionam-se, nesta rubrica de JB, alguns critérios para a adequada disposição, percepção de significado e correcta utilização dos espaços da celebração. Incidiremos
nos lugares e elementos mais representativos: o lugar da assembleia (nave) e o presbitério, onde
assumem relevo o altar, o ambão e a sede (cadeira do sacerdote).
Como afirma a IGMR: “...as igrejas devem ser aptas para a conveniente realização da
ação sagrada e para se conseguir a participação activa dos fiéis. Além disso, os edifícios sagrados destinados ao culto divino devem ser dignos e belos como sinais e símbolos das realidades
celestes” (IGMR 288).
Funcionalidade e simbolismo constituem, assim, os dois critérios fundamentais, sempre
vinculados, quanto à disposição do lugar celebrativo. Nesse sentido, tenham-se em conta alguns
princípios gerais:
1. A disposição do espaço, as suas formas e beleza devem contribuir para que se manifeste
a harmonia, a unidade e o sentido unitário de toda a celebração litúrgica.
2. A funcionalidade, por si só, não basta. Deve atender-se, igualmente, às dimensões estética, simbólica, espiritual e expressiva da fé e dos mistérios que se celebram em cada lugar.
Para isso, «a Igreja sempre foi amiga das belas artes, sempre procurou o seu nobre serviço» (SC
122).
3. A primazia da nobre beleza sobre a sumptuosidade.
4. A qualidade e formas artísticas conseguem-se: na autenticidade, na sobriedade, na abertura aos estilos próprios de cada tempo e região – a Igreja não considera próprio nenhum estilo
artístico – e na sã criatividade de cada artista que, de certa forma, imita a criatividade de Deus.
Com base nestes critérios, a arquitectura litúrgica, no que toca à disposição e significação do
espaço terá de observar algumas exigências operativas:
1. Desde o ponto de vista da comunicação no interior da assembleia: permitindo a constituição de uma verdadeira assembleia e o encontro interpessoal dos que participam; alguma
comodidade; a escuta da Palavra proclamada; a percepção dos gestos e acções dos ministros;
a presidência litúrgica; a diferenciação dos diversos ministérios; disposição, junto do altar, da
cruz, dos castiçais; distribuição dos distintos espaços no interior da igreja, como o presbitério, o
lugar da Reserva Eucarística, o baptistério, o lugar da reconciliação e a colocação hierarquizada
das imagens de Cristo, de Maria e dos santos.
2. Desde o ponto de vista da experiência religiosa, de comunhão com Deus: capacidade
de harmonizar as dimensões essenciais do homem, como o olhar, o contemplar, o escutar, o cantar, o meditar, o guardar silêncio, o actuar ritual, a corporeidade, a decoração, a ambientação, a
nobre simplicidade, a beleza, o recolhimento, a comunhão e a paz.
3. Desde o ponto de vista da relação liturgia–vida, de modo a evitar a dicotomia entre
a rua e a assembleia: conjugar de forma adequada a imagem exterior da igreja no conjunto da
arquitectura local, do bairro, da cidade ou aldeia, evitando sinais de sumptuosidade ou soberba
arquitectural; cuidar aos espaços de passagem da vida quotidiana à celebração, concebidos
como convite a perceber e experimentar outra dimensão da existência; necessidade, para isso,
de zonas intermédias, de espaços de encontro antes da celebração, de ambientes de silêncio
(adro, jardim, claustro...); acolhimento e facilidade de acesso e de saída, eliminando/evitando
as escadas e portas demasiado escuras e estreitas; potenciar os ritos iniciais (procissão, rito do
lume novo...), que facilitam a formação de assembleia e criam ambiente festivo. Tornar a espaIgreja Diocesana
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ço litúrgico funcional, eficiente, simbólico é tarefa de párocos, comissões de obras, arquitectos,
construtores, zeladoras. Assim se conseguirá a participação activa e consciente, com dignidade
e beleza, na celebração da Páscoa de Cristo, que acontece na celebração litúrgica.
UMA SÓ ASSEMBLEIA NO(S) ESPAÇO(S) LITÚRGICO(S)
Segundo os testemunhos bíblico-históricos, nos primórdios da Igreja, os cristãos reuniam-se, “partindo o pão pelas casas com alegria e simplicidade de coração» (Act 2,46). A
casa de família, em cuja sala maior se celebrava o culto, era a casa da Igreja, da comunidade
reunida, da assembleia. O termo Igreja passou, gradualmente, a denominar o lugar e já não a
assembleia.
A partir do séc. IV, com as novas condições políticas e sociais favoráveis à expansão do
cristianismo, adaptaram-se e construíram-se grandes edifícios para a reunião cultual comunitária, seguindo a configuração da antiga basílica - casa do rei, para as grandes reuniões cívicas
- agora destinada ao culto do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Rei. Da configuração basilical
emerge a diferenciação quanto à disposição do espaço e ao tipo de participação, cada vez mais
distinta e hierárquica, entre os ministros sagrados e o povo, o presbitério e a nave.
O código litúrgico-espacial da basílica constituiu, doravante, o padrão para grande parte
das construções cultuais dos cristãos. Esta configuração, todavia, foi sujeita a alterações constantes, sobretudo a partir da Idade Média: a fragmentação da grande aula litúrgica em várias capelas e altares; a separação progressiva entre os ministros e o povo, com a separação e elevação
do presbitério; o surgimento de grades, separando o povo do altar; os coros altos; e outras.
O concílio Vaticano II veio, finalmente, recuperar e valorizar a concepção primeira de
assembleia litúrgica: toda ela é o sujeito integral da celebração. Esta é ordena da, organizada,
hierárquica, com funções distintas, tendo em vista o bom funcionamento da comunidade reunida.
Esta noção de assembleia parte da teologia paulina da Igreja-Corpo de Cristo. Com base
nessa analogia, a aula litúrgica afigura-se arquitectonicamente com os seguintes elementos: na
sede, a cabeça, o Sacerdote que preside em nome de Cristo; no ambão: a boca, a Palavra de
Deus; no altar, a Eucaristia, coração que vivifica a Igreja; na nave, a Assembleia, os distintos
membros do corpo.
A arquitectura litúrgica tem, nesta concepção teológica da Assembleia, a sua fonte de
inspiração e de concretização, segundo os princípios da funcionalidade, da simbologia litúrgica, da beleza e, sobretudo, da participação activa e consciente de todos na acção litúrgica. A
participação de todos concretiza-se em palavras, cantos, gestos, movimentos, que decorrem na
aula litúrgica. Nesta, salientam-se dois espaços distintos, mas intimamente vinculados: o lugar
dos fiéis (nave) e o presbitério, onde se destacam o altar, a sede/presidência e o ambão. Sendo a
participação litúrgica o objectivo mais pretendido da reforma, esta disposição espacial dos fiéis,
conformados em assembleia, é a que melhor permite a participação plena, activa e consciente.
Nesse sentido, procedeu-se à eliminação de obstáculos e barreiras psicológicas, comunicacionais e arquitectónicas, tornando-se necessário, em determinados lugares, obras de conservação
e adaptação, que requerem formação litúrgica e arquitectónica.
Subsistem, contudo, ao nível da correcta percepção de significado, utilização e intervenção nos espaços celebrativos, aspectos que merecem atenção especial. Quanto à percepção e
utilização, persiste, inclusive por parte de sacerdotes, alguma confusão sobre o significado e a
ritualidade própria de cada lugar. A título de exemplo: em relação à mesa do altar, realiza-se
nele o que deve ser feito na sede ou no ambão; o mesmo se diga do ambão, usado frequente66
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mente para outras palavras, que não a Palavra; igualmente o que se refere ao coro, tantas vezes
disposto em palanques, ou demasiado próximo e até atrás do altar, fomentando mais a exibição
do que a participação da assembleia no canto, como é seu dever.
Dificuldade maior é a que verifica nas intervenções para adaptação, conservação e construção. É possível e desejável a articulação e o equilíbrio entre a dimensão estética e funcional,
a manutenção de lugares ou elementos de considerável valor artístico com a ritualidade da
liturgia renovada, sempre no intuito de tornar a aula litúrgica o espaço eclesial para toda a assembleia litúrgica. Aspectos concretos, por vezes esquecidos, mas que não podem descurar-se,
como a iluminação, a acústica, o adorno e a beleza dos espaços/ elementos, serão abordados nos
capítulos seguintes.
O ALTAR NO(S) ESPAÇO(S) LITÚRGICO(S)
No lugar do presbitério, a mesa do Senhor, o altar, salienta-se pela sua centralidade espacial, visual e simbólica. A teologia do altar está intimamente relacionada com a teologia da Eucaristia: ceia e sacrifício. Por isso, a mesa do altar há-de expressar a dupla dimensão: banquete
e memorial do sacrifício pascal.
Os primeiros testemunhos bíblicos falam de uma mesa familiar, pequena, de forma circular ou semicircular, de madeira, segundo as indicações iconográficas das catacumbas. Os cristãos, para não se confundirem com os cultos pagãos, não tinham altares. Porém, a partir do séc.
IV, não existindo já o risco de confusão com os ritos pagãos, são incorporados na liturgia cristã
alguns elementos pagãos, entre eles o altar sacrifical e a mesa eucarística incorpora formas do
altar pagão: em pedra, de forma quadrada ou rectangular e, às vezes, com inscrições sagradas.
Na Idade Média, o aumento de ordenações sacerdotais e o desconhecimento da concelebração,
a difusão do culto aos santos e aos defuntos exigia mais missas e orações de sufrágio, o que
provocou a multiplicação de missas e, por consequência, de altares onde celebrá-las. O altar
único converte- se em “altar maior” e surgem altares dispostos pela nave, em capelas laterais.
Outro factor que contribuiu para a descaracterização do altar deve-se ao facto de, gradualmente,
se ter colocado sobre ele uma cruz e, posteriormente, imagens de Maria, de S. João e outros santos. Progressivamente, este hábito tornou-se norma, surgindo assim o retábulo com muitas imagens, pinturas, representações de anjos, que reduziram a mesa do altar a um simples “balcão” de
suporte, onde se colocava o sacrário e se celebrava a missa. O retábulo passou a absorver todo
o protagonismo no espaço litúrgico, quase anulando a importância e centralidade do único altar.
Esta foi a orientação artística que vigorou durante todo o segundo milénio sobre o altar, na
maioria dos nossos espaços celebrativos, reafirmada pelas determinações litúrgicas do Concílio
de Trento (1545-1563). Ainda se mantém, na prática, para muitos, essa concepção do altar/
retábulo.
A reforma do Concílio Vaticano II veio recuperar o valor e simbolismo do altar, único,
não como suporte do retábulo, mas como centro da celebração eucarística. Não é necessário
que ocupe o centralidade geométrica do espaço, mas que esteja num lugar visível e destacado,
à volta do qual se concentre a assembleia, favorecendo a participação de todos.
O altar é descrito assim pela Introdução Geral ao Missal Romano (IGMR): “O altar, em
que se torna presente sob os sinais sacramentais o sacrifício da Cruz, é também a mesa do Senhor, na qual o povo de Deus é chamado a participar quando é chamado para a Missa; o altar é
também o centro da acção de graças celebrada na Eucaristia (296).
Para a correcta percepção do simbolismo, disposição, função e adorno do altar, a IGMR
expõe orientações que não podem secundarizar-se, das quais destacamos:
“Em cada igreja haja um altar fixo... construído sobre o pavimento e de tal modo unido a
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ele que não se possa remover”(IGMR). O altar móvel será excepção e não regra.
“O altar deve ser construído afastado da parede, de modo a permitir andar em volta dele
e celebrar a Missa de frente para o povo... há-de ser o centro de convergência. Normalmente
deve ser fixo e dedicado” (IGMR 299).
“Segundo um costume e simbolismo tradicional da Igreja, a mesa do altar fixo deve ser
de pedra natural” (IGMR 301). Podem usar-se outros materiais segundo as tradições de cada
região, desde que sejam nobres, dignos, sólidos e artisticamente trabalhados. Nesse sentido, a
Conferência Episcopal Portuguesa determinou, em 29 de Abril de 1987, que a mesa do altar
deverá ser de pedra ou formado por um bloco com- pacto de madeira nobre.
“Na construção de novas igrejas deve erigir-se um só altar, que significa que na assembleia há um só Cristo e que a Eucaristia da Igreja é só uma” (IGMR 303). Existindo no espaço
intervencionado um altar antigo de elevado valor artístico e que não possa retirar-se do retábulo,
“construa-se com arte outro altar fixo e realizem-se apenas nele as celebrações sagradas. Para
não desviar a atenção dos fiéis do novo altar, não se adorne de modo especial o antigo” (IGMR
303). O que se diz de um altar antigo diz-se de vários que, porventura, existam: evitar a toalha
e os adornos.
- O sentido festivo e solene do altar é sublinhado com a toalha, a alegria das flores naturais
e a iluminação das velas: “O altar deve ser coberto ao menos com uma toalha de cor branca,
que, pela sua forma, tamanho e ornato, deve estar de harmonia com a estrutura do altar” (IGMR
304); “haja moderação na ornamentação do altar... a ornamentação com flores (naturais) deve
ser sempre sóbria e, em vez de as pôr sobre o altar, disponham-se junto dele” (IGMR 305);
“os castiçais, prescritos em sinal de veneração e de celebração festiva, dispõem-se em cima do
próprio altar ou em volta dele... de modo a formar um todo harmónico e não impedir os fiéis de
verem facilmente o que no altar se realiza ou coloca” (IGMR 307).
- Quanto ao que colocar sobre o altar, a IGMR é incisiva: “Sobre a mesa do altar apenas
se podem colocar as coisas necessárias para a celebração da missa: evangeliário (se se usar), o
cálice com a patena, a píxide se for precisa, o corporal, o sanguíneo, a pala e o Missal” (IGMR
306); “Sobre o altar ou junto dele coloca-se também uma cruz”(IGMR 308). Seguindo o princípio enunciado no número anterior, deve optar-se por colocar a cruz próxima e não sobre o altar,
o mesmo se diga de outros objectos: candeeiros, agendas, óculos, avisos, arranjos de flores,
galhetas...
Funcionalidade, beleza, simbolismo, harmonia, sinal de festa são atributos próprios do
altar, a fim de que, nele, Cristo se torne presente. Afinal, como afirmavam os padres da Igreja,
Ele mesmo é a vítima, o sacerdote e o altar.
O LUGAR DA PRESIDÊNCIA NO(S) ESPAÇO(S) LITÚRGICO(S)
Constituindo um elemento fundamental no conjunto do espaço celebrativo, desde as origens da liturgia cristã, a sede ou cadeira do que preside à celebração é um dos lugares mais
ignorados e descuidados em muitas das nossas igrejas.
Acerca da sede, ou lugar da presidência, afirma-se na Introdução Geral ao Missal Romano: “A cadeira do sacerdote celebrante deve significar a sua função de presidente da assembleia
e guia da oração. Por isso, o lugar mais indicado é ao fundo do presbitério, de frente para o
povo, a não ser que a arquitectura da igreja ou outras circunstâncias o não permitam, por exemplo, se devido a uma distância excessiva se tornar difícil a comunicação entre o sacerdote e
a assembleia reunida, ou se o sacrário estiver situado ao centro, atrás do altar. Deve, porém,
evitar-se todo o aspecto de trono” (IGMR 310). Adverte também para o cuidado a ter com a
disposição dos lugares e assentos para os outros ministros, ordenados ou não ordenados.
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Há testemunhos, já no séc. II, que referem o simbolismo da sede, ocupada, primeiramente, pelos apóstolos e, depois, pelos seus sucessores, até se chegar à cátedra do bispo. A partir do
séc. IV, as comunidades cristãs contemplavam a imagem de Cristo, Mestre, colocada no alto da
ábside (o topo da basílica, normalmente em forma semicircular). Jesus era representado como
o Senhor, o Cristo “Imperador”, sentado, sustentando o livro da Palavra, como quem ensina e
preside: Jesus é o Mestre que anuncia a sua Palavra divina, contida no Evangeliário apoiado
sobre as suas mãos. Era natural, e óbvia, a transposição do ícone artístico de Cristo para o ícone
litúrgico, personificado no bispo ou presbítero que presidia à assembleia. A pouco e pouco, a
sede converte-se no lugar da presença e do magistério, da presidência e do ensino do bispo e do
presbítero, que sempre agem em nome Cristo.
Entre as construções dos espaços litúrgicos orientais e ocidentais, foram surgindo alguns
diferenças quanto à disposição arquitectural e forma da sede, sem, contudo, nunca se perder o
seu significado próprio: é o lugar onde o bispo e o presbítero ensinam e presidem à assembleia,
sempre, e só, em nome de Cristo.
Após os primeiros séculos, em que a sede era concebida em todo o seu esplendor e usada
na função específica, entrou-se, sobretudo a partir do séc. VI, num processo histórico que empobreceu o simbolismo que lhe é próprio, até à sua quase supres- são. Tal anomalia deveu-se
ao facto de o sacerdote ter passado a ser o único ministro da celebração e não ter, no decorrer
na celebração, necessidade de estar sentado: ele assume todo o desempenho ritual, por isso,
a cadeira é dispensável. O Missal de Pio V (1570), fruto da reforma litúrgica do concílio de
Trento (1545-1563), possibilitava o uso da cadeira para as missas solenes, mas por motivos
simplesmente funcionais, pois o sacerdote era ajudado por vários ministros e, enquanto eles
actuavam, ele podia sentar-se. É então que se consolida a forma de “triple” presidência, como
forma de solenização: a cadeira do centro para o bispo/presbítero que presidia, as outras duas,
uma de cada lado, para os outros ministros que ajudavam à solenização. A sede transforma-se
num lugar honorífico para quem preside às celebrações, uma espécie de trono principesco, à
maneira do protocolo civil. Esta forma perdurou, praticamente, desde o concílio de Trento até
ao concílio Vaticano II.
A reforma litúrgica do Vaticano II redescobriu a importância e função do ministério da
presidência litúrgica, expressa na recuperação, utilização e valorização do seu espaço próprio.
Já não se fala de trono, mas de um lugar no presbitério, formando parte da assembleia, a partir do qual Cristo mesmo preside, na pessoa do ministro ordenado. Não se trata, portanto, de
um elemento meramente funcional, de descanso, mas de um lugar simbólico, sacramental. É,
pode afirmar-se, o ícone espacial de Cristo, Cabeça e Pastor, presente realmente na celebração
litúrgica da Igreja (Mt 18,20: “onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Eu estou no
meio deles”).
Na sequência destas intuições teológico-litúrgicas, as orientações conciliares, e pós- conciliares, insistem em que a sede deve ser um lugar visível, não distante, nem diante do altar,
de tal modo que quem preside veja e seja visto pela assembleia, simples e digno, evitando a
aparência de trono, realçando mais a autoridade como serviço que como poder. Convém, igualmente, que seja única, estável, realçando a presença permanente de Cristo, distinguindo-se dos
outros assentos, não tanto pela ostentação, mas pelo material e forma que, sempre que possível,
deve estar em harmonia com o altar e o ambão, com os quais forma o que pode designar-se de
“polo magnético” de todo o espaço litúrgico.
Apesar da clareza quanto às orientações pastorais, bem como da facilidade de execução,
constata-se que, quer na adaptação, conservação ou construção de novos espaços, muitos ainda
concebem o lugar da sede como a “cadeira para o senhor padre” e não como o lugar para Cristo,
representado no ministro que, em Seu nome, preside. A concepção demasiado funcionalista soIgreja Diocesana
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brepõe-se à correcta percepção do que é o ministério da presidência. Sinal dessa compreensão
deficitária é a prevalência da “triple” presidência - quase sempre três cadeiras, e às vezes iguais,
a preocupação simétrica, no conjunto do espaço e a desarmonia, na forma e disposição das
mesmas.
A sede há-de ser bem visível, esteticamente marcada pela nobre simplicidade, distinta de
todos os outros assentos que a circundam, de modo a expressar com clareza visual e simbólica
que a presidência litúrgica é única e bela, como o próprio Cristo. Afinal, é sempre Ele quem
preside.
O AMBÃO NO(S) ESPAÇO(S) LITÚRGICO(S)
A importância dada ao lugar da proclamação das Sagradas Escrituras, desde as primeiras
construções litúrgicas, é sinal inequívoco do inestimável apreço que as comunidades cristãs
sempre atribuíram à Palavra de Deus. As diversas formas que o espaço arquitectónico da proclamação da Palavra, o ambão, foi adquirindo são como que a expressão espacial do amor à
Palavra de Deus, proclamada em contexto litúrgico.
Há referências, já no Antigo Testamento, que testemunham a existência de um estrado de
madeira - a génese do ambão - sobre o qual se proclamava a Sagrada Escritura perante o povo.
Entre outros, destacamos o episódio ocorrido após o regresso do exílio da Babilónia (587-538
a.C.), com a leitura do livro da Lei, resgatado dos escombros do Templo destruído. Como descreve Neemias 8,4-5: “O escriba Esdras subiu para um estrado de madeira, mandado levantar
para a ocasião... abriu o livro à vista de todo o povo, pois achava-se num lugar elevado acima
da multidão. Quando o escriba abriu o livro todo o povo se levantou”.
Na liturgia da sinagoga, a mais comum e frequentada pelos judeus, perdura este lugar
elevado, com o fim de favorecer a audição e a visibilidade durante a leitura dos textos sagrados.
Este elemento do culto sinagogal exerceu influência na primitiva comunidade cristã e, progressivamente, foi-se transformando num monumento funcional e de rico simbolismo, referenciado
ao anúncio do Mistério Pascal.
Nos primeiros séculos, antes ainda da paz de Constantino (313), encontram-se várias
alusões a este lugar destacado para a proclamação da Palavra, nos escritos dos padres da Igreja
e em normativas litúrgicas: S. Cipriano (+258), Constituições Apostólicas (séc. IV), concílio de
Laodiceia (séc. IV) e outros.
Nas igrejas orientais, o ambão colocava-se, geralmente, no centro da aula litúrgica, à
volta do qual se situava a assembleia, para escutar a Palavra. Nas igrejas do ocidente, o ambão,
desde cedo, dispôs-se, quase sempre, no presbitério, próximo do altar e da sede.
Enquanto o povo entendia o latim, a língua em que se proclamavam as leituras, o ambão
era valorizado na sua especificidade. Entretanto, o latim deixou de se compreender e surgiram
duas modalidades arquitectónicas para que o povo, não percebendo, pelo menos distinguisse
qual era a parte da Escritura que estava a ser lida: nalgumas igrejas, reservou-se a parte alta do
ambão para o Evangelho, os degraus para o salmo e leituras; noutras, construíram-se dois ambões: um para as leituras dos profetas e/ou apóstolos e outro para o Evangelho.
Outro dado que contribui para a secundarização da Palavra e consequente decadência do
ambão foi o surgimento das ordens mendicantes, franciscanos e dominicanos (séc. XII-ss.).
A Palavra deixou de ter o realce das origens e o ambão transformou-se no lugar da pregação,
da moralização, da oratória sagrada, alimento das devoções populares. Surge o púlpito como
substituto do ambão, de certo modo, a Palavra de Deus ia sendo substituída pela palavra dos
homens. O concílio de Trento incentivou essa práxis, transformando o púlpito num lugar de
ensino, de catequese do povo e apologia contra os reformistas, situação que se manteve, prati70
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camente, até à reforma do Vaticano II.
A redescoberta do valor imprescindível da Palavra foi dos aspectos mais relevantes da
reforma litúrgica do Vaticano II e, com isso, a redescoberta do ambão, sua funcionalidade e
significado. Como afirma a Introdução Geral do Missal Romano, documento fundamental da
reforma, no n.º 309:
“A dignidade da palavra de Deus requer que haja na igreja um lugar adequado para a sua
proclamação e para o qual, durante a liturgia da palavra, convirja espontaneamente a atenção
dos fiéis. Em princípio, este lugar deve ser um ambão estável e não uma simples estante móvel.
Tanto quanto a arquitectura da igreja o permita, o ambão dispõe-se de modo que os ministros ordenados e os leitores possam facilmente ser vistos e ouvidos pelos fiéis. Do ambão são
proferidas unicamente as leituras, o salmo responsorial e o precónio pascal. Podem também
fazer-se do ambão a homilia e proporem-se as intenções da oração universal. A dignidade do
ambão exige que só o ministro da palavra suba até ele».
Desta apresentação, tão sintética quanto completa e abrangente, se inferem algumas exigências práticas quanto ao ambão:
- Deve ser um lugar destacado, assim o exige a sua funcionalidade e simbolismo. Não
pode ser um simples móvel, que se coloca e se retira.
- Deve estar separado do lugar da presidência de modo a expressar melhor as diversas
presenças de Cristo - no sacerdote, no altar, na Palavra - e conferindo identidade própria e simbólica ao ambão.
- Não deve estar demasiado próximo do altar, valorizando a proclamação da Palavra, e
realçando a importância das duas mesas que se complementam: mesa da Palavra e mesa do Pão
Eucarístico. - Deve ser fixo, pois uma peça móvel dificilmente expressaria a permanência e
solidez da Palavra.
- Deve ser visível, tanto em razão do seu simbolismo, como pela necessidade de que toda
a assembleia ouça bem a Palavra e veja o leitor que a proclama.
- Deve ser único evitando, assim, possíveis equívocos quanto ao sentido unitário da Palavra revelada aos profetas, aos apóstolos e, sobretudo, no Evangelho.
- Deve ser adornado, em consequência da sua função não só utilitarista, mas simbólica.
O melhor adorno do ambão será, sem dúvida, a sua estrutura, a sua elevação, a iluminação e um
simples apontamento oral, consoante as circunstâncias espaciais.
Algumas utilizações incorrectas do ambão devem evitar-se: as monições, a direcção do
canto, os avisos, etc.
Quanto ao uso correcto do ambão, as orientações são, igualmente, claras: proclamação
da Palavra de Deus, o salmo responsorial e o Precónio Pascal. A homilia deve proclamar-se na
sede, mas pode proferir-se no ambão, bem como a proclamação das intenções da oração dos
fiéis.
Falar de ambão é falar da Palavra de Deus que, através do leitor que sobe a ele, é anunciada a todos. Isto constitui motivo suficiente para que o ambão mereça toda a atenção, cuidado e
amor.
PROCISSÃO JUNTOU MILHARES DE PESSOAS
SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA DO CARMO
O início da festa em honra de Nossa Senhora do Carmo está agendado para as 21 horas
de 16 de Julho, mas a igreja já está praticamente cheia e ainda faltam mais de vinte minutos.
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Sobram alguns bancos lá à frente, junto ao altar. Mas estes estão reservados para os escuteiros
do agrupamento 102 que se concentram junto da escadaria deste templo da Venerável Ordem
Terceira do Carmo, erguido nos finais do século XVIII. Há uma corda que faz a separação e que
agora é sustida pelo padre José Francisco Pais da Mota, o reitor, que anda de um lado para o
outro, como é seu timbre, certificando-se que tudo está em condições. Aproxima-se do microfone para referir que há ainda lugares vagos no coro da igreja, que se alcança por intermédio da
escadaria interna, do lado direito, já que do lado esquerdo está ali Cristo dos Atribulados.
As velas do altar são acesas com precisão. O sacristão olha em redor para confirmar se
falta alguma coisa. Ainda aqui à frente, do lado direito de quem olha, onde está o órgão, os elementos do Orfeão de Viseu afinam as vozes ao som de algumas notas musicais. Do lado esquerdo, sentadas à frente da imagem de Nossa Senhora do Carmo, já preparada para a procissão que
ocorrerá, estão as senhoras da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo envoltas num manto
branco, de onde sobressai uma alusão ao Carmelo. Mas também há ali alguns homens que fazem parte deste núcleo. O bispo da diocese já chegou. D. Ilídio Pinto Leandro está na sacristia a
paramentar-se, onde também já está o padre Mota e outros sacerdotes que vão igualmente concelebrar esta Solenidade. O burburinho estende-se agora por todo o templo. Agitam-se alguns
leques, provocando um vento que refresca a noite quente. Algumas pessoas olham para os seus
relógios. As nove horas já soaram. Do órgão saem as notas que dão início à celebração. Do fundo do templo, atrás da cruz alta e em duas filas, diversos sacerdotes avançam. Mais atrás segue
o bispo que no altar toma o natural lugar de destaque. Depois, desce os degraus até à imagem de
Nossa Senhora do Carmo, procedendo à sua incensação, algo que repete junto ao altar, virado
para este, e depois olhando de frente a assembleia. O fumo e cheiro a incenso permanecem no
ar durante algum tempo.
D. Ilídio saúda os presentes, desde os vários sacerdotes que com ele estão no altar, aos
que se encontram nos bancos, às religiosas e aos leigos que compõem a comunidade. Convida
todos a participar nesta celebração que pretende que seja “um acto de veneração dos filhos para
a Mãe, de Jesus para a Sua Mãe”. Endereça algumas palavras de agradecimento do trabalho
desenvolvido pelas igrejas de Viseu, que apelida de “igrejas de acolhimento” e “de peregrinos”.
Na homilia, já depois das leituras do Livro dos Reis (1.a) e da Epístola de São Paulo aos Gálatas
(2.ª), o bispo da diocese centra o seu discurso não na Mãe mas no Filho, asseverando que “toda
e qualquer celebração mariana têm no centro Jesus. Ele é o Filho de Deus que nos vem por
Maria”, tornando-se Maria na “vontade de Deus” e sendo “a Mãe de Jesus, Deus feito Homem
que veio fazer a totalidade de Deus”. Mais à frente, D. Ilídio reforça o discurso, afirmando que
“amar Maria é procurar conhecer e fazer a vontade de Deus”, e asseverando que “ninguém fez
a vontade de Deus, para além de Jesus, como Maria”. E apresenta algumas passagens do Novo
Testamento que remetem para essa realidade, como é o exemplo da ‘Paixão’, no momento em
que Jesus se encontra no Jardim das Oliveiras, em Jerusalém, pouco antes de ser preso e condenado: “Não se faça a Minha vontade mas a Tua” [Lc, 22, 42].
O bispo finaliza a homilia com algumas palavras direccionadas para o Sínodo Diocesano
que está em curso, mas sempre sem esquecer a Solenidade de Nossa Senhora do Carmo, rogando que esta “nos ensine a pôr em prática a vontade de Deus, tornando-nos servos do Senhor. (...)
Maria é a estrela a seguir”.
Os ritos tomam o seu curso. A Comunhão aproxima-se e no ar sente-se um certo fervor
que ganha um novo alento à medida que o Corpo de Cristo é acolhido pelos fiéis. O cântico
seguinte pro- longa esse sentimento de devoção, cantando-se: “em momentos assim escuto
tua voz, escuto palavras de amor”. No final da eucaristia, o padre Mota toma a dianteira e o
microfone para renovar os agrade- cimentos e para organizar a procissão. Solicita a presença
voluntária de alguns homens “que se sintam capazes de aguentar o andor”.
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A PROCISSÃO PELA CIDADE
Lá fora, a Banda Juvenil Recreativa e Cultural de Ribafeita já está pronta. Os jovens músicos esperam apenas a ordem do maestro. O andor com a Nossa Senhora do Carmo, enfeitado
com flores brancas de várias espécies é conduzido por alguns escuteiros. A procissão inicia-se
ao som da música suave que sobe no ar desta noite quente. Passam alguns minutos depois das
22h. O percurso da procissão é marcado pelo compasso da Banda de Ribafeita, intervalado com
as preces que o padre Mota reza com a comunidade que se estende em duas filas. O trajecto
inicia-se no largo de Santa Cristina. Segue à esquerda da igreja de Nossa Senhora do Carmo
e toma a rua Francisco Alexandre Lobo. Depois, sobe até ao largo Humberto Delgado, desce
a rua da Vitória e chega à praça da República, onde se concentram várias centenas de pessoas
ao longo dos passeios. Mais à frente, junto aos semáforos, entra na rua Formosa onde estão a
decorrer algumas actividades dos Jardins Efémeros, e onde várias centenas de pessoas se encontram. A meio da rua, nas 4 Esquinas, a procissão toma a esquerda entrando na rua Direita.
Poucas dezenas de metros à frente, corta à direita e entra na rua do Carmo que desce até à rua
da Árvore. Depois, de regresso ao largo de Santa Cristina, já com a igreja de Nossa Senhora do
Carmo à vista, profusamente iluminada, o cortejo alarga-se, retomam-se as duas filas e o andor
ganha espaço no meio onde, bem junto, segue o bispo da diocese.
A entrada do andar na igreja faz-se ao som do cântico ‘Magnificat’. As palavras de D.
Ilídio e do padre Mota são breves. Depois, a bênção final marca o encerramento desta Solenidade. As pessoas abandonam o templo visivelmente confortadas e muitas concentram-se na
escadaria. Já passa das 23h, mas esta noite quente de Verão parece convidar a mais.
PBA
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3. EDUCAÇÃO CRISTÃ

GUARDAR A FÉ - GUARDAR O OUTRO
Subordinada ao tema: “Guardar a Fé - Guardar o outro”, decorreu, no dia 26 de Outubro,
no Centro Pastoral, uma ação de formação para os professores de EMRC, promovida pelo Secretariado Diocesano da Educação Cristã de Viseu.
Após a oração da manhā, o Senhor Bispo solicitou, de forma veemente, a colaboração e
empenho destes Docentes na prossecução do Sínodo Diocesano, no que lhes diz respeito. Continuando a sua reflexão, enunciou as linhas fundamentais da Carta Pastoral 2013/2014: “Em
Comunhão para a Missão: Participar e Testemunhar”.
O Senhor D. Ilídio destacou as propostas concretas elencadas na sua Carta, para as quais
conta com o apoio e motivação daqueles que lecionam a disciplina de EMRC. O encontro prosseguiu com a Eucaristia, presidida pelo Pe. Virgílio, onde foi realizado o rito do envio dos docentes. Ficou evidenciado que “guardar a Fé” é apreciá-la, agradecê-la, alimentá-la, celebrá-la,
viver dela, torná-la inseparável da Esperança e da Caridade. Os Educadores da Fé devem ter o
cuidado de transmitir a Mensagem de modo que ela seja um ensinamento para a vida. Só ensinando a ver os outros com os olhos de Deus, sentiremos que estamos no caminho da fidelidade
à missão de Educadores da Fé. Assim se podem ajudar as crianças, adolescentes e jovens a experimentar que não se pode amar a Deus sem amar o próximo; por isso, guardar a Fé é guardar
o outro!
Pe Virgílio – SDEC
PROPOSTA DE FORMAÇÃO SOBRE AS “CATEQUESES DA FÉ”
Recentemente lançadas pelo SNEC (Secretariado Nacional da Educação Cristã), como
proposta de uma caminhada específica de preparação para a celebração da Profissão ou Celebração da Fé, o Secretariado Diocesano da Educação Cristã (SDEC) convida para a apresentação da proposta das «Catequeses da Fé» a qual terá lugar na tarde do dia 17 de novembro, no
Centro Pastoral Diocesano de Viseu, das 15 h às 17h30.
Aberta a todos os interessados, esta formação é particularmente dirigida aos catequistas
(6.º e 7.º anos) que irão preparar os grupos das paróquias para esta celebração assim como a
outros catequistas que possam vir a ficar responsáveis por esta caminhada, aos responsáveis
paroquiais da catequese, catequistas e sacerdotes.
Arminda Faustino – SDEC
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FORMAÇÃO ESPIRITUAL E BÍBLICA
Duas ações formativas programadas para o corrente ano pastoral são os retiros de catequistas, a nível de Zonas pastorais, e a Semana Bíblica de Viseu, a nível diocesano.
Os Retiros para Catequistas, abertos a todos aqueles que desejarem participar, terão lugar no dia 8 de março de 2014 nos seguintes locais:
Zona da BEIRA ALTA: Nelas (Arcip. de Carregal do Sal, Fornos de Algodres, Mangualde e Nelas).
Zona de BESTEIROS: Molelos (Arcip. de Besteiros, S. Comba Dão e Tondela).
Zona do DÃO: Vila Cova do Covelo (Arcip. de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e
Sátão).
Zona de LAFÕES: Carvalhais (Arcip. de Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul e Vouzela).
Zona de VISEU: Centro Pastoral Diocesano (Arcip. Urbano, Rural 1, Rural 2 de Viseu
e Mões).
Iniciam pelas 9h30 e terminam por volta das 17 horas. Pede-se aos participantes que tragam a Bíblia.
A Semana Bíblica de Viseu realiza-se nos dias 17, 18, 19 e 21 de março no Centro Sócio-Pastoral Diocesano, para onde devem ser enviadas as inscrições até 14 de março:
sdecviseu@gmail.com SDEC - Rua D. António Monteiro, 2 - 3500-040 VISEU
Para mais informações, contactar o Secretariado Diocesano de Educação Cristã: 924 161
408 – 232 467 690.
SDEC Viseu
DESPERTAR PARA A VIDA
Nós não decidimos, a maior parte de nós, ser baptizados; outros fizeram-no por nós. Mas
depois, decidimos crer, rezar, aprofundar a nossa fé, viver segundo o Evangelho. Decidamos
dar um passo ao encontro de Deus. Com toda a liberdade, a dos filhos de Deus. Deus quer-nos
livres. Quer que vamos até Ele, livremente.
Conforme estava previsto, tiveram lugar no passado dia 8 de Março os retiros de catequistas em cada uma das cinco Zonas Pastorais da Diocese. Foram orientados por vários sacerdotes
e equipa do SDEC que anualmente se disponibilizam para esta ação formativa de carácter espiritual, ajudando-nos a despertar para a Vida.
No total, participaram cerca de 300 pessoas de quase todos os arciprestados. Na Zona de
Viseu estiveram 26 pessoas; na Zona da Beira Alta (em Nelas) 35 pessoas; na Zona de Besteiros
(em Molelos) 92 pessoas, na Zona do Dão (em Vila Cova do Covelo) 70 pessoas e na Zona de
Lafões (em Carvalhais) 50 pessoas.
Um bem-haja a todos os que se juntaram a nós nesta caminhada rumo à Páscoa do Senhor
Ressuscitado. “Conheceis bem a bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, Se fez
pobre por vós, para vos enriquecer com a sua pobreza” (2 Cor 8, 9).
Arminda Faustino – SDEC
SEMANA BÍBLICA
Decorreu a 7.ª Semana Bíblica na nossa diocese, promovida pelo Secretariado Diocesano
da Educação Cristã, que tem como responsável o Pe. Virgílio Marques Rodrigues. O Bispo
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apenas esteve presente na 1.ª e na última sessão, decorrentes na Segunda e na Sexta-feira (dias
17 e 21 de Março). A última sessão foi representação e festa, interpretadas por um grupo de
jovens, com o apoio de alguns adultos, numa representação de vários momentos celebrativos.
Este grupo veio das paróquias de Santa Comba Dão, arciprestado onde é pároco o Presidente
deste Secretariado.
SEREI EMBAIXADOR DE CRISTO
ENCONTRO DE GRUPOS DA PROFISSÃO DE FÉ
Teve lugar no dia 10 de Maio em Viseu, no Seminário das Missões, dos Missionários
Combonianos, o Encontro diocesano de reflexão dos grupos da profissão de Fé. Acompanhados
pelos seus catequistas, incluindo alguns párocos, participaram neste evento uma centena de
catequizandos provenientes de doze paróquias de sete arciprestados.
Foi uma oportunidade para um dia diferente de intercâmbio e de aprofundamento da sua
caminhada, além do convívio. O encontro culminou com a celebração da Eucaristia, a que se
juntaram os pais e outros familiares.
FESTAS DE CATEQUESE: MOMENTOS SINGULARES...
O que esperar das festas de catequese que um pouco por toda a parte se intensificam por
esta altura de final do ano da mesma, acompanhando também mais um final de ano lectivo?
Pede-se, desde já, perdão a todos os que se sentem a honrosa excepção a uma reflexão
mais imediata e imperativa. Uma reflexão que questiona tantos «paroquianos», pequenos e
grandes, crianças e pais, que só parecem conhecer o caminho da Igreja paroquial por estes mesmos dias de festas...
Desculpem, então, os pais que compreendem a catequese como o acompanhar de uma
vida normal e participativa cristã, de vivência habitual dos sacramentos. Das crianças que não
se cansam com facilidade na celebração da eucaristia, na qual se insere a sua festa final de ano,
nem denotam o desconhecer visível do que é a celebração, porque com ela estão familiarizados
em cada domingo...
Mas, o que pensar de uma Primeira Comunhão, mais ou menos bem vivida, com muita
participação das crianças e grande dia de festa para a comunidade, com tudo o que se sente
como uma grande vivência de fé e uma bem vivida participação que, no entanto, «desilude»
com menos de metade do número dessas crianças a participar desse mesmo momento no domingo seguinte?
Ou o encarar a festa de catequese como um final mesmo de vivência religiosa até ao início
de um novo ano? Fala-se tanto às crianças da importância da comunhão, do acolher mais Jesus
nas suas jovens vidas, preparam-se tanto para aquele momento singular da primeira vez em que
também elas se sentem «maiores» ao participar totalmente na celebração... para depois logo no
domingo a seguir já não sentirem nada dessa mesma participação, para nem se lembrarem da
Eucaristia e desse amigo Jesus que acolheram com tanto entusiasmo...
Mas, não se fala apenas da Primeira Comunhão. Professar uma fé, com toda a solenidade
numa festa em um domingo concreto, para depois dela se esquecer com tanta facilidade? Para
nos domingos seguintes, o espaço onde se reviveu a importância do seu baptismo, onde se disse
que acreditava e se fez um compromisso de viver como cristão consciente, nem sequer ser lem76
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brado quanto mais «visitado»...
Talvez se apaguem esses compromissos e esse sentir-se Igreja, no viver a fé, com mais
facilidade do que se apaga e guarda novamente a vela do baptismo, reusada na grande festa da
Profissão de Fé...
Embora em tempos de crise, de algumas dificuldades económicas, o que pensar do entregar da Palavra de Deus, da Bíblia que já é do irmão ou da irmã mais velha, com a solenidade
de uma festa em que se recorda às crianças que ela se torna um verdadeiro «instrumento de
trabalho», precisando muito dela para a futura catequese, para a vida?
Compreende-se que seja um gasto acrescido, mas não assim tão grande quando comparado com o que se gasta em tantas outras coisas que se lhes oferece, embora se diga que a Palavra
de Deus é essencial...
Essencial, mas emprestada, porque não se sente a necessidade de se dar mesmo uma Bíblia à criança para que a possa tornar sua, conhecendo-a e lendo-a habitualmente, descobrindo
toda a riqueza de um Deus que Se dá a conhecer, numa relação pessoal, mas que fica sempre
com o carácter de «emprestada»...
Aos que não se revêm nesta reflexão ou por ela se sentiram «ofendidos», pede-se desculpa. Aos que se sentem a honrosa excepção ao reflectido, desculpa e parabéns se entregam.
Aos que acreditam que importa rever, mas não acabar, tudo isto, que se reflicta e sugiram novas
formas de tudo isto contrariar...
NA
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4. PASTORAL SOCIAL

CAMPANHA “PARTILHAR É... URGENTE”
No próximo dia 5 de Outubro, vai-se realizar a Campanha “Partilhar é....Urgente”, uma
iniciativa das Escolas Católicas em articulação com a Cáritas.
A nível da Diocese de Viseu, vão participar o Colégio da Via Sacra e o Colégio da Imaculada Conceição, em articulação com a Cáritas Diocesana de Viseu.
Esta Campanha pretende efetuar a recolha de géneros alimentares nas grandes superfícies comerciais e nas pequenas também. Irão participar os Alunos, Encarregados de Educação,
Professores e restante comunidade escolar neste evento que visa angariar bens alimentares que,
posteriormente, serão recolhidos pela Cáritas Diocesana de Viseu e fazendo depois a sua distribuição junto de famílias desfavorecidas e com graves problemas económicos e sociais, sendo
muitas delas abrangidas pelo flagelo do desemprego. O aumento das famílias empobrecidas, a
subnutrição em muitas crianças e adultos tem sido uma das grandes preocupações da Cáritas
Diocesana de Viseu.
Esta iniciativa vem demonstrar o forte grau de responsabilidade social das Instituições,
neste caso das Escolas Católicas, e o papel do Voluntariado e da Solidariedade das pessoas,
ajudando muitas famílias no apoio às suas necessidades básicas e contribuindo para uma maior
Justiça Social e o reforço da Fraternidade.
AÇÃO DE INFORMAÇÃO “O PAPEL DA MULHER CIGANA NA COMUNIDADE”
Realizou-se no passado dia 19 de Setembro, no Centro Comunitário da Cáritas Diocesana
de Viseu, no Bairro Social de Paradinha, S. Salvador, a Ação de Informação “O Papel da Mulher Cigana na Comunidade”.
Esta iniciativa, em articulação com a EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza - Núcleo de
Viseu, envolveu várias mulheres da comunidade cigana do bairro social.
Foram debatidos diversos temas, tais como o papel da mulher cigana na família e na comunidade, a escolarização na mulher cigana, o papel na educação dos filhos, a cultura, a saúde,
entre outros temas.
Este debate permitiu ouvir várias mulheres sobre as suas dificuldades na comunidade,
a sua inclusão social, mas também foram referidas ambições e ideias partilhadas no grupo de
debate, visando uma melhor integração social da mulher cigana na sociedade.
Foi apresentado também o livro “Sou cigana”, de Tânia Fonseca. Este livro pretende promover a plena participação da mulher cigana em todos os níveis da sociedade.
As mulheres ciganas encontram-se, atualmente, num forte processo de transformação
social que afeta os seus modos de vida e os seus valores de referência. O testemunho da Tâ78
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nia, presente neste trabalho, reflete os principais desafios que as mulheres ciganas enfrentam
diariamente no sentido de garantir, por um lado, a sua identidade cultural e, por outro lado, o
exercício de uma cidadania plena e ativa na sociedade.
NATALIDADE E JUSTIÇA SOCIAL
Não vão muito longe os tempos em que não havia professores habilitados em número
suficiente para todos os alunos do ensino obrigatório, situação que, em pouco mais de duas décadas, sofreu uma rotação de 180º, com as dezenas de milhares de professores com habilitação
e experiência profissional, que agora “ficam em casa”.
O “dedo acusador” dispara em várias direcções: aumento da carga horária e de alunos por
turma, redução de horas lectivas em várias disciplinas, errada política de educação, ... e, como
pano de fundo de todos os males, a crise em que nos encontramos mergulhados.
Sem ignorar a ponta de verdade que eventualmente aí possa existir, não deixa de ser preocupante o silêncio que se faz sobre a principal e grave razão desta situação: o decréscimo da
natalidade que, em menos de três décadas, colocou Portugal entre os países mais envelhecidos
do mundo e com menor natalidade.
Não temos professores a mais, mas sim crianças a menos.
No 1.º semestre de 2013 houve menos 4.000 nascimentos do que no 1.º semestre de 2012.
Mas em 2012 já nasceram muito menos que em 2011, em 2011 bastante menos que em 2010, e
por aí fora, com a mesma tendência.
Não se pode ignorar a “responsabilidade” da crise económica em que nos encontramos,
mas focá-la exclusivamente como causa desta redução da natalidade é fazer como a avestruz
que, para não ver a realidade, mete a cabeça na areia.
Não é mera coincidência no tempo a baixa de natalidade com as desastrosas leis de família que foram implementadas no País, arvoradas que foram como índice de progresso civilizacional, mas todas elas atentatórias da estabilidade da família, sem o que não há ambiente para o
nascimento de crianças: facilitismo do divórcio, vulgarização das uniões de facto, liberalização
do aborto, casamento homossexual.
A estas medidas anti-família, acresce a ausência de medidas pró-família.
Se há casais que, por opção, não têm lhos, ou têm poucos, outros há que não podem ter os
lhos que desejariam, por manifesta falta de apoio social.
É uma injustiça que, nesta crise de natalidade, não se apoie devidamente a
generosidade de quem se dispõe a ter lhos, injustiça com nefastas consequências, que a
sociedade já está a sofrer.
Não são apenas razões económicas – a famigerada crise! – que geram essa falta de apoio,
mas antes, e aí é que está a gravidade da situação, a falta de uma correcta política familiar.
Em apoio da natalidade, reivindica-se (e promete-se) maior cobertura de infantários e
alargamento do seu horário, para os pais que trabalham fora de casa. Essa não será, porém, a
melhor medida, pois que as crianças devem ser criadas, quanto possível, pelos próprios pais e
não por mercenários. Muito melhor seria que fosse concedido a um dos progenitores poder ficar
em casa com os lhos pequenos, solução que, paradoxalmente, não acarreta relevantes custos
económicos, porquanto o posto de trabalho deixado vago por esse progenitor, logo será ocupado por um trabalhador que está no desemprego.
Desta forma, em vez de subsídio, este trabalhador passa a receber um salário, enquanto o
subsídio que este recebia para estar em casa sem fazer nada, irá para o progenitor a cuidar dos
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próprios lhos, e assim todos saem beneficiados: o trabalhador que deixa de estar desempregado;
o casal que pode ter os lhos que deseja; as crianças que passam a ser criadas pelos pais e não por
mercenários, o que se reflectirá no equilíbrio psíquico de pais e lhos; e, duplamente, a sociedade, quer pelo aumento da natalidade, quer pela melhor qualidade psíquica dos seus membros.
Outra medida a favor da natalidade, sem custos significativos e premente justiça social:
compensar na reforma os casais generosos.
Gerar, dar à luz, amamentar, cuidar e criar os lhos, provoca natural desgaste físico e psíquico enquanto, em termos económicos, criar um “bando de lhos” não é a mesma coisa que não
os ter ou ter apenas um ou dois. Uma família numerosa (três ou mais lhos), exige dos pais muito
trabalho, poupança, renúncias, privações. Será justo que, na hora da reforma, todos tenham o
mesmo tratamento? Ignorar o contributo que a família numerosa dá à sociedade não será grave
ingratidão social?
Que haja, ao menos, um gesto de simpatia e reconhecimento social para com os casais
generosos, antecipando-se-lhes a idade da reforma na proporção dos lhos que “deram” à sociedade! Ou será que a sociedade não pode suportar os reduzidos custos económicos de uma tal
medida?
É, pois, na errada e injusta política familiar que está a principal causa da redução da natalidade, que não em razões apenas de ordem económica.
CDJP
RASTREIO DA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE VISEU
Decorreu no passado dia 16 de Outubro nas instalações do Centro comunitário do Bairro
social de Paradinha da Cáritas Diocesana de Viseu, um rastreio dinamizado pelas Alunas do
Curso de Enfermagem da Escola Superior de Saúde de Viseu.
Esta iniciativa parte de um protocolo entre as duas instituições, visando um trabalho conjunto em prol das famílias e indivíduos social e economicamente mais desfavorecidos.
Este rastreio dinamizado por 9 alunas do curso de enfermagem, começou através do conhecimento do utente, envolvendo-o uma pequena conversa com o objectivo de se conhecer um
pouco o seu historial clínico, depois procedia-se à sua pesagem e altura para definir o IMC – O
índice de Massa corporal. Depois era medida a tensão arterial e feita a análise da glicemia para
ver os níveis de açúcar no sangue.
Este rastreio envolveu mais de 40 pessoas do bairro social de diferentes faixas etárias
e de diferentes etnias e sobretudo pessoas com dificuldades económicas, sociais e muitas em
situação de exclusão.
Estas iniciativas têm uma vertente de avaliação dos parâmetros básicos de saúde e servindo ao mesmo tempo para sensibilizar as pessoas para a importância da prevenção nos cuidados
de saúde.
O Centro Comunitário no âmbito das estratégias na área da Saúde Comunitária, vai continuar
a apostar em acções de rastreio em articulação com entidades da área de Saúde e efectuar regularmente acções de Informação sobre diferentes temáticas importantes para as comunidades
alvo de intervenção, nomeadamente sobre cuidados básicos de saúde com crianças, a higiene,
entre outras.
Caritas Diocesana
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ASSEMBLEIA VICENTINA DIOCESANA
Na tarde do dia 13 de Outubro, os vicentinos e vicentinas da diocese de Viseu realizaram a
sua Assembleia plenária anual. Este ano, utilizámos um novo espaço no Quartel da Paz (antigo
quartel da GNR), na Paróquia de S. José, ali no Campo de Viriato, cidade de Viseu.
Estiveram presentes cerca de 60 vicentinos e vicentinas, representativos de diversas Conferências desta diocese. A acolher-nos, sempre com o seu inseparável sorriso e cativante afabilidade, esteve o Padre José Morujão, distinto pároco desta freguesia. Após o acolhimento, os
presentes participaram na Eucaristia presidida pelo padre Nóbrega que aceitou o nosso convite
e expressamente se deslocou para estar connosco. Foi coadjuvado pelo Sr. Padre Bruno. Animaram a cerimónia os jovens do grupo local da JMV com belos cânticos e a alegria da juventude.
Terminada a eucaristia, a JMV fez uma retrospectiva das suas actividades deste Ano da
Fé, com destaque para a participação nos encontros regionais e nacional, retiros, encontros de
formação e a participação na Jornada Mundial da Juventude. Focaram também as suas actividades conjuntas com as Conferências Vicentinas, designadamente as campanhas para o Banco
Alimentar, entrega de alimentos, visitas a lares, etc. Foram exibidos muitos slides ilustrativos
destas actividades com a participação de jovens pertencentes a este Centro Local com jovens de
Orgens, Carapito e Fornos de Algodres.
A seguir entrou-se no tema central desta Assembleia, dando-se destaque às comemorações dos 200 anos do nascimento de Frederico Ozanam. O Conselho Central de Viseu convidou
o Sr. Padre Nóbrega, conselheiro espiritual do Conselho Nacional, para nos falar sobre este
importante evento.
O Sr. Padre Nóbrega apresentou um power point alusivo à efeméride, historiando um
pouco da vida do fundador da SSVP, os primeiros passos das Conferências, tanto a nível de
França como em Portugal, fazendo o paralelo entre as dificuldades sociais da época e a crise dos
nossos dias.
Seguiu-se um período de diálogo e intervenções da Assembleia. Houve lugar a alguns
exemplos do trabalho de algumas Conferências em que, cada uma à sua maneira, encontraram
a forma de ir ao encontro das necessidades. Também foram propostas diversas soluções para os
problemas sociais apresentados.
Retomando o programa pré- estabelecido, foi dada a palavra ao confrade Luís Subtil, Presidente do Conselho Central de Coimbra, que apresentou o livro “Rezar 15 dias com Frederico
Ozanam”, um trabalho da autoria de Christian Verheyde, traduzido do francês pelo próprio
orador. Trata-se de um livro que apresenta as diversas facetas de Ozanam, como intelectual,
chefe de família, fundador das Conferências, percursor da doutrina social da Igreja, cristão
fervoroso... Com uma sensibilidade apurada, o autor aproxima os leito- res dos pensamentos
de Ozanam e leva-os a reflectir e meditar nas respostas que ele proporia para os problemas do
mundo de hoje.
No final desta Assembleia, o Sr. Padre Nóbrega teve palavras de incentivo para o trabalho
anónimo dos vicentinos, nesta sociedade em crise. Encerrou-se o dia com um pequeno lancheconvívio, onde os presentes puderam confraternizar, antes de regressarem às suas terras.
LEIGOS PARA O DESENVOLVIMENTO EM VISEU
APELAM AO VOLUNTARIADO
Com o objetivo de apelar ao voluntariado internacional de longa duração e a potenciais
interessados numa experiência missionária em África, prestar esclarecimentos e informações, a
Igreja Diocesana

81

ONGD Leigos para o Desenvolvimento (LD) realizou no dia 07 de novembro, uma sessão de
apresentação e esclarecimento, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu.
Sob o lema “Um mundo melhor precisa de ti. Dá-te mais ao mundo - TORNA-TE VOLUNTÁRIO PARA ÁFRICA”, estas sessões têm como destinatários preferenciais pessoas com
formação académica ou experiência profissional, que queiram dar um ano ou mais da sua vida
em prol do desenvolvimento.
Para seres voluntário só precisas de: ser cristão; idade entre os 21/40 anos; frequentar a
formação LD; espírito de equipa; licenciatura ou curso profissional; disponibilidade para uma
vida simples e de serviço; estar em missão um, dois ou mais anos.
A Associação garante: formação e acompanhamento dos voluntários; suporte de despesas
em Missão; acolhimento após o regresso.
Desde o início, os LD assumiram a Educação e Formação como área funda- mental da
cooperação para o desenvolvimento. Através dos seus voluntários, na maioria jovens licenciados, têm incentivado, promovido e apoiado diversas iniciativas na área da educação formal e
informal, nomeadamente: criação de escolas, apoio à lecionação de aulas, cursos de alfabetização, cursos técnico-profissionais, criação de bibliotecas, de centros infantis e de apoio escolar e
promoção de atividades de tempos livres.
Porque a formação tem uma interligação com outras áreas, como a da saúde e do desenvolvimento comunitário, várias são também as ações de capacitação dos vários agentes de
desenvolvimento (professores, técnicos de saúde, líderes associativos, etc.), assim como de
reforço institucional dos parceiros locais.
Na área da Saúde, os LD apoiam, através de médicos e enfermeiros, programas de combate à subnutrição e de vacinação de crianças, programas de medicina curativa nos Postos de
Saúde e Hospitais, ações de educação para a saúde e de formação de técnicos locais.
No âmbito da Promoção Social, graças aos LD, tem sido possível criar e apoiar infraestruturas, por vezes tão simples como a construção de tanques e canalizações de água, bem
como promover a agricultura de subsistência, a abertura de lojas comunitárias e atividades de
micro crédito. Numa outra vertente, também apoiam grupos mais desfavorecidos, nomeadamente através da integração familiar de “meninos de rua”, de cozinhas sociais para idosos e de
programas de promoção da mulher.
Na área da Pastoral, os LD realizam atividades como: catequese, grupos de jovens, organização de retiros e eventualmente apoio aos secretariados diocesanos locais.
NATALIDADE – PRIORIDADE AOS FILHOS
Desde os anos setenta/oitenta do século anterior que se verifica decréscimo da natalidade
em Portugal, mas é a partir de 2001 que ela começa a sentir-se com mais acuidade. Em 2012,
com menos de 90.000 nascimentos, a natalidade baixou a níveis do início do séc. XX e, pela
primeira vez, foram mais os óbitos que os nascimentos.
Para o ano em curso (2013) prevê-se que os nascimentos não atinjam os 80.000.
Como será em 2014? Possivelmente não chegarão aos 70.000. Muitas são as causas apontadas para este decréscimo de natalidade, com a tão badala crise económica em primeiro lugar:
dificuldades na constituição de famílias numerosas, adiamento da idade do casamento e do
nascimento dos filhos, emigração em idade fértil...
Até quando, porém, continuará este “suicídio social” de um País que, à conta de tanto
olhar para o presente, desistiu de olhar para o futuro?
Afigura-se, no entanto, ilusório pensar que, superada que seja a actual situação económi82
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ca, a natalidade aumentará automaticamente, pois que há outros factores a ter em conta, bem
mais importantes.
É que, mais do que factores económicos, a natalidade decorre da generosidade e da
grandeza do coração dos potenciais progenitores.
Nos dias de hoje, com todos os “consumismos” que a sociedade propõe e faculta, só um
coração grande e generoso se lança na aventura de uma família numerosa (três ou mais filhos),
por melhor que seja a sua situação económica. Há casais que, por razões médicas, não têm
filhos, e outros que, por opção, não os têm, ou têm poucos. E há casais que podem (geneticamente falando) e querem ter filhos, mas que se sentem condicionadas para terem os filhos que
desejariam ter e acabam por ter menos do que desejavam.
É nestes, naturalmente, que está a chave para a resolução da quebra da natalidade. É
nestes que há que “investir” os meios disponíveis para inverter a situação.
Meios económicos, com certeza. Não se pode ignorar a importância deste factor. Mas há
outros que, não acarretando encargos financeiros, devem ser accionados, não apenas por pragmatismo, mas sobretudo por justiça.
Por pragmatismo, para que a sociedade se renove; por justiça, tributando aos casais generosos os meios para poderem concretizar a sua generosidade, manifestando-lhes também
institucionalmente a devida gratidão.
Um dos meios de apoio à natalidade que não acarretam despesa, é incluir os filhos como
critério de prioridade na colocação de trabalhadores. Algo parecido com a “preferência conjugal” que existiu em tempos passados.
Pretendia-se então apoiar a família constituída na base do casamento. Como hoje o conceito de família foi alargado a outras realidades, não mais se afigura viável retomar esse critério
focado na família, mas tem pleno cabimento retomá-lo focado agora nos filhos.
A situação actual está errada e injustamente posta em termos dicotómicos – ter filhos ou
ter emprego – quando a solução correcta é: ter filhos e ter emprego.
Considerar o número de filhos como critério de prioridade na colocação de trabalhadores
é, para o casal que projecta ter mais um filho, um factor de segurança e estabilidade familiar,
enquanto para a sociedade é um pequeno gesto de reconhecimento e gratidão pela generosidade
de mais um filho, e que não lhe acarreta quaisquer custos.
A condenável práxis empresarial, ao optar por trabalhadores sem encargos parentais, está
a ir no sentido contrário, na medida em que penaliza os trabalhadores com filhos. É urgente inverter a situação, ter filhos não só não pode ser factor de discriminação negativa, como se impõe
que o seja positiva.
Na sociedade materialista, consumista, hedonista e egoísta, como é a actual, haveremos
de reconhecer que os casais generosos são um “bem escasso”. Se a sociedade não apostar e
investir nesses casais para a renovação geracional, qual o seu futuro?
Afinal, andamos a trabalhar para quê e para quem se, ao chegar a velhice, não temos quem
cuide de nós? Se só pensamos no presente, se não temos capacidade de prever e prover o futuro,
em que nos distinguimos dos irracionais?
Comissão Diocesana “Justiça e Paz”
CURSO DE FORMAÇÃO
A Cáritas Diocesana de Viseu, no âmbito das suas competências na área da Promoção e
Inclusão Social de famílias e indivíduos socialmente desfavorecidos, vai, através do apoio da
medida 6.1 do Programa Operacional Potencial Humano (POPH) e em articulação com a EntiIgreja Diocesana
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dade formativa Sinerconsult, dinamizar o Curso de “Proteção da Floresta e Aproveitamento de
Recursos Florestais”.
Este curso de formação profissional terá a duração de 800 horas e destina-se a indivíduos
residentes nas zonas de intervenção da Cáritas Diocesana de Viseu e que agreguem situações
potenciadoras de exclusão social, abrangendo também pessoas com grande desqualificação ou
desemprego de longa duração; beneficiários do RSI, as minorias étnicas; os imigrantes; pessoas
com baixa escolaridade; analfabetismo e outras situações que obstaculizam o acesso à sua autonomia e inserção social. O curso terá uma bolsa deformação e subsídio de alimentação e quem
quiser frequentar terá que contactar a Cáritas Diocesana de Viseu até ao dia 12 de dezembro.
O Plano curricular do curso abrange diversas áreas, sendo parte no reforço e melhoria
das competências sociais, pessoais e profissionais e outra área na dimensão da proteção da
floresta e aproveitamento de recursos florestais tais como: Relacionamento Interpessoal, Gestão de Stress e Gestão de Conflitos, Cidadania, Direitos e Deveres Civis, Gestão de Carreira:
Balanço de Competências; Procura Ativa de Emprego e Formação e Empreendedorismo, Competências Básicas – Sensibilização às Tecnologias de Informação e Comunicação, Empresa
Florestal, Princípios Básicos de Economia e Fiscalidade, Empreendedorismo e Construção
de Projeto Individual, Prevenção de Incêndios Florestais, Normas de Proteção e Melhoria do
Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Florestal, Processos e Métodos de Proteção
Fitossanitária e de Aplicação de Produtos Fitos-sanitários, Operações Inerentes à Produção de
Plantas em Viveiros, Colheita de Cogumelos Silvestres e Trufas, Recolha de Produtos Florestais - sementes, frutos e pinhas -, Recolha de Produtos Florestais – resinagem.
Caritas Diocesana
NATAL NOS HOSPITAIS
O CHTV - Centro Hospitalar Tondela Viseu, EPE, vai levar a efeito, à semelhança de
anos anteriores, a sua tradicional Festa de Natal, dedicada aos doentes, seus familiares e profissionais da Instituição. A Comissão Organizadora da iniciativa tem vindo a desenvolver esforços
no intuito de, para além de manter o habitual cunho da Festa, procurar novos aspectos que
permitam tornar esta época mais reconfortante e solidária. Assim, a partir do dia 2 e até ao dia
15 de Dezembro, o Natal Solidário vai estar no Hall de entrada do Hospital de São Teotónio,
entre o Presépio e a Árvore. Vamos promover uma recolha de bens alimentares, junto dos profissionais do CHTV, dos seus utentes, visitantes e todas as pessoas que, de boa vontade, possam
contribuir para ajudar aqueles que mais precisam, através do Banco Alimentar Contra a Fome.
Vamos criar uma Grande Árvore Solidária. Todos podemos dispor de pouco para ajudar muitos.
Também e em paralelo, estamos a proceder a uma recolha de brinque- dos destinados às crianças do Serviço de Pediatria, podendo também fazer chegá-los a outras Instituições de apoio a
crianças. A Festa de Natal terá o seu momento alto no domingo, 15 de dezembro, a partir das
14,30h. Será celebrada uma eucaristia bem como se seguirá um espectáculo de variedades com
artistas de âmbito nacional.
Antes, porém, no período da manhã do dia 15, serão ofertadas pequenas lembranças a todos os doentes internados em Viseu. Foi formulado convite a todos os presidentes de autarquias
da área de influência do CHTV a participarem nesta iniciativa.
A Comissão Organizadora participa ainda no dia 12 numa pequena festa específica dos
doentes em tratamento no Hospital de Dia Hemato-Oncológico que terá animação musical e
oferta de lembranças.
No dia 16, de manhã, no Hospital Cândido de Figueiredo, terá lugar pelas 10,30 horas
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uma celebração eucarística seguida de distribuição de lembranças aos doentes internados naquela Unidade do Centro Hospitalar. Na tarde do dia 18 de dezembro, a partir das 14,30 horas,
em Abraveses, no Departamento de Saúde Mental, será celebrada missa presidida por D. Ilídio
Leandro, Bispo de Viseu, a que se segue um pequeno ato de variedades.
Comissão Organizadora
OPERAÇÃO 10 MILHÕES DE ESTRELAS
UM GESTO PELA PAZ 2013
Voltamos a realizar a Operação 10 Milhões de Estrelas - Um Gesto Pela Paz. Esta iniciativa é organizada pela Cáritas Diocesana de Viseu, no âmbito de uma campanha Nacional. O
objetivo desta operação é motivar cada cidadão para a aquisição de uma vela ao preço de 1 €uro
quando acesa quer em manifestações públicas, quer na noite de 24 de Dezembro, por iniciativa
de cada pessoa ou família, simbolize a adesão das pessoas para podermos tornar visível a nossa
vontade de agir no sentido da justiça, da solidariedade com as famílias mais carenciadas e da
paz, propondo a toda a comunidade gestos de boa vontade que se tornem reais .Do lucro resultante da venda das velas, 65% ficarão na Cáritas Diocesana para as famílias mais carenciadas,
nomeadamente os novos desempregados, e outras pessoas que atravessam grandes dificuldades
a nível pessoal e familiar e os restantes 35% serão canalizados para projectos de solidariedade
internacionais, através da Cáritas Portuguesa, visando o apoio às crianças vítimas da guerra na
Síria. O evento Público da Diocese de Viseu vai realizar-se no dia 14 de Dezembro nas escadarias da Igreja dos Terceiros em Viseu, simbolizando mais uma vez para que todos sejamos portadores da Luz e Mensageiros da Justiça da Solidariedade e da Paz. A Cáritas a nível nacional
tem como objetivo vender este ano mais de 500.000 velas. Podem ser compradas nas Cáritas
Diocesanas, escolas e paróquias que aderiram, assim como em outros locais, nomeadamente
algumas empresas. A cadeia de supermercados Pingo Doce continua a ser parceira da Cáritas
na venda de velas.
10 MILHÕES DE ESTRELAS
Continuando a tradição de há alguns anos, a Cáritas Diocesana organizou uma sessão de
Festa na escadaria da Igreja dos Terceiros, iluminada por centenas de velas e que anunciava a
venda de cerca de 15.000, cujo dinheiro revertia para carenciados dos meios fundamentais para
viver. O tema deste ano é: “10 milhões de estrelas para a Solidariedade, Justiça e Paz”. O Bispo
e a Vereadora da Câmara com o pelouro da área social estiveram e acompanharam a Direcção
da Cáritas Diocesana.
CARITAS DIOCESANA
A Cáritas Diocesana de Viseu continuou a encontrar grandes desafios no ano de 2013,
sendo este marcado por grandes dificuldades sentidas pelas famílias, tais como o aumento do
desemprego e da pobreza na sociedade portuguesa, entre outros problemas associados ao contexto social e económico que atravessamos. Face a esta realidade, a Cáritas Diocesana de Viseu
apoiou milhares de pessoas através de diversos apoios muitos em situação de emergência soIgreja Diocesana

85

cial, nomeadamente económicos, como o pagamento de rendas em atraso, evitando o despejo
das famílias, o apoio na medicação, óculos, entre outros produtos e a ajuda em bens alimentares
a famílias com dificuldade de acesso aos bens básicos para a sua sobrevivência.
Por outro lado, a Cáritas Diocesana de Viseu continuou a investir fortemente na promoção
e desenvolvimento social, através das suas respostas sociais, o Centro Comunitário, a Equipa
Multidisciplinar do RSI, o Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes, a Creche e o
CATL, envolvendo crianças, jovens, famílias, minorias étnicas, imigrantes, em diferentes áreas
como a Educação, a Formação, a procura de emprego, os tempos livres, entre outras áreas de
intervenção social.
Dinamizou também o Projeto “Escolhas Acertadas”, uma intervenção social na área da
prevenção do abandono escolar, na minimização dos comportamentos marginais, na procura de
emprego, nas ações de sensibilização, no ateliers ocupacionais, no espaço Cid Net, uma sala
de informática, entre outras áreas, abrangendo crianças, jovens e adultos dos bairros sociais da
Balsa, 1.º de Maio, Municipal e da Quinta da Pomba, sendo estes os territórios urbanos de Viseu
com vários problemas sociais e de forte exclusão.
A Cáritas Diocesana de Viseu, além de diversas atividades durante o ano, e sabendo que
o desemprego constitui, e constituirá nos próximos anos, um dos principais problemas sociais
em Portugal, desenvolveu estratégias para o minimizar, nomeadamente através de Ações de
Formação para a Inclusão, no âmbito do Programa “Formação para a Inclusão”, Medida 6.1 do
Programa Operacional Potencial Humano e, em articulação com a Entidade formativa Sinerconsult, está a dinamizar o Curso de “Proteção da Floresta e Aproveitamento de Recursos Florestais”. Este curso de formação profissional tem a duração de 800 horas, abrange 18 indivíduos
residentes nas zonas de intervenção da Cáritas Diocesana de Viseu e que agreguem situações
potenciadoras de exclusão social, abrangendo também pessoas com grande desqualificação ou
desemprego de longa duração, pessoas com baixa escolaridade e outras situações que obstaculizam o acesso à sua autonomia e inserção profissional e social. O curso terá uma bolsa de
formação e subsídio de alimentação.
A Caritas, ao olhar a realidade do desemprego, continuou a dinamizar o GIAS para responder a necessidades sociais não resolvidas ao nível da inclusão na sociedade dos desempregados. Os Grupos de Inter Ajuda Social - GIAS - são grupos compostos por pessoas que
se encontram nas mesmas circunstâncias e com os mesmos problemas – nomeadamente com
experiência pessoal da situação de desemprego.
Estes foram alguns exemplos de iniciativas em prol dos mais desfavorecidos e carenciados, tendo sido desenvolvidas muitas outras ações.
O ano de 2014 vai continuar a ser um ano de enormes dificuldades e desafios e a Cáritas
Diocesana de Viseu continuará com a sua rede de apoios, de solidariedade de entre- ajuda, no
apoio contínuo a muitas famílias e indivíduos em situação de graves fragilidades económicas e
sociais, criando condições para um caminho de maior Confiança e Esperança.
SOLIDARIEDADE E OS CORTES NAS PENSÕES DE REFORMA
Com maior ou menor conformidade com a lei vigente, os cortes nas pensões de reforma
superiores a um certo montante – 1.000,00 € mensais, como vem sendo noticiado – são uma
inevitabilidade, alegadamente exigidos pelo equilíbrio orçamental, os limites do deficit, a sustentabilidade do sistema...
No seu múnus de promover o bem comum, ninguém questiona a legitimidade de o Estado
cobrar impostos ou de tomar medidas que afectam ou colidem com certos interesses, actividade
86

Igreja Diocesana

soberana e legítima do Estado que decorre de sociabilidade do ser humano e do princípio da
solidariedade que a todos nos abrange.
Para uma concepção cristã sobre a organização social e política, a solidariedade é
considerada como o princípio básico e primário, regulador da ordem social justa, e a actividade tributária do Estado é a forma mais eficaz do cumprimento da solidariedade.
A nossa condição humana de termos de viver em sociedade e partilhar o mesmo espaço
não deixa alternativa: ou somos solidários e vivemos em harmonia e paz social, como irmãos
– homo hominis frater - ou vivemos no individualismo com menosprezo da dimensão da fraternidade, e devoramo-nos uns aos outros, como lobos – homo hominis lupus.
Assim sendo, quem tem (mais) haverá que repartir com quem não tem. Este “dever ser”
confronta-se, porém, com a realidade do “ser”, a força do egoísmo e individualismo congénito
a todo o ser humano. É perante estas duas realidades antagónicas – o egoísmo que gera o individualismo e a solidariedade que gera a fraternidade – que surge a legitimação da actuação do
Estado, como meio coercivo de solidariedade e instrumento de justiça e paz social.
Muita tem sido a contestação aos referidos cortes, e muito o alarido a pretexto deles. Mas
não podemos omitir uma reflexão objectiva à luz do referido princípio da solidariedade, como
a entende a Doutrina Social da Igreja.
Objectivamente, só uma pequena franja de cerca de 5% de pensionistas são abrangidos
pelos ditos cortes, ou seja, 95% dos pensionistas auferem reformas inferiores a 1.000,00 €
mensais. Não era, pois, ético que ainda se reduzisse tão exíguo montante. E se elas são assim
pequenas, significa isso que pequeno foi também o vencimento que os seus titulares auferiram
ao longo da vida activa, o que tão pouco lhes consentiu fazerem aforro bastante para a velhice.
Se é certo que todos somos iguais, menos certo não é também que todos somos diferentes,
diferentes nas diversas circunstâncias da vida, nas capacidades, no mérito, e não seria justo que
não se reconhecesse a diferença e se atribuísse o mérito a quem o tem. Sempre terá, pois, de
haver diferenças, quer nos vencimentos do trabalho na vida activa, quer no montante da pensão
na reforma.
Tais diferenças, porém, não anulam a situação de igualdade em que todos se encontram na
chamada terceira idade, condição pela qual se vive já não do trabalho, mas da pensão de reformado. Esta igualdade torna-se agora um novo factor de solidariedade, como que um acréscimo
de legitimidade nos cortes programados para as pensões mais elevadas a favor, naturalmente,
dos que quase nada ou pouco têm para uma vida humanamente digna.
Se na vida activa já não é ético a disparidade traduzida em vencimentos que chegam às
dezenas de milhares de euros mensais, ao lado do salário mínimo que nem 500,00 € atinge, mais
gritante é a situação quando essa disparidade ocorre na terceira idade, quando o cidadão, então
fora da idade activa, já não pode alterar a sua condição de reformado.
Não é ético nem socialmente justo tanta disparidade.
À luz destes princípios haveremos de concluir que a contestação e alarido feitos pelos
cerca de 5% de reformados que verão alguma redução nas suas pensões são movidos mais por
falta de solidariedade para com quem pouco ou nada tem, do que por uma justa defesa dos seus
direitos.
É certo que não será o sacrifício que ora se impõe aos titulares de pensões mais elevadas
que irá resolver a situação dos que menos têm, mas será pelo menos um gesto de solidariedade
que, atenuando a disparidade de rendimentos, contribuirá para a paz social, valor que, por si só,
bem justifica o sacrifício pedido.
Comissão Diocesana “Justiça e Paz”
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PASTORAL FAMILIAR
Convocado pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar, este reuniu, no Seminário
Maior, com delegados da família dos arciprestados e dos diversos movimentos que têm esta
Instituição como assunto principal da sua actividade pastoral.
O Bispo esteve presente e fez alguns desafios e propostas a este sector, tão importante, da
vida e acção da Igreja diocesana e agradceu o trabalho que o Secretariado Diocesano e outros
movimentos e sectores da pastoral familiar estão a fazer. Marcaram-se algumas actividades
para este ano, solicitando-se o empenho, entusiasmo e participação de todos.
CO-ADOPÇÃO E OS DIREITOS DAS CRIANÇAS
Aquando da instituição do casamento entre homossexuais, os seus promotores e defensores pretendiam uma total equiparação desse alegado casamento ao casamento heterossexual,
incluída a possibilidade de adopção de crianças. Como é sabido, tal não ficou consagrado na
lei que instituiu esse casamento, nela se fazendo constar expressamente que ficava excluída a
possibilidade da adopção.
Enganam-se os que pensam que os defensores da “aberração jurídica” que é o chamado
casamento homossexual desistiram dos seus intentos no que respeita à adopção de crianças.
Não o conseguindo pelo ataque frontal, voltam à carga atacando de anco e surge agora a chamada co-adopção, expediente com que se pretende fazer entrar pela janela o que a lei não permite
que entre pela porta.
Parece uma proposta “inocente”, apresentada no exclusivo interesse da criança, mas não
o é. Vejamos porquê.
A família monoparental, constituída na base de um só progenitor, é uma realidade na
sociedade, a par da família constituída pelos dois progenitores. Na sua falta ou insuficiên- cia,
a sociedade socorre-se de expedientes vários para a suprir, a m de que as crianças não quem desamparadas. Uma das soluções é a adopção, o modelo que mais se aproxima da família natural.
Nos termos da lei vigente, uma criança tanto pode ser adoptada por um casal – a solução mais
aproximada da família natural composta por pai e mãe – como pode também ser adoptada por
uma pessoa individual – o que de algum modo se aproxima da situação natural da família monoparental, com apenas um progenitor.
Vejamos então o caso da família monoparental – seja natural (filiação biológica), seja
legal (filiação por adopção): se o progenitor ou o adoptante decidir enveredar por uma união homossexual, a criança cará a viver com dois “pais” ou duas “mães”, mas sem que haja qualquer
vínculo entre a criança e o/a companheiro/a do progenitor ou adoptante.
E surge então a falaciosa solução: por que não institucionalizar (dar uma cobertura legal)
a essa mera situação de facto, mediante a (co)adopção daquela criança pelo/a companheiro/a
do progenitor ou do adoptante? Isso seria bom para a criança, principalmente na eventualidade
de o progenitor ou adoptante falecer: a criança ficaria, sem mais, entregue ao “sobrevivente”, o
que lhe atenuaria os traumas da perda do falecido.
É uma solução falaciosa que assenta num erro grave, qual seja, o de que é boa para a
criança a situação em que ela se encontra a viver com dois “pais” ou duas “mães”.
Pela própria natureza – e as leis da natureza jamais poderão ser alteradas pelas leis do
homem – a criança carece de um pai e de uma mãe, de avós maternos e paternos, em suma, de
uma vertente masculina e outra feminina. Se ela se encontra privada de uma dessas vertentes,
por força de uma união homossexual do progenitor ou adoptante com quem vive, a criança está
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a ser privada de um dos direitos fundamentais do ser humano, que é ter pai e mãe, avoenga paterna e materna, e isso nunca é bom. Portanto, pretender dar cobertura legal àquela situação de
facto em que a criança vive com dois “pais” ou duas “mães”, mais não é que querer branquear
um erro grave. A lei não tem o condão de transformar, só por si, o mal em bem.
Alcançada que seja a pretendida co-adopção, está alcançado o patamar para o passo seguinte, qual seja, a alteração da lei na parte em que não admite a adopção por pares homossexuais. Indo, porém, ao fundo da questão, o que está em causa, tanto na co-adopção e na adopção
por pares homossexuais, como no dito casamento homossexual, não é a defesa dos direitos das
pessoas que preconizam e/ou adoptam essas soluções. Aliás, os direitos que alegadamente se
pretendem defender têm a adequada provisão jurídica no quadro legal do nosso ordenamento
jurídico.
A alegada defesa de direitos mais não é que uma manobra de diversão para esconder um
desígnio perverso, como é o ataque à família alicerçada no matrimónio, como vínculo estável
entre um homem e uma mulher.
E quem é que está interessado na destruição da família? O bem-estar da pessoa humana e
da própria sociedade está intimamente ligado à estabilidade familiar. Essa é a via que o Criador
preconiza para a felicidade do ser humano, mas o Inimigo (e por que não dizer o Diabo?) bem
sabe que, destruindo a família, ataca o ponto nevrálgico da felicidade a que todo o ser humano
é chamado.
Mas, porque não é de boa estratégia atacar a “descoberto”, disfarça-se de defensor de direitos. Todas as medidas anti família – aborto, divórcio, união de facto, casamento homossexual,
adopção por casais homossexuais – vêm (tra)vestidas com a roupagem de direitos.
O que se não vislumbra é ponta de felicidade nos que se socorrem desses direitos!
Comissão Diocesana “Justiça e Paz”
PARA UMA PASTORAL FAMILIAR +...
No passado dia oito, o Secretariado Diocesano da Pastoral da Família levou a cabo, no
Seminário de Viseu, uma jornada de reflexão sobre o rumo a seguir por este setor da Pastoral.
D. Ilídio esteve presente durante os trabalhos, a par alguns sacerdotes, responsáveis de Movimentos cuja espiritualidade se centra na família, e também alguns casais responsáveis por esta
área da Pastoral em diversas paróquias da Diocese.
Depois de um animado acolhimento proporcionado pela equipa de famílias COMFFÉ,
ligadas à paróquia de Torredeita, iniciaram-se os trabalhos com uma breve reflexão feita pelo
Pe. José Cardoso sobre o tema “Para uma Pastoral Familiar +”. Foram dadas diversas sugestões que muito úteis serão para o desenvolvimento do trabalho futuro. Um tempo de diálogo
deu aos presentes a oportunidade de partilharem o trabalho desenvolvido nas suas paróquias e
de apresentarem propostas no sentido de tornar mais profícuo para as famílias o trabalho que é
levado a cabo.
Numa intervenção final, D. Ilídio frisou a importância da existência de uma Pastoral da
Família organizada nas diversas paróquias, indispensável nos tempos atuais, vincando a necessidade da comunhão entre todos os agentes da Pastoral. “Muito trabalho se tem feito, mas muito
há a fazer em prol das famílias da nossa Diocese”, vincou D. Ilídio.
Um convívio “em Família” entre todos os participantes fechou a tarde, saindo todos mais
motivados para partilharem o seu trabalho e a alegria que se experimenta toda a família que
procura viver segundo o Evangelho.
GI / SDPF
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A RIQUEZA DA POBREZA
A escolha do nome, no encalço de Francisco de Assis, com que o Papa Francisco quis
ficar para a história, logo evidenciou o lugar central que a pobreza e os pobres iriam ocupar nas
preocupações da sua acção pastoral.
Na sua mensagem para a quaresma deste ano – cuja leitura e meditação vivamente se recomenda e da qual respigamos as ideias chave – a reflexão do Papa Francisco revela-nos quanto
este tema é uma dimensão essencial da mensagem cristã: Jesus Cristo, sendo rico, fez-se pobre
para nos enriquecer com a sua pobreza.
Jesus Cristo é rico, sendo a Sua riqueza ser Ele o Filho, como tal tendo uma relação única
e privilegiada com o Pai.
Mas não foi nessa “riqueza” que Ele surgiu entre nós. A nossa fraqueza e debilidade, a
miséria em que o pecado nos deixara, impediam que Ele, na sua riqueza, se aproximasse de nós
e nos tocasse.
Mas porque o amor consiste em partilhar em tudo a sorte do amado, derrubando os muros
e as distâncias que se interpõem, Jesus Cristo despojou-se das Suas prerrogativas divinas e fezse um de nós, tomando sobre si as nossas fraquezas, os nossos pecados, a nossa condição, para
que nos tornássemos ricos como Ele, ou seja, para que nos tornássemos Filhos de Deus.
É neste modo de amar e de se aproximar, de compaixão e partilha da nossa condição, que
está a pobreza de Jesus Cristo, pobreza para com ela nos enriquecer.
Esta foi (e continua a ser) a via pela qual, “em cada época e lugar, Deus continua a salvar
os homens e o mundo por meio da pobreza de Cristo, que se faz pobre nos Sacramentos, na
Palavra e na Igreja, que é um povo de pobres”.
O que é o “pobre” nesta acepção de “povo de pobres”?
Não se confunda pobreza com miséria. Pobre, na acepção do Evangelho, não é o que
“não tem”, bem pelo contrário. “Pobre” é o que tem a capacidade de partilhar com quem está
carecido, que é capaz de “ver as misérias dos irmãos, tocá-las, ocupar-se delas e trabalhar concretamente para as aliviar”.
Diferente da pobreza, é a miséria ou “pobreza sem confiança, sem solidariedade, sem
esperança”, e que se manifesta sob três modalidades: miséria material, que habitualmente designamos por pobreza e atinge os que vivem numa condição indigna da pessoa humana; miséria
moral, que consiste em tornar-se escravo do vício e do pecado; e miséria espiritual que nos
atinge quando nos afastamos de Deus e recusamos o seu amor.
Cabe-nos a nós cristãos, testemunhar a mensagem evangélica, a quantos vivem na miséria material, moral e espiritual, mensagem que se resume no anúncio do amor de Deus. Mas
só o poderemos fazer na medida em que estivermos configurados com Cristo, que se fez pobre
para nos enriquecer com a sua pobreza, ou seja, se não formos capazes de nos despojarmos
das nossas “riquezas” – o estilo de vida sugerida por critérios humanos e económicos que nos
levam ao individualismo, ao consumismo, à idolatria do dinheiro e do poder – jamais seremos
testemunhas fidedignas do Evangelho que nos arvoramos de anunciar.
A pobreza, como parte essencial da mensagem cristã e do «ser cristão», abrange o modo
como nos relacionamos com Deus, com os irmãos e com as coisas:
- com Deus, porque a riqueza de Deus não pode passar através da nossa riqueza, mas
sempre e apenas através da nossa pobreza, pessoal e comunitária;
- com os irmãos, porque à imitação do nosso Mestre, nós, cristãos, somos chamados a ver
as misérias dos irmãos e a aliviá-las;
- com as coisas, porque, quando o poder, o luxo e o dinheiro se tornam ídolos, acabam por
se antepor à exigência da distribuição equitativa da riqueza.
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Perante a crise que afecta a nossa sociedade, principalmente o desemprego, poderemos
pensar que ela será ultrapassada tão somente com os meios humanos adequados, mas isso não
é verdade. Sem o despojamento evangélico a exemplo de Jesus Cristo que se fez pobre para
nos enriquecer, não poderemos ajudar e enriquecer a outros com a nossa pobreza. Só que, como
remata o Papa Francisco na Mensagem, “a verdadeira pobreza dói: não seria válido um despojamento sem esta dimensão penitencial”. A esmola que não custa nem dói, não passa de piedade
filantrópica de quem apenas dá do que lhe é supérfluo. “A conversão espiritual, a intensidade do
amor a Deus e ao próximo, o zelo pela justiça e pela paz, o sentido evangélico dos pobres e da
pobreza, são exigidos a todos” (Evangelii Gaudium).
Que esta quaresma seja um tempo de reflexão de como vivemos a pobreza evangélica, são
os votos que nesta quaresma a todos formula a Comissão Diocesana “Justiça e Paz”.
Comissão Diocesana “Justiça e Paz”
COMUNICAÇÃO SOCIAL DIOCESANA
NASCE FÓRUM DE PARTILHA
A comunicação social diocesana reuniu na semana passada, no seu I Encontro, promovido pelo Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais.
Esta iniciativa estava aberta a todos os órgãos de comunicação social paroquiais, independentemente da sua periodicidade e tiragem. Presentes mais de uma dúzia de títulos, alguns de
âmbito concelhio.
O objectivo era partilhar sucessos e dificuldades e reflectir sobre as exigências deontológicas e legais a respeitar, no exercício de comunicar, visando informar e formar. Conduzido
pelo Pe. Nuno Azevedo, com formação na área do jornalismo, este I Encontro deixou evidente
o interesse e a necessidade de criar um “fórum”, espaço digital, onde se pudesse partilhar informação relevante, que ali seria colocada e buscada pelos diferentes órgãos de comunicação.
Este espaço será criado e posto a funcionar recorrendo aos recursos humanos de que a Diocese
dispõe. De alguma forma, o “fórum” superará a dificuldade em ter correspondentes locais, que
façam chegar ao Gabinete de Informação da Diocese informação do que vai acontecendo pelos
diferentes arciprestados. Funcionará como uma “rede de comunicação” entre o Gabinete de
Informação da Diocese e os jornais paroquiais.
Diante do interesse desta iniciativa, ficou decidido que ela se repetirá anualmente, à semelhança do Encontro anual que o Secretariado promove, por ocasião do Dia Mundial das
Comunicações Sociais. O Dia Mundial das Comunicações Sociais acontece, habitualmente, em
Maio; este outro Encontro destinado à comunicação social diocesana acontecerá em Novembro.
D. Ilídio Leandro esteve no momento de encerramento, relevando o interesse da iniciativa e dispondo-se a colaborar também com regularidade, fazendo chegar ao fórum alguma informação
que possa contribuir para a “comunhão no cumprimento da missão” que cabe à comunicação
social diocesana. O Bispo salientou a importância dos jornais paroquiais na coesão social das
comunidades: os jornais são espelho da comunidade e contribuem para cimentar as relações
humanas entre pessoas e instituições, passando além das “fronteiras da igreja” e atraindo os que
vivem “à margem”, declarou o prelado.
GI
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EXPOSIÇÃO SOBRE A POBREZA INFANTIL
“OUVIR AS VOZES DAS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA”
Decorreu no Centro Comercial-Palácio do Gelo - em Viseu, entre os dias 23 e 27 de Abril,
organizada pela Cáritas Diocesana de Viseu, uma exposição fotográfica da Cáritas Europa sobre a Pobreza Infantil. Esta exposição fotográfica intitulada “Ouvir as vozes das crianças em
situação de pobreza” retrata crianças que se encontram em situação de pobreza em toda a
Europa e foi exibida no Parlamento Europeu pela Caritas Europa e também percorreu vários
países Europeus, chegando a Portugal e sendo exibida nas principais cidades portuguesas.
A Cáritas Diocesana de Viseu considera que a família é a estrutura vital da sociedade e
que as crianças têm o direito a viverem em ambiente de unidade familiar e moral que conduza
ao seu desenvolvimento humano e integral. A Cáritas Diocesana de Viseu, no seu trabalho quotidiano de apoio a famílias na área da alimentação, apoio social, procura de emprego, formação
profissional, entre outros, prioriza este apoio às crianças através das suas respostas sociais e no
acompanhamento das respetivas famílias.
Do ponto de vista da composição familiar, sobressaem os agregados familiares monoparentais e as famílias compostas por dois adultos e três ou mais crianças a cargo, como sendo as
tipologias onde a pobreza infantil se faz sentir de forma mais gravosa As consequências da pobreza infantil fazem-se sentir no curto prazo mas também perduram no médio e longo prazo. As
deficientes condições de nutrição condicionam a saúde das crianças de meios mais desfavorecidos, não promovem o seu desenvolvimento e limitam o seu sucesso escolar. Com baixos níveis
de escolaridade e de qualificação profissional, estas crianças serão adultos com dificuldades de
inserção no mercado de trabalho e com uma cidadania comprometida.
Combater a pobreza infantil tem de ser uma prioridade em Portugal e nos outros países.
Como pilar da sociedade, as famílias merecem um forte apoio. É necessário investir em sociedades mais inclusivas onde as crianças possam realizar todo o seu potencial.
Pretendeu-se com esta exposição chamar a atenção para os desafios que afetam as famílias e para o escândalo da Pobreza Infantil. A Cáritas Diocesana de Viseu acompanha diariamente as crianças e os seus pais, escuta as suas inquietações e anseios e procura transformar
estas preocupações em estratégias e ações concretas para melhorar as suas vidas. Espera-se que
as vozes das crianças em situação de pobreza inspirem e sensibilizem a fazer-se a diferença
nas suas vidas e assim proporcionar um futuro melhor para todas as crianças em Portugal e na
Europa.
Além da Exposição também estiveram patentes as diferentes respostas sociais e projetos
que a Cáritas Diocesana de Viseu desenvolve em bairros sociais problemáticos, em zonas periurbanas e rurais, ajudando e apoiando crianças, jovens e famílias multiproblemáticas.
SEMANA DA VIDA 11 A 18 DE MAIO DE 2014
“GERAR VIDA CONSTRUIR FUTURO”
Grande parte das sociedades Europeias, ‘embriagadas’ numa cultura do descartável e do
facilitismo, e sob a capa de modernismo, têm vindo a descurar o valor sagrado e inviolável da
vida humana.
O diagnóstico há muito que está feito, mas o problema demo- gráfico que atinge o país
começa agora a ter contornos preocupantes. Por um lado, subiu a esperança de vida, mas muitos
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idosos são abandonados e vivem numa solidão desumana e indigna de toda a pessoa. Por outro,
a baixa natalidade, tendência de décadas, está agora a ser agravada pela crescente emigração,
principalmente de jovens em idade de procriação.
Sem jovens e sem casais jovens não temos crianças. E sem crianças não temos futuro! O
cuidado dos idosos e o saudável convívio entre gerações torna-se cada vez mais pobre. Para se
ter uma dimensão do problema, vejamos as estatísticas em Portugal: em 1980, por cada cem jovens havia 44 idosos, hoje temos 130 idosos por cada cem jovens. A continuarmos neste ritmo,
caminhamos para uma situação insustentável...
Para inverter esta lógica é urgente uma política de proteção às famílias e à vida, capaz de
criar condições concretas para que os casais tenham mais filhos e possam cuidar mais uns dos
outros. É indispensável um diálogo mais próximo entre gerações, numa cultura de encontro e
partilha, para valorizar a vida em todas as suas fases: desde a conceção ao nascimento, passando
pela educação e pelo apoio recíproco permanente em cada dia.
O apelo dirigido a toda a sociedade é para que a vida humana seja revalorizada e acolhida como dom precioso de Deus, sagrada e inviolável! O aborto provocado, o abandono e a
eutanásia não são aceitáveis, pois a vida não pode ser eliminada, mas deve ser protegida com
atenção e carinho. O respeito pela vida exige também que a ciência e a técnica estejam sempre
orientadas para o Homem e para o seu desenvolvimento integral. A vida tem sentido no amor
recebido e dado, num plano de verdade que inclui a sexualidade e a procriação. Nesse amor,
mesmo o sofrimento e a morte podem ter um sentido, se forem encarados como acontecimentos
de salvação.
Que todas as famílias possam fortalecer os seus laços e acolher os valores da Vida, através
de gestos concretos de amor recíproco e do reforço de uma cultura de grande apreço e respeito
pela dignidade humana.
DNPF
FAMÍLIA DEVE PASSAR A SER SUJEITO
E NÃO OBJECTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Na passada Sexta-feira, dia 16, como tínhamos anunciado, realizou-se, no Auditório do
Seminário, a conferência/debate sobre “O Trabalho e a Família”.
O Bispo diocesano, D. Ilídio Leandro, autarcas, empresários e dirigentes sindicais juntaram-se a mais umas largas dezenas de outros participantes, para escutarem o Professor Braga da
Cruz, que a todos deliciou com uma brilhante reflexão sobre a evolução do papel da Família ao
longo dos séculos e a forma como a Igreja foi dando as suas orientações, através de importantes
e diversificados documentos sobre a matéria.
Apesar de todas as alterações e problemas por que as Famílias têm passado, elas continuam a ser a instituição em que os europeus mais acreditam, a base da sociedade, onde as
crianças iniciam as suas primeiras relações, a sua socialização primária, fundamental para o seu
desenvolvimento e construção da sua personalidade, referiu Braga da Cruz, realçando também
o inegável papel da Igreja nesta primeira socialização.
O orador referiu ainda que, nestes tempos de crise, as Famílias têm sido um antídoto ao
flagelo social do desemprego, unindo-se em torno dos seus membros afectados por tão doloroso
problema, bem como tentando, num ato de solidariedade e caridade, criar postos de trabalho
que minimizem os seus efeitos. Na opinião deste brilhante académico, é urgente que a Família
passe a ser o sujeito das políticas públicas e não o seu objecto. Se assim for, as mulheres portuguesas terão possibilidade de ter mais filhos, como demonstraram ambicionar num inquérito
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feito recentemente.
No final da palestra, foram colocadas algumas questões pela assembleia, mostrando a
atualidade, pertinência, premência e necessidade de aprofundarmos esta temática para que possamos voltar a colocar a Família no lugar que lhe é devido. Nunca o apelo de S. João Paulo II,
na Familiaris Consortio, foi tão urgente e atual: “Família, torna-te aquilo que és!”
GI / SPF
FESTA DIOCESANA DAS FAMÍLIAS
Na tarde de Domingo que encerrava a Semana da Vida e da Família, o Secretariado da
Pastoral Familiar - dirigido pelo casal Pureza e Joaquim Cardoso - organizou uma tarde festiva
no salão da Cáritas Paroquial de Santa Maria, em Viseu. Participaram o Grupo de Cantares de
Abraveses e o Grupo Etnográfico de Vilar de Besteiros. Foi uma tarde festiva de muita animação - oferta a todos os casais que celebravam aniversários especiais do seu casamento. De
seguida, na Catedral, foi celebrada a Eucaristia de acção de graças pela vida e pela família, entregando-se diplomas a casais que celebravam 10, 25, 50, 60 e 75 anos de matrimónio. Solenizou esta Eucaristia o Grande Coral da Sé, constituído pelo Conservatório de Viseu e por vários
grupos que constituem o Grande Coral da Sé e que actua em momentos muito especiais.
CURSO DE “PROTEÇÃO DA FLORESTA
E APROVEITAMENTO DE RECURSOS FLORESTAIS”
A Cáritas Diocesana de Viseu no âmbito das suas competências na área da Promoção e
Inclusão Social de famílias e indivíduos socialmente desfavorecidos, através do apoio da medida 6.1 do Programa Operacional Potencial Humano (POPH), dinamiza o Curso de “Proteção da
Floresta e Aproveitamento de Recursos Florestais”. Este curso de formação profissional tem a
duração de 800 horas e envolveu 18 formandos com situações potenciadoras de exclusão social,
abrangendo também pessoas com grande desqualificação ou desemprego de longa duração;
beneficiários do RSI, as minorias étnicas; pessoas com baixa escolaridade; e outras situações
que obstaculizam o acesso à sua autonomia e inserção social. O curso abrangeu diversas áreas,
sendo parte no reforço e melhoria das competências sociais, pessoais e profissionais e outra área
na dimensão da proteção da floresta e aproveitamento de recursos florestais tais como: Relacionamento Interpessoal, Cidadania, Direitos e Deveres Civis, Gestão de Carreira: Balanço de
Competências; Procura Ativa de Emprego e Formação e Empreendedorismo, Empresa Florestal, Princípios Básicos de Economia e Fiscalidade Empreendedorismo e Construção de Projeto
Individual, Prevenção de Incêndios Florestais, Operações Inerentes à Produção de, Princípios
Básicos de Economia e Fiscalidade Empreendedorismo e Construção de Projeto Individual.
Nesta fase os Formandos encontram-se nas Aulas em contexto de prática de trabalho, tendo já efetuado visitas a viveiros, quintas agrícolas, e também na vertente da floresta através da
visita ao quartel da GNR de Viseu onde conheceram a estrutura operacional no que diz respeito
não só à prevenção, mas também ao combate/intervenção em incêndios florestais, contando
com a colaboração do GIPS para apresentação do grupo (organização, missão, intervenções,
etc.) e demonstração de equipamentos.
Outra visita foi também aos Bombeiros Voluntários de Viseu onde foi feita a apresentação
do Corpo de Bombeiros (organização, missão, intervenções, meios e equipamentos, ações de
prevenção de incêndios florestais, etc.). Conheceram as instalações, visualizaram as viaturas,
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equipamentos e ferramentas de combate a incêndio florestal e fizeram uma atividade prática de
manuseamento de extintores.
Neste plano de aulas práticas também visitaram o Comando Distrital das Operações de
Socorro de Viseu, onde foi feita a apresentação do CDOS e foram abordadas temas como: os
incêndios florestais, atividades desenvolvidas e a realizar no âmbito da prevenção de incêndios
florestais, historial de incêndios florestais no distrito, a gestão de ocorrências e também fizeram
uma visita à Central de comunicações.
ENCONTRO COM A CÁRITAS
Para reflectir sobre o papel da Cáritas na Igreja de Viseu e sobre as suas futuras instalações, o Bispo reuniu-se com o Presidente da Cáritas Diocesana e com o Director do Centro
Social e Pastoral da Diocese. Partilharam-se as necessidades daquela Instituição e viram-se as
possibilidades de, nas casas da diocese, ser encontrada a melhor forma de resposta para que
possa continuar a bem servir a sua tão importante vocação. Depois desta reflexão, continuamos
a acreditar que será possível uma resposta condigna para este importante serviço diocesano.
NO 48.º DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS
“COMUNICAR É FAZER ENCONTRO”
A mensagem do papa Francisco, para o 48.º dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrado no dia da Ascensão de Jesus ao Céu, quinta-feira, 29 de Maio, foi apresentada pelo bispo
de Viseu, D. Ilídio Pinto Leandro, em conferência de imprensa promovida pelo Secretariado das
Comunicações Sociais desta diocese.
Perante diversos jornalistas, o bispo viseense expôs algumas das ideias marcantes do discurso papal, salientando, desde logo, a ideia de que a Igreja existe para olhar para o mundo, o
mesmo mundo que o Papa vê “cada vez menor, por causa de uma globalização, que nos coloca
cada vez mais próximos uns dos outros, mas ele interroga-se mesmo: será que estamos mais
próximos? - lembra D. Ilídio.
O trabalho dos jornalistas foi saudado pelo papa e também pelo bispo de Viseu. Os
mass media, os meios de comunicação, são apresentados por Francisco como “muito positivos”. E é nesse prisma que se coloca em evidência o papel que a comunicação exerce ou pode
exercer “ao serviço de uma autêntica cultura do encontro”.
O bispo de Viseu recorda que “é aqui que o papa coloca a parábola do bom samaritano”,
o de alguém que ajuda aquele que está “meio morto, à beira da estrada. (...) E, apesar de muitos
passarem por ele, desviavam a cara e passavam à frente. E depois vem um inimigo (...) e é este
inimigo que para, que vai ao encontro (...) e como se torna o próximo, o amigo, alguém que
aproveita aquele encontro para dignificar a pessoa naquele estado, naquela situação”. De acordo
com o papa, esta parábola é “uma oportunidade para nos fazer pensar que, por mais difíceis que
estejam as relações humanas, pois, na medida do possível, os meios de comunicação social e o
seu esforço é o de aproximar, fazer encontro e estabelecer comunhão”, refere D. Ilídio.
“IGREJA COMPANHEIRA DE ESTRADA”
A comunicação é apresentada pelo papa Francisco como proximidade, e faz apelo à acção
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do Filho de Deus, Jesus Cristo que veio ao nosso encontro para nos tornar, também, lhos de
Deus”. Numa das passagens da mensagem do papa Francisco, lidas por D. Ilídio, ficou descrita
a importância atribuída aos meios de comunicação social: “não são as estratégias comunicativas
que garantem a beleza, a bondade e a verdade da comunicação. O próprio mundo dos mass-media não pode alhear-se da solicitude pela humanidade, chamado como é a exprimir ternura. A
rede digital pode ser um lugar de humanidade: não é uma rede de os, mas de pessoas humanas.
A neutralidade dos mass-media é só aparente: quem comunica só pode constituir um ponto de
referência, colocando-se a si mesmo em jogo. O envolvimento pessoal é a própria raiz da fiabilidade de um comunicador. É por isso mesmo que o testemunho cristão pode, graças à rede,
alcançar as periferias existenciais”.
O bispo de Viseu aproveitou a passagem final da comunicação pontifícia para reforçar o
trabalho realizado pelos jornalistas, sendo que essas palavras podem ser, de acordo com aquele,
adaptadas “para todos”. O papa Francisco finalizou a sua mensagem, lançando um apelo a todos: “não tenhais medo de vos fazerdes cidadãos do ambiente digital. É importante a atenção e a
presença da Igreja no mundo da comunicação, para dialogar com o homem de hoje e levá-lo ao
encontro com Cristo: uma Igreja companheira de estrada sabe pôr-se a caminho com todos”. D.
Ilídio relembrou que esta frase é “teologicamente muito importante. É mais uma vez a Gaudium
et Spes [sobre a Pastoral e a relação da Igreja com o mundo moderno], a constituição belíssima
do Concílio Vaticano II [1962-1965], e que nós vamos ter a alegria de estudar no Sínodo, no
próximo ano”, referiu.
PBA
A ACTUALIDADE DA IGREJA EM VISEU
O encontro para apresentação da mensagem do papa Francisco para o 48.º Dia Mundial
das Comunicações Sociais, em 29 de Maio, serviu para D. Ilídio Pinto Leandro, bispo de Viseu,
apresentar alguns aspectos relacionados com a actualidade da igreja diocesana.
Relativamente ao momento actual do Sínodo Diocesano, em marcha desde 2010, D. Ilídio
referiu que “tivemos uma primeira assembleia que teve a missão de reflectir e aprovar propostas (29) do primeiro documento – Lumen Gentium [sobre a Igreja] – e que vão, com certeza,
ser postas em actividade na nossa diocese. E depois, as consequências das reflexões do Sínodo
e das suas conclusões que se esperam vir a trazer novidade para a nossa Igreja”, sendo que a
assembleia sinodal continuará activa até 8 de Dezembro de 2015, dada que também marca o
m do Sínodo. Foi também referido que ficou definido, em assembleia sinodal, que os então
17 arciprestados existentes passem a ser cinco ou seis, algo que o bispo da diocese confirmou
tratar-se, entre outras questões, “não por haver menos gente na diocese ou menos cristãos, mas
por haver menos padres”. Um outro ponto avançado foi o ano jubilar de 2016, altura em que se
assinalam os 500 anos da Sé-Catedral de Viseu, ano apresentado, desde já, como “muito especial” para a diocese.
Por m, foi confirmado que no próximo dia 29 de Junho, dia da diocese e data em que se
assinala a solenidade de São Pedro e de São Paulo, está prevista a ordenação sacerdotal de um
jovem “que está a fazer estágio na paróquia da Sé [Santa Maria] (...), natural de Dornelas, por
sinal do distrito da Guarda, concelho de Aguiar da Beira, mas da diocese de Viseu”.
“QUESTÃO DO CELIBATO É MAIS DA FÉ E NÃO DO CASAMENTO”
O bispo de Viseu referiu-se igualmente à questão do celibato que a comunicação social
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mundial tem referido nos últimos dias, a propósito de declarações do papa Francisco sobre essa
matéria. D. Ilídio alertou que não queria adiantar nada ao que já tinha sido dito pelo papa, mas
concorda com o chefe da Igreja Católica, defendendo que o celibato “não é dogma de fé, não é
uma tradição que a Igreja não possa reflectir e alterar”. Quando questionado, D. Ilídio admitiu
que aceitaria já que homens casados fossem ordenados padres. Mas também frisou que a questão do celibato “é mais uma questão da fé e não do casamento. É uma vontade de viver a fé, é
uma entrega”, ressalvando que a diminuição de pastores das igrejas evangélicas também é uma
realidade, apesar de aqueles poderem contrair matrimónio.
PBA
NATALIDADE – QUE SOLUÇÕES?
Após décadas de medidas atentatórias à família e à natalidade – facilitismo no divórcio,
(quase) equiparação da “união de facto” ao casamento, “legalização” do aborto, “casamento”
homossexual – a sociedade como que acordou sobressaltada perante o cataclismo social do
decréscimo da natalidade que faz de Portugal um dos países mais envelhecidos do mundo, sem
renovação geracional. A situação é deveras grave: em 1975 nasceram em Portugal cerca de
180.000 crianças; em 2013, apenas cerca de 80.000.
Agora surgem, a esmo, alvitres de medidas a tomar para ultrapassar esta dramática situação, com relevo para as medidas economicistas, entre elas, o desagravameto do IRS em função
dos filhos. É sem dúvida, um boa medida, de plena justiça social e familiar, que há muito devia
ter sido tomada, que só peca por tardia. Mas, às famílias com parcos rendimentos que nem chegam a pagar IRS, que lhes aproveita essa medida?
Desenganem-se, pois, os que pensam que a questão da natalidade será resolvida apenas
na base de medidas economicistas: é que a génese do problema é mais grave e mais profundo
do que a tão propagada crise económica que atravessamos, e é muito perigoso pensar que, ultrapassada esta crise, logo a natalidade aumentará.
A crise económica agravou a situação, não a gerou, a sua génese é outra. Basta constatar,
por um lado, que o decréscimo da natalidade começou várias décadas antes desta crise, com
maior expressão a partir dos anos setenta/oitenta do século anterior e, com mais acuidade, a
partir de 2001; por outro lado, o que nos é dado observar é que, de um modo geral, as famílias
menos atingidas pela crise e com mais possibilidades económicas, são as que menos filhos têm.
É, pois, um errado e perigosos alibi desculpabilizante atribuir só à crise o decréscimo da natalidade, que tem como consequência levar uns, a “refugiarem-se” na crise para não terem filhos
e outros, a pensar que a questão da natalidade se resolve tão só com medidas económicas.
A questão da natalidade é séria, pois está em causa não apenas o futuro da sociedade –
sem renovação geracional a sociedade extingue-se – mas também já o presente: esta geração
não terá quem dela cuide, quando chegar à velhice.
Urge, pois, aprofundar as causas do decréscimo da natalidade e implementar com coragem as necessárias medidas.
Antes da crise económica, começou a crise na família e a crise nos valores morais, crise
que, em vez de ser atacada com medidas apropriadas, foi, ao invés, agravada, se não mesmo incentivada, com medidas desestruturantes: ataque institucional à família (legislação anti-família
acima referida) e desprotecção económica da família, como família.
A estabilidade familiar e a confiança no futuro, essas sim, são os pilares básicos de uma
natalidade sustentável. O pior obstáculo à natalidade, a verdadeira génese da quebra da natalidade, não é, pois, a crise económica, mas sim a falta desses pilares. A crise económica apenas
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agrava a situação, pelo que, resolvida que seja esta crise, e haverá de o ser um dia, continuará o
problema de fundo do decréscimo da natalidade se não forem tomadas medidas específicas para
o ultrapassar.
Além da promoção da estabilidade familiar (revisão das leis da família), impõe-se a adopção de uma política social de “discriminação positiva”, de forma a que as famílias generosas
(das outras nada há a esperar) tenham efectivamente os filhos que desejam ter, seja qual for a
sua situação económica.
Alguns exemplos de “discriminação positiva”:
- incentivo às empresas no sentido de considerar o número de filhos como critério de prioridade na colocação de trabalhadores (o que na realidade temos é o contrário, com frequência
a mulher/mãe já não consegue renovar o contrato de trabalho após a licença de maternidade;
preferem-se trabalhadores sem filhos, que não faltem ao trabalho por terem de dar assistência
aos filhos em caso de doença...);
- prolongamento da licença de maternidade, trabalho em part-time de um dos progenitores enquanto os filhos são pequenos, sem perda do posto de trabalho (a vaga deixada pelo
progenitor que “fica em casa” a cuidar dos filhos será ocupada por quem está no desemprego e,
assim, o subsídio de desemprego dado a quem não trabalha passa a ser dado a quem “produz”
filhos);
- antecipação na idade da reforma em função do número de filhos (será justo que quem
“deu” à sociedade vários trabalhadores e se desgastou para os criar, seja tratado ao mesmo nível
de quem em nada contribuiu nesse campo?).
- apoio directo relevante (abono de família...) em função do rendimento per capite do
agregado familiar (a redução de impostos, sendo eficaz em rendimentos mais elevados, em nada
beneficia nos rendimentos baixos).
A sociedade tem de assumir que a natalidade é um bem social, que não apenas um bem
familiar. Como tal, tem o dever de suportar a parte que lhe compete, como também o de ser
grata e reconhecida para com as famílias pela sua generosidade procriadora.
A generosidade da família prolífera não pode ser socialmente “punida” com tantas dificuldades e incerteza sobre o futuro familiar. A sociedade ainda não assumiu que é ela própria a
primeira a colher o fruto amargo da situação injusta como vem tratando as famílias generosas.
O resultado está à vista: uma sociedade envelhecida, sem futuro, a desaparecer.
Comissão Diocesana “Justiça e Paz”
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5. VOCAÇÕES, JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR

EQUIPA DOS SEMINÁRIOS E DAS VOCAÇÕES
Na passada Terça-feira, dia 10 de Setembro e durante todo o dia, o Bispo reuniu com a
nova Equipa que vai acompanhar a Pastoral das Vocações e dos Seminários da Diocese, assumindo, também, a Pastoral do Ensino Superior e Universitário.
É constituída pelo Cón. António Jorge dos Santos Almeida, Pe. Abel Ferreira Rodrigues,
Pe. António Henrique Ribeiro de Sousa e Pe. Nuno Filipe Sousa Santos. Definiram-se algumas
das missões, entre as quais a colaboração com os Párocos e as visitas às paróquias e a outras
Instituições, com missão de anúncio e acompanhamento vocacional.
SEMINÁRIO EM BRAGA
Na passada Quinta-feira, dia 12 de Setembro, os Bispos das 4 Dioceses que vão ter o
seu Seminário em Braga, a partir deste ano 2013- 2014 e que constituíam o Instituto de Teologia com sede em Viseu, reuniram-se naquela cidade, para preparar o início de actividades. A
reunião foi orientada pelo Pe. Paulo José Sequeira Figueiró, da Guarda - o Reitor deste novo
Seminário - estando presentes os outros Sacerdotes da Equipa: Pe. José Luís, de Bragança, Pe.
Vasco Pedrinho, de Lamego e Pe. Nuno Santos, de Viseu.
Foi oportunidade para se visitarem as obras que estão a decorrer em bom ritmo, onde vai
ficar sediado esta nova Instituição, o Seminário Interdiocesano de Bragança-Miranda, Guarda,
Lamego e Viseu.
ABERTURA DO SEMINÁRIO
No fim da tarde do dia 4 de Outubro, o Bispo presidiu à Eucaristia de Abertura do ano
de trabalhos do Seminário, nas instalações do Seminário Maior da nossa Diocese que tem por
Padroeira Nossa Senhora da Esperança.
Presentes os Seminaristas do Seminário Vocacional – 9º ao 11º - e do Seminário Maior
ou Pastoral, a frequentar a Escola Superior de Teologia, em Braga. Com a presença dos Pais
dos Seminaristas, foi a oportunidade para a apresentação da nova Equipa dos Seminários e para
explicar as mudanças operadas a partir deste ano lectivo.

Igreja Diocesana

99

FESTIVAL JOTA VAI REALIZAR-SE EM CARVALHAIS
Na manhã do passado sábado, reuniu o Conselho Diocesano da Pastoral da Juventude,
presidido pelo Pe. António Jorge, que conta também com a colaboração da nova equipa responsável pelos Seminários.
Esta primeira reunião do novo ano pastoral, iniciada com um momento de oração, serviu
para apresentar ecos da participação na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro e
para apresentar a todos os desafios que a mesma Jornada colocou aos que nela participaram e a
todos os jovens. Alguns dos presentes apresentaram o seu testemunho do que foi viver, no Rio
de Janeiro, a Jornada Mundial da Juventude.
Esta reunião colocou aos presentes a possibilidade de ser assumida a responsabilidade
da organização do Festival Jota, no próximo ano, que foi aceite. Realizar-se-á em Carvalhais
(S. Pedro do Sul), de 25 a 27 de Julho. O Festival Jota nasceu na diocese da Guarda, em 2007,
onde se realizou também a edição deste ano. O Pe. Jorge Castela, da diocese da Guarda, um dos
“pais” deste Festival, veio a Viseu para dar ao Conselho uma ideia da dimensão que o Festival
atingiu, do trabalho que a sua organização implica e da forma como se pode garantir o sucesso
que já fez dele um grande Festival. O Festival Jota pretende juntar Bandas de jovens que exprimem a sua vivência da fé através da música e assim transmitem a outros jovens a alegria de
encontrarem em Jesus Cristo um companheiro de viagem. Segundo o Pe. Jorge Castela, o mais
importante na organização do Festival é o acolhimento.
Os jovens, sentindo-se bem acolhidos, desculparão qualquer falha na organização, que
será sempre superada. Os custos económicos que esta organização comporta têm sido sempre
cobertos pelas inscrições e apoios conseguidos, graças ao facto de ser organizado na base do
voluntariado. Voluntariado não significa improviso; exige muito empenho e dedicação, sobretudo de um núcleo coeso, que trabalha ao longo de todo o ano, planificando e programando todos
os pormenores, desde a selecção e convite às Bandas até ao programa do Festival propriamente
dito.
Para além dos concertos de grande palco, há também concertos mais intimistas, momentos de oração, catequeses, adoração do Santíssimo e actividades desportivas de ar livre. Um
“núcleo duro” da organização, com cerca de uma dúzia de elementos, vai já reunir mensalmente
e contará com cerca de três dezenas de colaboradores nos dias do Festival, que atrairá alguns
milhares de jovens, de todo o País, ao mesmo local onde se tem realizado o “Andanças”.
GI
“HÁ UMA REVOLUÇÃO A FAZER”
COLOCAR OS JOVENS A SEREM “REVOLUCIONÁRIOS”
NA FORMA DE VIVER A FÉ
Esta foi a ideia final que D. Ilídio deixou aos elementos do Conselho Diocesano da Pastoral da Juventude, reunido na manhã do passado sábado.
Um filme, mostrando a realidade quotidiana do Centro para Deficientes Profundos da
União das Misericórdias, em Santo Estêvão, deixou os membros do Conselho Diocesano da
Pastoral da Juventude sensibilizados para a promoção do voluntariado juvenil junto desta instituição.
Segundo as Técnicas que ali representavam o Centro para Deficientes Profundos, este voluntariado é de extrema importância para a instituição e constitui uma experiência inesquecível
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para os jovens que a fazem.
O Centro acolhe anualmente algumas dezenas de jovens maioritariamente estudantes universitários que ali vêm passar até oito dias convivendo e trabalhando com os de cientes, numa
partilha mútua de afectos e alegrias.
Os dirigentes do Conselho Diocesano apresentaram o Plano de Actividades para o Ano
Pastoral que agora se inicia.
Foi elaborado na linha das propostas da Carta Pastoral de D. Ilídio Leandro, onde ele traça a linha de actuação que quer ver concretizada ao longo de 2014 e 2015, dois anos da maior
importância para a realização do Sínodo Diocesano, que deve empenhar todos os crentes que
vivem na diocese.
Os tempos especiais de oração, o retiro espiritual, a iniciação cristã na “escola da fé” e a
missão e acolhimento serão concretizadas em “datas de percurso” já definidas, realçando-se o
Festival Ecuménico Jovem, a realizar em Lamego, o Conselho Extraordinário da Pastoral da
Juventude, em Janeiro de 2014, a Jornada Diocesana da Juventude, em Abril, o Fátima Jovem,
em Maio, e a Vigília de Pentecostes, em Junho.
Ainda em Junho, haverá um novo Conselho Diocesano da Pastoral da Juventude, seguindo-se, no mês seguinte, o Festival Jota, de 25 a 27, em Carvalhais (S. Pedro do Sul).
D. Ilídio Leandro confessou que gostaria de ver os jovens empenhados na discussão
das propostas sinodais, lamentando que “muitos dos grupos de jovens crismados não têm
consciência da importância de participar e intervir”.
Desafiou à criação de “grupos de jovens que sejam interventivos, onde se mantenha vivo,
de forma descomprimida, o entusiasmo que as Jornadas Mundiais e os Festivais suscitam”.
O Bispo gostaria que, em cada Paróquia ou Movimento, os jovens se empenhem na realização de “coisas bonitas” entre eles.
ABERTURA DO SEMINÁRIO EM BRAGA
Na Segunda-feira, dia 14 de Outubro, abriu oficialmente o Seminário Interdiocesano,
constituído pelas dioceses de Bragança, Guarda, Lamego e Viseu, a funcionar em instalações
cedidas pela Arquidiocese de Braga na casa do Seminário Conciliar, onde está a Faculdade de
Teologia que os nossos alunos frequentam. Nesta abertura oficial participaram os bispos e os
principais responsáveis das 4 dioceses e dos seus seminários. Presidiu D. José Cordeiro, Bispo
de Bragança, o coordenador da Instituição no actual ano pastoral. O novo Seminário Interdiocesano - o único em Portugal - tem, como padroeiro, S. José.
O SEMINÁRIO EM VISEU, HOJE
COMO NASCE, SE ACOLHE, SE EDUCA E FORMA UM PADRE
Estamos a viver a tradicional Semana dos Seminários, tempo oportuno para que os fiéis
da Igreja que está na Diocese de Viseu reconheçam novamente a importância da Vocação Sacerdotal para a sua existência. É, antes de mais, uma semana para rezar e partilhar: rezar pelos
seminaristas, por quem os acompanha, educa e forma; partilhar bens para que essa missão seja
sustentável nas suas necessidades básicas do viver humano.
Nesta semana é necessário, também, reafirmar a identidade desta missão de acolher, educar, formar e acompanhar no discernimento da vocação para o sacerdócio ministerial. Quantas
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vezes a escusa diante do convite do Mestre a segui-Lo não é acompanhada de expressões como:
“mas ainda existe o seminário, não fechou?”; “não sei onde fica”; “não é para mim...”. O itinerário do acompanhamento na descoberta desta vocação cobre o trajeto da primeira etapa da
vida, aquela em que é dado aos jovens, que o Senhor quer chamar para esta vocação, a oportunidade de programar o resto feliz das suas vidas. Para acompanhar, desde a programação até
à sua realização, este trajeto, estão nomeados quatro padres da diocese: P. António Jorge dos
Santos Almeida (Reitor), P. Nuno Filipe Sousa Santos (Diretor Espiritual), P. António Henrique
Ribeiro de Sousa (Prefeito de Estudos) e P. Abel Ferreira Rodrigues (Ecónomo). Ajudam-nos
a comunidade religiosa das Irmãs da Divina Providência e Sagrada Família, os funcionários e
demais elementos das equipas que assistem na pastoral vocacional. À responsabilidade de todos
os fiéis da diocese, presidida pelo bispo, na atenção aos que Deus quer chamar a ser padres, a
equipa do Seminário preside ao seguinte itinerário:
SEMINÁRIO EM FAMÍLIA
É o âmbito onde se nasce para a vida e para a vocação cristã. A sua sede é o lar de cada
família onde as crianças nascem e crescem em sabedoria, em estatura e em graça, à beira da
fonte que é o Sacramento do Matrimónio dos pais cristãos. É o “primeiro seminário”, conforme
nos informa o Concílio Vaticano II (Optatam totius, n. 2), onde os rapazes podem, a par da
catequese familiar e paroquial, e na participação na liturgia e no contacto com o altar, e no seu
desenvolvimento escolar, vir a escutar e a responder ao chamamento que Deus lhes quer dirigir
para serem padres, segundo os seus desígnios de amor. O Seminário em Família pode incluir o
acompanhamento em família e na paróquia, assim como encontros esporádicos no Seminário
diocesano. Oferecem-se duas etapas de acompanhamento: dos 10 aos 16 anos; dos 17 anos em
diante.
SEMINÁRIO VOCACIONAL
É uma comunidade de acompanhamento do 10.º ao 12.º ano de escolaridade. Acolhem-se
nele aqueles rapazes em quem a escuta da voz do chamamento de Deus a ser padre é forte. Aqui
a resposta do chamado pode ser fruto de um discernimento iluminado pelo acompanhamento na
experiência comunitária que inclui as dimensões da educação humana das virtudes que melhor
predispõem para a vocação sacerdotal, o desenvolvimento intelectual e cultural, e as experiências espirituais contidas no abeirar quotidiano da Palavra, a Eucaristia, o serviço aos outros e a
direção espiritual. São ‘partners’ insubstituíveis deste acompanhamento os pais, os párocos, os
catequistas e os professores.
Realiza-se, à semana, no Seminário e nas Escolas e, ao fim-de-semana, nas Famílias e nas
Paróquias de cada seminarista.
SEMINÁRIO PASTORAL
Se as duas etapas precedentemente elencadas são predisponentes para a vocação sacerdotal, esta serve para realizar a formação propriamente dita para se ser padre. Frequentam esta
etapa os chamados “candidatos” ao sacerdócio ministerial que, após dois primeiros anos de
profundo discernimento humano e espiritual (para deixar as maiores dúvidas de fora), são admitidos às ordens sagradas ao 3.º ano e formados à volta da Palavra (no 4.º ano, com a instituição
de Leitores), à volta da Eucaristia (no 5.º ano, com o Acolitado), em torno do serviço (no 6.º
ano, em ordem à Ordenação Diaconal) e em direção ao ministério, no Estágio Pastoral (já fora
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do Seminário), culminando com a Ordenação Presbiteral. São partes integrantes da formação as
dimensões: humana, espiritual, intelectual e pastoral. A formação na dimensão intelectual (uma
vez que o Instituto Superior de Teologia de Viseu, filiado na Faculdade de Teologia da UCP em
Lisboa encerrou) leva os nossos candidatos ao sacerdócio a viajar semanalmente à Faculdade
de Teologia do pólo de Braga da Universidade Católica. Ali, fazem parte do Seminário Interdiocesano de S. José, que integra, também, seminaristas de Bragança-Miranda, Guarda e Lamego.
No fim-de-semana, é propício o regresso à diocese para a realização de diversas experiências
pastorais, nomeadamente a mais importante: estar próximos das comunidades que, futuramente, se servirão, sendo, ao mesmo tempo, sinais da vocação sacerdotal para outros jovens.
EM CONCLUSÃO
O Seminário – assim como a vocação sacerdotal que o mesmo promove – está na ordem
dos meios e não dos fins. Fim é a santidade de todos os fiéis da Igreja. O padre é chamado a
ser um meio qualificado, através de um contínuo crescimento “até estatura de Cristo”. Talvez,
também por isso, seja útil que a mesma equipa do Seminário e temáticas se dirijam e sirvam a
Formação Permanente do Clero a partir do Secretariado Diocesano do Clero.
SEMINÁRIO INTERDIOCESANO - S. JOSÉ
PROCURAR CAMINHOS NOVOS NAS COISAS DE SEMPRE...
“O que mais importa ao Concílio Ecuménico é o seguinte: que o depósito sagrado da
doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz”, afirmava o beato Papa João
XXIII no discurso de abertura do Concílio. E vale a pena meditar e ler estas palavras. O Papa
empenhava os Padres a aprofundar e a apresentar esta perene doutrina em continuidade com a
tradição milenar da Igreja: “transmitir pura e íntegra a doutrina, sem atenuações nem subterfúgios”, mas de modo novo, “tendo em conta os desvios, as exigências e as possibilidades deste
nosso tempo” (Discurso da Solene Abertura do Concílio Vaticano II, 11 de outubro de 1962).
Com esta chave de leitura e de aplicação — certamente não uma visão inaceitável de
hermenêutica da descontinuidade e da ruptura, mas uma hermenêutica da continuidade e da
reforma –, escutar o Concílio e fazer nossas as competentes indicações, constitui a estrada para
individualizar as modalidades com as quais a Igreja pode oferecer uma resposta significativa
às grandes transformações sociais e culturais do nosso tempo, que têm consequências visíveis
também sobre a formação nos Seminários.
O Seminário Interdiocesano de S. José, criado por iniciativa dos Bispos das dioceses de
Bragança, Guarda, Lamego e Viseu – sediado em Braga – é, desde Setembro, uma realidade
para 19 jovens seminaristas provenientes destas Igrejas diocesanas, acompanhados por 4 sacerdotes formadores. Este projeto vem claramente procurar caminhos novos, não meramente
geográficos, nem somente históricos (estamos perante a 1.ª experiência deste tipo em Portugal),
mas pela ousadia de procurar ser expressão de um querer caminhar sob o desígnio de uma Comunhão de Igrejas. Este projeto conjunto é motivado pela cooperação passada (construída em
torno do Instituto Superior de Teologia que, durante cerca de 20 anos, foi escola comum), da
partilha das mesmas dificuldades provenientes da escassez de vocações ao sacerdócio ministerial e da igual preocupação/obrigação em oferecer a melhor formação possível aos seus futuros
padres, a nível humano, espiritual, académico, cultural e pastoral.
Nas coisas de sempre... o Seminário Interdiocesano oferece aos seus alunos um ambiente
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de recolhimento, centrado na pessoa de Cristo, convidando à feliz experiência do viver e sentir
eclesial. Durante as reuniões preparatórias, que foram decorrendo ao longo do verão, foi sendo
desenhada a fisionomia deste Seminário, referindo-se que: deve ser um verdadeiro seminário |
fiel à doutrina da Igreja | com um projeto formativo orientador e claro, adaptado à nossa realidade eclesial e às exigências dos tempos atuais | deve manter sempre a ligação com as dioceses de
origem, que serão o lugar próprio de todas as experiências pastorais a integrar na formação dos
seminaristas. Daqui, teve início a elaboração do projeto formativo e dos estatutos do Seminário
Interdiocesano, trabalho que ainda está em curso, confiado pelos senhores Bispos aos elementos
da equipa formadora.
Do caminho percorrido em conjunto, concluo que o início do novo ano formativo em
seminário interdiocesano está a ser marcado por um empenhamento muito grande da parte de
todos. Encontrámos uma casa que ainda estava em obras (finalmente, deram tréguas há poucos dias), uma equipa formadora nova, um contexto académico diferente e o natural peso das
distâncias geográficas. Tudo isto foi vivido com muita serenidade e entusiasmo, contribuindo,
também, para isso a hospitalidade e o acolhimento inexcedíveis com que fomos recebidos em
Braga. Encontro nestas vivências um generoso sinal de vitalidade da Igreja e de vontade de
querer agarrar a Vida e torná-la melhor, procurando sempre caminhos novos para crescer até à
estatura de Cristo, nas coisas de sempre, para que Cristo se forme em nós.
Nuno Santos
Diretor Espiritual
ECO DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS
“... Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim...” (Gl 2, 20)
o meu nome é Carlos Manuel de Matos Rodrigues, nasci a 15-04-1986, tenho 27 anos,
sou natural da paróquia da Cortiçada, que pertence a Aguiar da Beira, diocese de Viseu e distrito
da Guarda.
Olhando para o meu percurso de vida, acho-o interessante, visto que entrei para o seminário menor em Fornos de Algodres para o 8.º ano. fiz lá uma caminhada de 5 anos, depois
tomei a decisão de entrar para o seminário maior de Viseu, onde, também, fiz um caminho de
cinco anos. seguidamente, fiz uma paragem de dois anos e voltei a entrar neste ano letivo que é
o sexto e último ano do curso de teologia, o qual está a ser passado entre Viseu e Braga, com o
resto dos meus colegas seminaristas.
A frase retirada de S. Paulo “... Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim...” é
bastante significativa para mim, visto que S. Paulo não encontrou a sua vocação ao início, teve
que cair do cavalo e ficar cego para poder ver bem a Deus. Posso dizer que me revejo nele, porque também eu tive uma queda e fiquei cego, visto que na minha caminhada para o sacerdócio
estive fora do seminário durante dois anos, onde “abri” os meus olhos para o imenso amor de
Deus que me envolvia, e pelo qual me apaixonei profundamente. Foi nesta queda no meu percurso e neste meu abrir de olhos que reparei na cegueira que tinha até então.
S. Paulo disse estas palavras quando já estava profundamente envolvido no amor de Deus.
Por isso, digo-vos que deixei tudo para ser todo de Deus, porque ele também me chamou para
o servir. Mais vos digo que das coisas que mais gosto deste chamamento/ vocação é que esta
não é só para mim, porque é um serviço de entrega a Deus e aos outros, possibilidade aberta a
muitos mais jovens.
Carlos Rodrigues
6º Ano Teologia
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SINALEIRO
Um novo ardor na pastoral das vocações teima em surgir, a par das mudanças que se
operaram na formação sacerdotal da Diocese de Viseu.
Não é caso para dizer que “há males que vêm por bem”, pois ainda não somos capazes
de ava- liar as consequências destas mudanças; mas, pelo menos, a mudança obriga-nos a não
adormecer à “sombra” das lamentações e ir à procura de novos caminhos, pondo em prática o
que ainda não foi feito.
Assim, a uma nova equipa de padres no Seminário Maior o Sr. Bispo pediu um maior
incremento da pastoral vocacional, alargando esta equipa à do setor da pastoral das vocações e
ao encontro das comunidades da diocese.
Então, decidimos viajar pelos lados da zona de Besteiros.
Depois de reunido o consenso dos párocos e da sensibilização de alguns leigos, iremos
iniciar esta aventura no arciprestado de Santa Comba Dão. À medida que formos viajando, e
conforme as necessidades, iremos publicando este “Sinaleiro” que nos orientará a todos.
Equipa Vocacional
BRAGANÇA-MIRANDA, GUARDA, LAMEGO E VISEU
SEMINÁRIO INTERDIOCESANO DE SÃO JOSÉ
No mês de Outubro de 2013 abriu um novo Seminário em Portugal: trata-se do Seminário
Interdiocesano de São José, com sede em Braga. É constituído por quatro seminaristas da Diocese de Bragança-Miranda, três da Guarda, oito de Lamego e quatro Viseu e por uma equipa de
quatro sacerdotes, um de cada diocese. Os seminaristas frequentam as aulas na Faculdade de
Teologia de Braga, da Universidade Católica Portuguesa.
Desde há vários anos, os seminaristas das quatro Dioceses frequentavam o Instituto Superior de Teologia de Viseu, com sede no seu Seminário Maior (estará sempre por cumprir o
dever de gratidão ao excelente corpo docente deste Instituto e sobretudo à Diocese de Viseu).
Por várias razões, no entanto, o Instituto teve de encerrar. Mas com isso não acabou, porque
nunca pode acabar a comunhão entre as Igrejas. E desse esforço de comunhão e da vontade de
continuar juntos a procurar o melhor para a formação dos futuros sacerdotes, nasceu este novo
projecto comum. Um seminário interdiocesano é uma realidade nova em Portugal. Também por
isso é um grande desafio, em primeiro lugar para quem mais directamente nele está envolvido,
mas também para os presbitérios e para todos os diocesanos, pois a causa das vocações sacerdotais é responsabilidade de todos os cristãos.
Não se pode ignorar que esta situação, fruto, também, do reduzido número de seminaristas, causa inquietação, sofrimento, opiniões diversas. A alguns traz mesmo à memória aquele
momento particularmente doloroso da história do povo de Israel que foi o exílio da Babilónia.
Foram anos em que se abalou a confiança no Deus da aliança. Mas, com a ajuda dos profetas,
perceberam que Deus é sempre el e tem coisas muito importantes a dizer, mesmo estando longe
da sua “sua” cidade e do “seu” templo... Para quem passou das lamentações à esperança, aquela
“noite escura” revelou-se uma bênção, uma aprendizagem, um momento de conversão.
Com grande sabedoria, os padres e mestres espirituais das Igrejas do Oriente costumavam
dizer que a vida cristã consiste em adquirir o Espírito Santo. Sem a acção do Espírito Santo, a
Igreja não existiria, a palavra de Deus não seria escutada como tal, não haveria santos, nenhum
acto de caridade seria possível. Por isso, pessoalmente, gosto de ver os dois mil anos da históIgreja Diocesana
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ria da Igreja, como história de espiritualidade, isto é, como a história que o Espírito Santo foi
construindo em sinergia com os homens e mulheres que se abriram à sua acção e na medida em
que o fizeram. Perceber a presença e a acção do Espírito na vida da Igreja é um exercício de fé,
mas também de esperança. Apesar dos pecados da Igreja, e sabendo que a graça de Deus não
anula a natureza humana, antes a supõe e aperfeiçoa, é vital acreditar que o Espírito continua,
no presente, a guiar a Igreja universal, assim como as nossas Igrejas particulares.
Evoquemos a memória do exílio sem deixar de evocar a memória viva do Espírito Santo.
Não para nosso consolo estéril, mas para que nos ilumine, nos faça encontrar os caminhos certos e nos desinstale. Para que nos deixemos desafiar por Ele e, como Igreja, percebamos para
onde nos chama nesta hora. “Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às Igrejas” (Ap 2,7).
Paulo Figueiró
SEDUZISTES-ME, SENHOR, E EU DEIXEI-MESEDUZIR” (Jr. 20,7)
Toda a vocação é um diálogo entre duas pessoas. Deus que chama e o homem que é convidado a responder-Lhe, a dar uma resposta a esse convite que Deus faz a cada um de nós. Ele
está constantemente a enamorar-se de nós e, por isso, é necessário estar atento e responder, sem
ter medo de se deixar seduzir e de assumir essa relação com o Senhor.
Cada um de nós tem uma história diferente para contar, pois a cada um o Senhor seduz
de maneira diferente. Foi assim com Abraão, com Moisés, David, os Apóstolos, etc. Para uns,
essa relação começa logo quando os pais resolvem pedir para os lhos o Sacramento do Baptismo; para outros, como é o meu caso, esse enamoramento começa mais tarde. É sobre a minha
relação com Aquele que primeiro me amou que eu vos vou falar.
Sou o Marcelo, natural de S. João da Pesqueira, tenho 19 anos, e estou no 1oAno de Teologia... Fui baptizado e nunca mais tive ligação com a fé, venho de uma família onde, apesar de
bastante numerosa, poucos são os cristãos. Fui criado e educado pelos meus avós paternos até
2010, ano em que faleceu a minha avó. De todas as conversas que tivemos, sempre me procuraram levar ao caminho da fé. Tinha onze anos quando comecei a frequentar a igreja, comecei
a participar na Eucaristia como acólito e, dois anos mais tarde, em 2008, fizeram-me o convite
para entrar no seminário, ao qual eu respondi: não.... Falei com a minha avó e ela disse que, se
quisesse e me sentisse chamado, que seria um orgulho para eles. Mas não. Havia algo em mim
a dizer que não era a hora, devia esperar. E descobri o porquê mais tarde.
Para mim, viver era entrega e entrega aos outros, pois “o ser humano é um ser para os
outros e em relação com os outros!” Quis viver em função dos problemas da sociedade, olhar
cada rosto diariamente de maneira diferente, sorrir, ajudar, dar a mão à vida dos outros... fui
trabalhando, estudando... até ao ano 2012, altura em que senti que devia entrar no Seminário. E
entrei no Seminário de Nossa Senhora de Lourdes, em Resende. Uma etapa difícil, pois, antes
de entrar, tive de dizer aos meus pais que queria ir para o Seminário e isso não foi muito fácil
de aceitar para eles. Mas consegui e, apesar de não gostarem muito da ideia, apoiaram e não
colocaram entraves. Falei também com o meu avô (a minha avó já tinha falecido), pois os meus
avós sempre foram os meus primeiros pais, quem me deu a educação e o ser... e lembro-me das
palavras dele como se fosse hoje: “Marcelo, meu neto, onde quer que esteja a tua avó, sabes
bem que te amamos e, seja qual for o teu caminho, estaremos sempre aqui, és o nosso orgulho.
Se nesse caminho caíres, nós estaremos sempre lá para te ajudar a levantar e a seguir em frente,
nada nesta vida é fácil mas tudo vale a pena. Lembra-te: estarás sempre connosco e nós contigo,
não tenhas medo...” O meu avô faleceu, este ano em Janeiro, e nunca me esquecerei dele, pois
quando estou perdido sei que eles estão sempre lá para me ajudar. Terminada a minha jornada
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em Resende, que foi uma experiência inesquecível (os colegas, professores, tudo foi gratificante...), chegou então a altura de decidir: continuar e ser um seminarista maior ou sair e ser um
cristão empenhado. Mas Deus falou mais alto e há uma passagem na Bíblia que diz “Seduzisteme Senhor e eu deixei-me seduzir” (Jr. 20,7), e assim foi ... agora aqui estou a contar um terço
da minha história e sou somente um pequeno vaso de barro em modelação pelo oleiro que é
Deus e seu Filho Jesus. Continuem a rezar pelas vocações que nós continuaremos a rezar por
vós.
Marcelo
1º Ano Teologia
D. ILÍDIO CONSIDERA QUE OS JOVENS TÊM PROPOSTAS “VÁLIDAS”
Conselho Nacional de Pastoral Juvenil reuniu-se em Fátima com atenção aos valores
da família. D. Ilídio Leandro, bispo de Viseu e membro da Comissão Episcopal do Laicado
e Família, destacou hoje a importância de os jovens católicos apresentarem as suas propostas
“válidas” à Igreja e à sociedade.
“Os jovens cristãos precisam de marcar o que é funda- mental na vivência, para cumprirem aquilo que o Papa vai sugerindo: ir às periferias. Não se pode ir às periferias se não se
tem nada para dar e eu penso que os jovens têm propostas que são válidas”, disse à Agência
ECCLESIA, no final do Conselho Nacional da Pastoral Juvenil (CNPJ) que esteve reunido em
Fátima, desde sexta-feira, para se debruçar sobre o tema ‘Família, um projeto’.
A este respeito, o bispo de Viseu destacou que a família é “um tema estruturante, fundamental”, para delinear “projetos de vida”.
“Hoje, quando parece existir um igualitarismo entre casar e não casar, viver sem casamento e ter uma proposta de vida, penso que colocar o problema da família na Pastoral Juvenil
é muito importante, porque se podem afinar diversos valores que hoje estão obscurecidos ou
postos em causa”, sustentou.
D. Ilídio Leandro destacou a importância dos encontros do CNPJ pela “riqueza das partilhas” e a “troca de experiências” que permitem projetar atividades “que alguns departamentos
nem sequer sonhavam”.
O padre Eduardo Novo, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, declarou
por sua vez que este é um “espaço privilegiado” de debate e de promoção de um “caminho conjunto”, no qual cada jovem se deve sentir “inserido na Igreja, na comunidade e na sociedade”.
O programa incluiu uma partilha sobre as atividades que decorreram em Portugal e as
Jornadas Mundiais da Juventude de 2013, que tiveram lugar no Rio de Janeiro. “Ainda existe
o eco desta grande experiência”, refere o sacerdote, a respeito do evento presidido pelo Papa
Francisco no Brasil, que desafiou os jovens a serem “protagonistas de mudança” na humanidade.
“Os jovens sentem a sede de infinito, não são vazios”, advertiu, destacando a importância
de os desafiar a viver numa dinâmica de “compromisso”. Foi feito um enquadramento formativo das atividades promovidas pelo departamento, como por exemplo o Fátima Jovem e o projeto YOUth TRAVEL, entre outras. Para 2014 está em preparação uma nova edição do Fátima
Jovem e as III Jornadas Nacionais, em conjunto com as Jornadas Missionárias e as da Pastoral
Familiar, para além de um “curso de formação para animadores juvenis”.
O Conselho Nacional da Pastoral Juvenil é um órgão criado pela Conferência Episcopal Portuguesa que integra, como seus membros, representantes das diversas instituições
eclesiais que se ocupam da pastoral juvenil no âmbito nacional e da coordenação diocesana,
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designadamente representantes dos serviços diocesanos, movimentos, institutos e associações,
tendo em vista uma reflexão alargada dos problemas e projetos da Pastoral Juvenil.
GI
CONSELHO DA PASTORAL JUVENIL
Na manhã de Sábado, dia 25 de Janeiro, nas suas instalações do Seminário Maior, decorreu um encontro do Conselho Diocesano da Pastoral Juvenil. Presentes muitos dos representantes deste órgão consultivo, de que é Presidente o Cón. António Jorge. Presente, também, o
Bispo da diocese que apresentou uma reflexão sobre o Sínodo Diocesano e o Sínodo da Família,
convidando à participação - interessada e comprometida - dos jovens da diocese. O Presidente
deste Conselho apresentou as diversas actividades previstas para este ano e apelou ao empenhamento de todos para que sejam instrumentos válidos da formação e participação dos jovens
cristãos da diocese.
NOVOS ENFERMEIROS
Presidida pelo Bispo, teve lugar na Catedral uma celebração de m de curso de novos
Enfermeiros, no início da tarde de Sábado, dia 15 de Fevereiro. Os Pais e outros familiares,
os Professores e outros membros da Escola Superior de Saúde e muitos membros das famílias
destes novos Enfermeiros que transmitiam alegria e felicidade pelos êxitos alcançados. O Bispo
desejou sorte a todos, na realização da sua vocação.
JORNADA DIOCESANA DA JUVENTUDE
Em Mangualde, decorreu a Jornada Diocesana da Juventude, no Sábado, véspera do Domingo de Ramos, Dia Mundial da Juventude. Presidida pelo Responsável do Departamento Cón. António Jorge de Almeida - coordenada pelos Animadores dos Jovens, a Jornada decorreu
com muito interesse e animação.
De tarde, o Bispo presidiu a uma Celebração da Palavra que teve lugar na Igreja Paroquial
de Mangualde. A celebração teve como tema as Bem-aventuranças de Jesus Cristo, propostas
pelo Papa Francisco para os jovens nos próximos anos.
CARTA VOCACIONAL
NA SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
“Contacto” e “presença” são atitudes sobre as quais dizemos ser importante desenvolver
um método de pastoral vocacional, da mesma forma que também afirmamos que não há verdadeira pastoral vocacional sem encontro, sem diálogo, sem comunicação. Por isso, deveria
ser normal entre nós a pastoral “de portas abertas”, algo tão simples como permitir que outros
venham ver-nos e estar connosco. Não se trata de que venham escutar-nos ou ajudar-nos, ou,
ainda, preencher os nossos vazios afetivos ou ler os nossos magníficos documentos, mas partilhar a nossa vida simples e normal.
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Por vezes, torna-se difícil este acolhimento dentro das nossas comunidades que, para
além da razoável existência dos espaços de intimidade pessoal, poderão mostrar o seu “sentido
proibido” que esconde o isolamento, o individualismo, a distância e a suspeitosa fuga do mundo
dos homens. Não será, também, por vezes, verdade que não queiramos que “venham e vejam”
as nossas tensões e limitações? Deus não pode abençoar uma vida fugitiva que ampare misérias.
Inácio de Loyola alerta para o facto de que o Maligno poderá tentar-nos com a armadilha
do ocultamento. Submetamo-nos a um saudável cuidado de oxigenação! Jesus começou por
oferecer, aos que Lhe perguntaram onde vivia, o convite: «vinde e vereis» (Jo 1, 39), ficando
com Ele naquele dia.
Abramos, pois, portas, ventilemos espaços e iluminemos obscuridades. Deixemos que
penetre a brisa e vivifique lugares sombrios. Inventemos e divulguemos iniciativas de “portas
abertas”. Em particular, abramos as nossas comunidades aos jovens. Alhearmo-nos do mundo
juvenil é um suicídio. Não é assim tão difícil organizarmos algo simples e bem cuidado para
eles. A todos nos fará muito bem!
Convertamos os nossos lugares em espaços de acolhimento gratuito e de relacionamento
caloroso e autêntico, como outrora os nossos irmãos faziam. Deus não pode escutar com agrado
uma oração que evita a visibilidade e a presença.
Rezemos pelas vocações, sim, mas com mais implicações. Exponhamo-nos a essa pastoral de diálogo que nos exigirá mudanças, mas que nos aproximará à vida, às histórias reais e
concretas, lugares onde se forja a vida e a história da salvação.
De “Sinaleiro”
MILHARES DE JOVENS EM FÁTIMA
BEM AVENTURADOS... NO AMOR DE DEUS PELO MUNDO
Fátima, uma Mãe de coração aberto, acolheu, nos dias 3 e 4 de Maio, cerca de quatro mil
jovens, vindos de várias dioceses do país, dispostos a serem missionários do amor de Deus pelo
mundo. Esta iniciativa, denominada ‘Fátima Jovem’, é organizada pelo Departamento Nacional
da Pastoral Juvenil (DNPJ).
As bem-aventuranças foi o tema escolhido para esta jornada de oração, seguindo o desafio feito pelo Papa Francisco aos jovens para que se deixem habitar pela ousadia daquelas. As
bem-aventuranças foram apresentadas como o “legado de Cristo ressuscitado, e que nos desafia
à Alegria, a descobrir e a encarnar o Amor de Deus, a ir, a ‘estar com’, a peregrinar, em permanente Missão... A ideia da missão universal começa em cada um de nós que acolhe o Evangelho, e quem verdadeiramente encontrou Cristo e se encontrou com Ele, sentimos o impulso
de O anunciar e testemunhar na simplicidade do quotidiano, na paróquia, no grupo juvenil ou
movimento, à boa maneira de Jesus”. Essas foram algumas das palavras proferidas pelo DNPJ,
depois do acolhimento que durou toda a manhã de sábado e que decorreu no Centro Pastoral
Paulo VI.
Também o reitor do Santuário, Pe. Carlos Cabecinhas, recebeu os jovens com alegria, a
mesma com que testemunhou a sua chegada. Por isso, dirigindo-se a eles, vincou que “o vosso
entusiasmo e o vosso testemunho nos desafiam no nosso modo de vivermos a fé; alegria também porque nos dais a ver o rosto jovem da Igreja. Este ano, sois convidados a escutar o apelo
paradoxal de Jesus, nas bem-aventuranças. Trata-se, de facto, de uma proclamação paradoxal:
bem-aventurados, isto é ‘felizes’, são os pobres, os humildes, os que choram, os que têm fome
e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os perseguiIgreja Diocesana
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dos por amor da justiça”.
Já na homilia de domingo, realizada por D. Ilídio Pinto Leandro, bispo de Viseu, os jovens foram convidados a acolher Jesus, que caminha junto a nós, com a certeza de que “Ele nos
ajudará a desmontar tantas desilusões e descrenças, tantas desculpas para fugir ao encontro com
Ele. Jesus quer estar na vossa vida para dar luz e esperança ao vosso futuro. Também o vosso
futuro vocacional – a que Ele vos chama, sugerindo e pedindo a vos- sa resposta”, conforme
asseverou o prelado.
Durante dois dias, o DNPJ convidou os jovens a serem abraçados pela Mãe, de forma a
sentirem-se “amados e acariciados nos seus braços. Envoltos nesse abraço, que é lugar, aqui
chegamos e daqui partimos, na nossa missão no mundo”. A animação esteve a cargo de muitos
voluntários que acolheram os participantes e lhes deram as informações principais, como foi o
caso dos espaços onde iriam realizar-se as actividades.
Depois da Peregrinação, ao início da tarde de sábado, os jovens tiveram o ‘Grande Encontro’, na praça Pe. Luís Kondor, em honra deste sacerdote que foi o vice-postulador da Causa
da Canonização dos Pastorinhos de Fátima, e um dos grandes promotores para que esta fosse
uma realidade. Seguidamente, os jovens deslocaram-se à Capelinha das Aparições para a ‘Saudação a Maria’, antes de se encaminharem para o auditório Paulo VI, para o encontro geral no
‘Espaço Jovem’. Depois, novo regresso à Capelinha das Aparições, para a recitação do Rosário
e a tradicional Procissão das Velas, ao início da noite. O momento de oração prolongou-se na
Basílica da Santíssima Trindade. No fim da noite, o tempo foi dedicado ao concerto da Banda
Jota, um grupo musical que nasceu em 2003, auto-intitulando-se um projecto de música de inspiração cristã do Departamento Diocesano da Pastoral Juvenil da Guarda. Mas também houve
espaço para a reconciliação, nos claustros do Santuário.
Na manhã de domingo, antes da Eucaristia do III Domingo da Páscoa, marcada para as
11 horas, rezou-se o Rosário seguido da tradicional Procissão. Na homilia, D. Ilídio retomou o
Evangelho de São Lucas sobre os dois discípulos de Jesus a caminho de Emaús. “Ouvimos o relato de uma especial peregrinação que pode ser o retrato da nossa situação neste momento: dois
cristãos tristes e desiludidos na fé. Nem sabiam de Jesus nem tinham razões para sorrir à vida.
Sabiam a doutrina e recordavam a história, mas faltava-lhes viver a experiência com Jesus, vivo
e ressuscitado. As experiências dos outros não lhes serviam de nada. Faltava a experiência do
coração. Peregrinavam sem finalidade, talvez como muitos de nós que vimos a Fátima: passear,
simplesmente. Sem perguntar nada, sem escutar nada, sem esperar nada. Porém, como foi bemsucedida esta peregrinação descrita no Evangelho de hoje! O Senhor Jesus fez-se companheiro
de viagem destes dois peregrinos e eles ultrapassaram, com êxito, todos os medos, tristezas e
descrenças!”, afirmou o bispo de Viseu.
Os jovens foram incentivados a ouvir bem a Palavra de Cristo e a acolher o Seu amor.
“Vale mesmo a pena!”, disse D. Ilídio aos jovens. “Tornai-vos líderes e animadores de uma
Pastoral que seja fermento, fomentadora e distribuidora de pão, de paz e de amor a todos!”,
convidou.
A Eucaristia terminaria algum tempo depois. No regresso a casa, os jovens seguiram
renovados, seguramente mais preenchidos, e sem hesitarem perante as dificuldades, conforme
lhes transmitira o prelado. O encontro Fátima Jovem’14 chegava ao fim, mas marcava o início
de uma nova caminhada.
PBA
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VIGÍLIA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Presidida por D. Ilídio Leandro, teve lugar na passada sexta-feira, na Igreja Paroquial
de Tondela, uma vigília de oração pelas vocações. A iniciativa, promovida pelo Secretariado
Diocesano da Pastoral da Juventude e Vocações, contou com a presença dos seminaristas e formadores do seminário de Viseu.
A igreja esteve cheia de fiéis, não só de Tondela, mas também das paróquias vizinhas e
muitos houve que se deslocaram mesmo de Viseu, nomeadamente Religiosas de vários Institutos que trabalham na Diocese de Viseu.
Na homilia que pronunciou, D. Ilídio retomou o lema que lançou em 2006: - “A minha
vocação é o meu caminho para eu ser feliz”, apresentando a vocação, seja ela de consagração,
ou laical, como caminho de realização pessoal, respondendo ao apelo interior do Espírito que
“sopra” dentro de cada um e cada uma, impelindo a uma escolha que seja sempre de serviço às
causas do amor de Deus pela Humanidade.
“De quem somos nós seguidores e testemunhas?” - perguntava D. Ilídio à assembleia
reunida em vigília, apelando a que cada um evite viver “orgulhosamente só”. Abordando a
Mensagem do Papa Francisco para esta Semana das Vocações, D. Ilídio lembrou que, quando
nos dispomos a realizar o serviço a que nos sentimos chamados, Jesus Cristo chegou primeiro
ao “local de trabalho” e nunca estamos sós: “Deus acompanha, com paixão e perícia, a obra
saída das Suas mãos, em cada estação da vida. Ele nunca nos abandona!”
“Ao dizermos SIM a Jesus e caminhando com Ele, não somos atirados às feras nem vamos às cegas, pois Ele é a Luz do mundo e, seguindo-O, teremos a luz da vida”, afirmou D.
Ilídio, no desafio que fez a todos de se abrirem ao dom da vocação, acolhendo-o com generosidade e testemunhando confiadamente a escolha feita, testemunhando que “sabemos de onde
vimos e para onde vamos”.
Fazendo-se eco, mais uma vez, da Mensagem do Papa Francisco, D. Ilídio terminou apelando a que cada um disponha o seu coração a ser “boa terra”, a fim de ouvir, acolher e viver a
Palavra e, assim, dar fruto.
FM
SEMINÁRIO INTERDIOCESANO
No passado dia 15 de Maio, os Bispos das dioceses de Bragança, Guarda, Lamego e Viseu
deslocaram-se a Braga, para uma reunião de reflexão (avaliação e programação) da vida do
Seminário destas 4 dioceses que está localizado em Braga. Juntamente com a equipa sacerdotal
que o dirige, fez-se uma reflexão séria, passando em pormenor vários pontos importantes desta
Instituição, fundamental para a vida destas Igrejas. O encontro terminou com o almoço comunitário, nas instalações do Seminário.
ENCONTRO DE CRISMADOS
No primeiro sábado de Junho, o Monte de Santa Luzia, nas imediações de Viseu, próximo
do Museu do Quartzo, acolherá mais uma concentração de crismados.
A partir das 16:30, os participantes concentram-se junto à Escola Jean Piaget do Campo
de Madalena e, meia hora depois, visitarão o interessante Museu do Quartzo. Trabalho de “oficina” e, uma hora depois, dança de zumba preencherão o tempo até à hora do jantar, que será
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partilhado às 19:30 horas. Para tanto, os participantes terão que levar o farnel (jantar, que será
entregue à chegada, para que a organização o disponha sobre as mesas comuns. Uma lanterna
individual também deve fazer parte do equipamento de cada um, que deve vestir roupa desportiva e calçado confortável. O boné também dará muito jeito, por causa do sol. E quem fizer a
experiência de “subir” ao monte, “verá mais longe”, inspirado pelo Espírito do Ressuscitado.
Experimenta!
VIGÍLIA DE PENTECOSTES
Programada e preparada pelo Presidente do Secretariado da Juventude, que integra, também, as Vocações e o Ensino Superior - Reitor dos Seminários da diocese, Cón. António Jorge
- realizou-se uma Vigília do Pentecostes com os jovens que foram crismados no presente Ano
Pastoral. Eram, quase todos, do Arciprestado 2.º Rural de Viseu, Arciprestado que teve a Visita
Pastoral neste ano. Iniciando-se no princípio da tarde de Sexta-feira, dia 7 de Junho, incluiu
muitas e variadas actividades, terminando com uma Vigília de oração, presidida pelo Bispo.
Todas as actividades decorreram na Paróquia de Campo da Madalena. Esteve presente, na Vigília, o Pároco - Cón. Miguel Abreu - outros sacerdotes párocos e muitos dos catequistas destes
jovens.
23.º CURSO DE ENFERMAGEM
Na tarde do último Sábado, dia 19 de Julho, o Bispo presidiu, na Catedral, à Festa de
investidura de novos enfermeiros, na qual fizeram o seu juramento e receberam o diploma de
curso. Tratava-se dos 55 finalistas do 23.º Curso de Enfermagem, da Escola Superior de Saúde,
do Instituto Politécnico de Viseu. Concelebrou e orientou a celebração o Cón. António Jorge,
Responsável pela Pastoral do Ensino Superior da nossa diocese.
FESTIVAL JOTA
Na manhã de Sábado, dia 26 de Julho, o Bispo deslocou-se a Carvalhais - S. Pedro do
Sul - para conviver com os jovens que estão no Festival JOTA, neste ano a decorrer naquela freguesia. Associou-se ao multifacetado programa que ali se desenvolve nestes dias, respondendo
às expectativas de cerca de 800 jovens que, vindos de todo o país, ali vivem a VII edição deste
Programa. O Bispo, aceitando o desafio de assumir um dos 9 trabalhos de grupo, desenvolveu
o tema - “Alegria com razão”. Esta experiência, muito rica e variada, termina no Domingo, na
celebração da Eucaristia.
DIOCESE DE VISEU ACOLHEU A SÉTIMA EDIÇÃO DO FESTIVAL JOTA
No passado fim de semana realizou-se em Carvalhais (S. Pedro do Sul) a 7.ª edição do
Festival Jota. O responsável pela Pastoral Juvenil de Viseu, padre António Jorge Almeida, afirmou que o Festival Jota é uma proposta que “concretiza o amor” da Igreja pelos jovens. “Sobre
pastoral juvenil já se vai escrevendo muito, mas, na prática, requer gestão de recursos e de pessoas que queiram estar ao serviço dos jovens e o Festival Jota concretiza o amor pelos jovens
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para que o encontro aconteça”, afirmou. Mais de 1000 pessoas participaram nos três dias do
encontro.
O responsável indica “o grande desafio” que é organizar o Festival Jota, um trabalho que
começou há um ano. “Esta decisão foi unânime, desde o bispo, D. Ilídio Leandro, ao Conselho
Diocesano da Pastoral da Juventude”, afirma o responsável, sem esconder o “dinamismo” que
a preparação envolve e os frutos que poderão colher na diocese.
“O dinamismo é uma valia da realização da festa, mas também a interacção das pessoas
na organização. Depois do festival vamos ver o que, no futuro, queremos fazer com a juventude”. O Festival Jota chama os jovens, “tal como Jesus o faz, de forma distinta”. “Aqui alguns
jovens vêm à procura e encontram outros jovens a responder. Isso vê-se na participação, na
música, na catequese, no convívio. Precisamos, como o Papa Francisco diz, de jogarmos ao
ataque para proporcionar que a atracção dos jovens por Jesus não fique na teoria, mas desça ao
concreto”.
Com iniciativas semelhantes nas Igrejas locais, indica o padre António Jorge Almeida,
“estamos a propor uma sintonia com o pensamento do pastor e da Igreja universal que hoje nos
fala da cultura do encontro”.
O BISPO NO MEIO DOS JOVENS
D. Ilídio Leandro disse que os jovens não necessitam de mudar a sua “condição juvenil”
para serem cristãos e pertencer à Igreja.
“Esta é uma forma de ser Igreja e de dizer aos jovens que eles não precisam de mudar a
sua condição juvenil, a sua alegria natural, a sua vontade de crescer, a sua esperança de serem
hoje, já, as pessoas a construir o mundo, para serem cristãos”, afirmou.
D. Ilídio Leandro assinala que o Festival Jota apresenta “todos os componentes” para que
os jovens se possam “abrir à pessoa de Jesus Cristo: festa, alegria, convívio, relação intergeracional”.
E destaca ainda que, estando a diocese de Viseu em Sínodo, é essencial estar aberta a
“novidades”. “Estando nós em Sínodo, é condição acrescida para o acolhimento das novidades
que sejam também um contributo para uma Igreja que deseja oferecer pro- postas felizes aos
jovens”. “Quero entusiasmar os jovens para serem semeadores da alegria, da festa e da construção de relações humanas que possibilitem levar Jesus a todos”.
O bispo de Viseu, também ele membro do Conselho Nacional da Pastoral Juvenil, acrescenta que os jovens são “veículo de envio a todos para que todos descubram uma Igreja mais
feliz, com mais esperança, onde Jesus seja o motor da transformação de que a sociedade hoje
precisa”.
FESTIVAL JOTA 2015 VAI REALIZAR-SE EM FARO
A próxima edição do Festival Jota vai realizar-se em Faro, na Diocese do Algarve, nos
dias 24, 25 e 26 de Julho de 2015.
“Algarve tem uma paisagem diferente, temos as praias, temos o sol e depois temos uma
juventude que já tem uma tradição de evangelização pela música e os grupos estão è espera dos
outros jovens para fazer uma grande festa”, afirma Patrícia Mendonça, do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil do Algarve. “O Festival Jota é um marco na pastoral juvenil a nível
nacional e quisemos fazer parte deste evento”, acrescentou Patrícia Mendonça.
Para o padre Jorge Castela, responsável pela direcção artística do Festival Jota, a Diocese
do Algarve “vai ter a seu favor o mar, o sol” e um “brilhozinho ainda mais internacional”. O saIgreja Diocesana
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cerdote, vocalista da Banda Jota, que está ligada ao nascimento do Festival há oito anos, explica
que “todos os anos” abrem espaço para candidaturas às dioceses e depois “selecciona e escolhe
aquela que parece mais indicada ou a que mostra mais interesse e mais vontade”.
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6. BENS CULTURAIS

PEÇA EM DESTAQUE
NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA
No dia 8 de Setembro decorre a festa de Nossa Senhora da Esperança na capela da respectiva irmandade da povoação da Abrunhosa, freguesia de São Miguel de Vila Boa, concelho
de Sátão. A escultura que apresentamos é a padroeira deste magnífico espaço barroco. Eleva-se
sobre o último degrau do trono do retábulo-mor, formando um conjunto de grande teatralidade
com as duas imagens que se erguem junto à sua base: São João Baptista e São João Evangelista.
A imagem de Nossa Senhora da Esperança, de estilo barroco, cuja qualidade e características formais nos permitem equacionar a possibilidade de ter sido executada por um dos conceituados mestres da escola do Porto, ostenta os aspectos iconográficos que são característicos da
Virgem com o título da Esperança. Tem o corpo em torção, envolvido pelo exuberante e desconcertante pregueado das vestes, minuciosamente estofadas com lavores a ouro e delineadas por
uma fina renda dourada; o rosto, emoldurado pelos cabelos esvoaçantes, encontra-se docemente
orientado para o Menino que sustenta no braço esquerdo. A cabeça da Virgem é envolvida por
um dinâmico e leve véu. As vestes, a torsão corporal e os gestos conferem forte dinamismo à
imagem. O Menino Jesus apresenta-se completamente despido, num contraste visual com o
colorido e a riqueza dos tecidos das roupas da Virgem que lhe confere maior protagonismo. A
expressividade das duas esculturas é reforçada pelo brilho dos olhos de vidro. Ambas ostentam
coroas de prata, também barrocas. A base repete um modelo que foi amplamente utilizado na
estatuária mariana: por entre novelos de nuvens dispõem-se sete rechonchudas cabeças de anjos, orientada para ângulos diferenciados, algumas das quais olham directamente para a Mãe e
para o Menino.
O posicionamento da imponente imagem de Nossa Senhora da Esperança no topo do
trono do retábulo-mor confere-lhe desde logo uma centralidade absoluta neste espaço religioso,
no qual ela é assumidamente a grande protagonista e sobre a sua imagem recai inevitavelmente
o olhar dos fiéis.
O culto a Nossa Senhora da Esperança assumiu grande importância nesta paróquia e na
região envolvente, motivando a Irmandade para a construção de um santuário próprio, onde
se venerasse a Virgem. São várias as lendas que estão associadas à acção miraculosa da Nossa
Senhora da Esperança da Abrunhosa. Frei Agostinho de Santa Maria relata os milagres que ela
fazia através do seu manto: “Todos aquelles que em suas doenças, dores, & achaques se valem
do manto da Senhora da Esperança, logo com a fé com que implorão o seu favor, conseguem
perfeyta saúde. E já se tem por experiência, que todos os que são devotos desta Senhora, nenhum morre sem se confessar, por mais perigosos accidentes, que padeça, ou lhe venhão”.
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PEÇA EM DESTAQUE
NOSSA SENHORA DO VISO
A devoção a Nossa Senhora assumiu um claro domínio desde os inícios da nacionalidade,
sob a invocação de Santa Maria. Desta denominação foram surgindo múltiplas invocações de
Nossa Senhora, que se alargaram de forma mais considerável a partir do Concílio de Trento, a
partir do qual se fomentou o culto e a devoção mariana. A Nossa Senhora do Viso constitui um
dos muitos exemplos em que se estabeleceu uma conexão entre o título e o respectivo local, o
Viso, cujo significado nos remete para a existência de um outeiro, cabeço, com altitude significativa, que possibilitaria uma boa visibilidade em termos de vigilância.
A escultura que apresentamos remete-nos para uma linguagem artística contemporânea,
em gesso, com formas que se desenvolvem de forma fluida e estilizada, mas com clareza. A ausência de cor, os jogos rítmicos e a limpidez reforçam a sua monumentalidade e a sensibilidade
de uma transparência e luz que “vive” em si mesma e dela irradia para o observador.
“...Maria que faz ver Jesus. Ela é silêncio onde fala oVerbo.Com uma mão, chama-nos
a entrar na relação de Amor infinito, por meio de seu Filho; com a outra, estende-nos o manto
convidando-nos a entrar no seu silêncio de amor.
Não existem contrastes...Maria é a harmonia, o acordo, e por isso, mesmo estando presente, “perde-se” para deixar que o Verbo fale.
Não é uma santa de altar... é a Mãe, Mãe da humanidade, de todos nós, e como Mãe mostra que faz ver; ao desesperado... esperança; ao só, a companhia; ao não crente... um amor sem
limite; ao condenado... a misericórdia... e poderia enunciar todas as ladainhas, que não seriam
capazes de exaurir o seu amor.”
Lígia Rodrigues, 2011
1.ª FASE DO PROJECTO DE RECUPERAÇÃO DA CATEDRAL DE VISEU
Decorreu na Sé de Viseu, no dia 11 de Setembro, a apresentação pública de oito projectos
de intervenção em património classificado da Região Centros, entre os quais três são referentes
a catedrais, concretamente a de Viseu, a da Guarda e a de Leiria.
O Projeto Rota das Catedrais, iniciado em 2009 através da assinatura de um Protocolo
entre a Conferência Episcopal Portuguesa e o Ministério da Cultura, tem conhecido um desenvolvimento pouco regular e consistente. Os investimentos realizados em áreas especialmente
vocacionadas para a comunicação, como o site www.rotadascatedrais.com, a concepção da
identidade gráfica, a emissão filatélica Rota das Catedrais, não foram acompanhados pelas intervenções de conservação e restauro e de valorização dos espaços catedralícios, nem por programas de gestão cultural integrados. Não obstante terem sido celebrados diversos protocolos
entre as dioceses/ cabidos e as direcções regionais de cultura, são circunscritos os investimentos
realizados nestas áreas, entre os quais destacamos os que se encontram a ser executados na Catedral de Santarém.
A coordenação de esforços entre a Direção Regional de Cultura do Centro, responsável
pela elaboração dos projectos e pela apresentação das candidaturas, e a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, torna agora possível o lançamento de um
concurso para a primeira fase de intervenção na Se de Viseu. O contexto actual, determinou o
faseamento do projeto, em conformidade com a grelha de prioridades previamente definida.
Assim, nesta primeira etapa, com uma intervenção com o valor global de 378 289,92 €, con116
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forme Protocolo assinado entre o Cabido da Sé de Viseu e a DRCC, serão contempladas as
seguintes acções:
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 proceder a um
maior isolamento térmico do interior dos espaços da nave e do transepto;
c) limpeza superficial dos paramentos exteriores da igreja que apresentam substancial
quantidade de musgos, líquenes e vegetação, ao mesmo tempo que se corrige a circulação das
águas que neste momento se escoam pelas gárgulas ativas.
d) colocação de uma cobertura cerâmica em telha de barro verme- lho com isolamentos e
impermeabilizações, tendo um desenvolvimento que não ultrapassa os muros do perímetro da
cobertura;
e) estas águas terão escoamento para caleira de zinco oculta e encaminhamento para o
exterior através dos atuais escoamentos que serão integralmente revistos;
f ) as coberturas existentes que apresentam um elevado nível de deterioração serão revistas nas possíveis deficiências e limpas através de jato de água a pressão controlada;
g) as caleiras, canaletes, tubos de queda e gárgulas serão igualmente objeto de um processo de verificação, limpeza e correção de patologias, que os torne operativos sem os problemas
que apresentam;
h) será efetuada uma limpeza superficial dos paramentos exteriores da igreja, com aplicação de biocida, executado recorrendo a água nebulizada e escova macia de nylon;
i) para o refechamento de juntas (que se prevê ocorra com reduzida incidência) será utilizada argamassa de cal aérea com aditivo natural de coloração aproximada ao granito dos silhares;
j) será efetuado um reencaminhamento dos cabos de energia elétrica que percorrem de
forma irregular estas coberturas;
k) instalação de um sistema simples de aquecimento ambiente apoiado na colocação, em
todos os bancos da nave, de coxins aquecidos através de sistema elétrico;
l) intervenção de limpeza e estabilização da Capela de S. João Batista.
Prevê-se que os concursos sejam lançados nas próximas semanas e que o início das intervenções ocorra ainda no presente ano. Fica em aberto a continuidade da intervenção, com
candidaturas a apresentar a partir de 2015.
ROTA DAS CATEDRAIS
Na manhã de Quarta-feira, dia 11 de Setembro, numa sessão solene na Catedral de Viseu,
com a presença do Secretário de Estado da Cultura, do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e da Directora Regional da Cultura do
Centro, estando presentes os Bispos de Viseu e da Guarda e o Representante do Bispo de Leiria
e Fátima e alguns Presidentes de Câmara e Representantes de outros projectos, todos estes foram apresentados e explicadas as necessidades das intervenções a levar a cabo. Espera-se que a
verba prometida possibilite a realização de todas estas obras dentro dos próximos 3 anos.
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FORMAÇÃO SALVAGUARDAR E VALORIZAR
OS BENS CULTURAIS DA IGREJA
Muitos dos problemas de conservação dos bens culturais da Igreja decorrem da ausência
de procedimentos básicos de acondicionamento, limpeza, movimentação e utilização adequados à especificidade dos espaços e objectos. Neste âmbito, o Departamento dos Bens Culturais
disponibiliza a toda a Diocese de Viseu uma formação orientada para a implementação de práticas, simples e assertivas, que possam prevenir e minorar a degradação do património religioso,
bem como contribuir para o reforço da sua segurança.
Ainda que não haja receitas, pois as condições de cada espaço e das peças são muito diversas, é necessário que os diversos intervenientes assumam uma atitude ativa, numa perspectiva de actuação planeada e concertada, por forma a prevenir factores que de forma direta ou
indirecta possam contribuir para acelerar a degradação do património.
Em simultâneo, serão abordados alguns aspectos referentes à importância dos bens culturais na perspectiva pastoral e de evangelização. Também serão contempladas algumas orientações relativas à organização e beleza do espaço litúrgico, nomeadamente no que concerne às
características e ao simbolismo dos arranjos florais.
A formação, repartida por cinco sessões, é gratuita e destina-se a todos os que de forma
direta ou indirecta lidam com os bens culturais da Igreja, bem como a todos os interessados por
esta temática.
Propomos que por arciprestado ou por conjuntos de paróquias se organizem os grupos
para frequentarem a formação, que decorrerá num dos espaços da área geográfica de proveniência dos participantes. Trata-se de uma formação onde a exposição dos conteúdos será sempre
complementada pela apresentação de casos práticos e exemplificativos.
MAUS RESTAUROS CONTINUAM A SER O FATOR QUE MAIS CONTRIBUI
PARA A DESTRUIÇÃO DO PATRIMÓNIO DA IGREJA
Não obstante o ciclo de conferências, realizado no âmbito do Dia Nacional dos Bens
Culturais da Igreja no passado dia 18 de outubro, tivesse como temática central o inventário, foi
também ressaltada a questão dos restauros, que em muito têm contribuído para a destruição do
património da Igreja.
Na conferência inaugural, o Secretário Geral da Fundação Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez Sánchez, apresentou a experiência e a atividade que tem vindo a ser desenvolvida
por este organismo na salvaguarda e divulgação dos bens culturais da Igreja, como um meio
para a compreensão e conhecimento do seu profundo significado religioso. As exposições realizadas nas várias catedrais, para além do compreensão e da valorização da arte e da cultura na
perspetiva da evangelização, contribuíram para o restauro, de forma criteriosa, de muitas das
peças que integraram os projetos expositivos.
Também o restauro foi abordado pelo Pe. Manuel Amorim, da Diocese do Porto, considerando que as intervenções danosas que se continuam a realizar são o fator que mais tem
contribuído para a destruição do património da Igreja. Não obstante a divulgação que tem sido
realizada relativamente aos maus restauros, bem como as normas da Conferência Episcopal e
as existentes em várias dioceses, nomeadamente na nossa, integradas no Regulamento para a
Salvaguarda dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, continuamos a presenciar a execução de
intervenções que são verdadeiros atentados patrimoniais. Há espaços religiosos onde se observa
uma destruição alargada das imagens e das estruturas retabulares através de pseudorestauros,
118

Igreja Diocesana

realizados sob a iniciativa de paroquianos, comissões e párocos. Se em algumas situações a
intervenção foi executada por pessoas que consideram ter “jeito” para as artes, em outras foram
contratadas empresas ou técnicos sem a devida formação ou sem a ética exigida aos profissionais da conservação e restauro. São intervenções que transformam as peças em conformidade
com os gostos dos intervenientes, ao invés de se orientarem por critérios científicos. O gosto
das comunidades pelo colorido e pelo brilho tem sido utilizado como justificativo para certas
intervenções, mas será que se procurou antecipadamente esclarecer as comunidades sobre as
características de um restauro qualificado? Terão consciência que as intervenções realizadas determinam a perda total ou parcial do valor patrimonial dos bens culturais das respetivas igrejas?
Tem sido recorrente a abordagem a este assunto nos artigos que temos vindo a publicar, bem como
nas formações, nas exposições e em outras iniciativas que a Diocese, através do Departamento
dos Bens Culturais, tem concretizado. Com frequência recebemos reclamações de paroquianos
em face das intervenções danosas que presenciam nas respetivas paróquias. Infelizmente, continuamos a ter conhecimento da continuidade destas intervenções que destroem a identidade de
um património que é de todos, sem que alguém seja responsabilizado. Se por um lado compete
ao pároco e às comissões paroquiais a gestão do património da paróquia, não lhes compete, nem
têm qualificações, para definir os processos técnicos a realizar nos bens culturais.
Numa época em que a Igreja tem assumido o interesse em disponibilizar os seus bens à
sociedade, em programas de cariz cultural e turístico, devemos ter consciência que as potencialidades de muito património religioso estão total ou parcialmente comprometidas em face da
destruição de que foi objeto através das intervenções não qualificadas. Recebemos uma herança
e temos a responsabilidade de a preservar para as gerações futuras, infelizmente será muito
menor o que vamos legar em comparação com o que recebemos. Neste âmbito, estamos a dar
início a um projeto para a elaboração de uma Carta do Estado de Conservação dos espaços religiosos da diocese de Viseu, no sentido de avaliar a situação concreta na atualidade, comparar
com levantamentos anteriores e aferir os que devem ser enquadrados em projetos de dinamização, nomeadamente de cariz cultural ou turístico.
Felizmente são também muitos os bons exemplos, onde o processo de intervenção se desenvolveu de forma responsável e criteriosa. É urgente que essa forma de atuação seja comum
a todas as paróquias. Para isso é necessária uma ação concertada entre os organismos diocesanos, concretamente o Departamento dos Bens Culturais e a Comissão de Arquitetura e Espaço
Litúrgico, as juntas de freguesia, as câmaras municipais, as comissões paroquiais, os párocos,
os fiéis, etc. Procurar orientação e informação qualificada, denunciar eventuais iniciativas para
a realização de intervenções, exigir pareceres habilitados, são expedientes a que todos devemos recorrer e que podem ajudar a salvar muito património. É necessária maior vigilância e
exigência, sob pena de continuarmos a lamentar as perdas de património em face das ações dos
homens.
O JORNAL DA BEIRA NO ARQUIVO HISTÓRICO DA DIOCESE DE VISEU
Foi no passado mês de Fevereiro, aquando da inauguração da Casa Episcopal, que as edições do Jornal da Beira encontraram nova morada nas instalações do Departamento dos Bens
Culturais, mais concretamente na sala de leitura do Arquivo Histórico da Diocese de Viseu
(AHDV). E com ele vieram mais 13 periódicos entre os quais dois dos seus antecedentes, a
saber: A Folha e o Correio da Beira.
Com excepção d’O Abelhão, doado em 2002 pelo Dr. João Menano, seu fundador, ao
então director, o Cónego Monsenhor José Fernandes Vieira, a maioria dos referidos periódicos
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foi impressa nas instalações da extinta “Tipografia do Jornal da Beira” e por lá foi ficando...até
que um encontro de (boas) vontades, a vontade de dar e receber, mas sobretudo a vontade de
preservar e comunicar um património que é de todos e a todos deve chegar, os fizeram emergir,
não das cinzas, mas do (provável) esquecimento.
Hoje, depois de um exaustivo levantamento de existências, de uma breve higienização
e um cuidadoso acondicionamento temos o gosto de anunciar que o AHDV tem uma pequena
Hemeroteca onde o “nosso” Jornal da Beira se destaca, uma vez que é o mais representado
(os exemplares mais antigos datam do seu Segundo ano de vida, 1922), sendo também o único
cujos ingressos adicionais estão previstos a uma periodicidade anual.
No entanto, não só do Jornal da Beira vive a Hemeroteca do AHDV, nela também se
podem encontrar títulos como o Caramulo, boletim mensal da região da serra homónima, o
Caminho, quinzenário das terras do Sátão, o Acção Educativa da Associação dos Alunos da antiga Escola do Magistério Primário de Viseu e até o Viriatos, jornal do Regimento de Infantaria
n.º 14. Todos eles disponíveis para consulta nas instalações do AHDV, sitas na referida Casa
Episcopal, nos dias úteis, das 9h30m até às 12h30m e das 14h30m até às 18h.
Da nossa parte, resta-nos expressar o mais profundo agradecimento à direcção do “Jornal
da Beira” e a todos os seus funcionários pelo privilégio e confiança que depositaram no AHDV,
permitindo que os exemplares deste Jornal Diocesano possam ser disponibilizados ao público.
Por último, mas não menos importante, aqui deixamos também o nosso muito obrigado à Ester
Carvalho, cuja voluntária colaboração e boa vontade, ao longo de vários meses, permitiram
levar este projecto a bom porto.
A listagem das existências pode ser consultada em: www.bensculturais. diocesedeviseu.
pt ou www.jornaldabeira.net.
Anabela Costa
Arquivista
DEPARTAMENTO DOS BENS CULTURAIS DA DIOCESE DE VISEU 2013/14
AÇÕES NO ÂMBITO DO PLANO PASTORAL
As dinâmicas a desenvolver pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu
nos próximos dois anos foram equacionadas numa perspectiva de construção / criação / descoberta da tessitura que se pode estabelecer entre os bens culturais, nas suas diversas formas de
expressão, e o caminho de fé que conduz os fiéis ao encontro de Deus. Nas várias propostas que
apresentamos, a experiência estética, o conhecimento da história e das tradições, assumem um
carácter integrador com a compreensão da mensagem e a vivência da espiritualidade, participando no itinerário para o acolhimento e anúncio do mistério e da beleza de Deus.
Neste enquadramento, para além das iniciativas regulares deste organismo diocesano,
estão programadas quatro acções, concretamente:
AÇÃO DE FORMAÇÃO
Boas práticas para salvaguardar o património | outubro de 2013 a maio de 2015
A conservação do património será acrescida e qualificada se as comunidades paroquiais
estiverem sensibilizadas e assumirem uma atitude responsável e activa na adopção e implementação de procedimentos adequados à especificidade dos edifícios e das peças. Nesta formação,
que decorrerá em cinco sessões por cada edição, serão abordados temas como: Os bens cultu120
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rais da Igreja: um caminho que conduz a Deus; Fatores de risco do património religioso; Conservação preventiva e restauro; Procedimentos básicos para a conservação: edifícios, pinturas,
esculturas, ourivesaria, paramentaria; Procedimentos básicos de segurança; Cuidar do espaço
ao serviço da beleza da liturgia: flores e adereços; Estratégias de valorização e de dinamização
do património religioso.
EXPOSIÇÃO VIRTUAL
Memórias vivas de fé e de devoção:
uma paróquia, um padroeiro | Novembro de 2013 a Novembro de 2017
Os padroeiros das paróquias, aos quais são dedicadas as igrejas com estatuto de Matriz,
assumem um especial protagonismo na devoção e na espiritualidade das comunidades. O objectivo desta iniciativa é dar a conhecer os oragos das paróquias da Diocese de Viseu, numa
abordagem onde a leitura estética das suas esculturas será complementada pela descodificação
dos aspectos simbólicos identitários de um percurso de acolhimento e de anúncio de Deus.
Metodologia: apresentação semanal nos sites (Diocese e Bens Culturais) do padroeiro de
uma das paróquias da Diocese de Viseu.
PUBLICAÇÃO
Dar luz à Palavra através da arte | até Novembro de 2015
Iniciada em outubro de 2012, esta iniciativa terá continuidade nos próximos dois anos, em
correlação com os leccionários dominicais dos anos A, B e C.
A expressão da acção de Deus, da sua força renovadora e transformadora, transposta para
a Palavra anunciada a cada Domingo no contexto da liturgia ou da celebração da Palavra, será
também mani- festada através da beleza e do simbolismo das diversas expressões artísticas.
As cores, as formas, os brilhos que a capacidade criativa do homem corporizou ao longo dos
séculos são capazes de comunicar as realidades do Alto, de permitir a compreensão do sentido
profundo da Palavra de Deus e da verdade não visível. A Palavra proferida na celebração de
Domingo será oferecida ao olhar e ao sentir do homem através das manifestações artísticas que
semanalmente vão sendo “expostas” nas novas tecnologias de comunicação e de informação.
Metodologia: publicação semanal de uma ficha referente a uma obra de arte, com a análise da vertente estética e da relação com as leituras da celebração dominical.
EXPOSIÇÃO
A Paixão do Menino Jesus | 18 de Fevereiro a 21 de Junho de 2014
Esta exposição temporária decorrerá de uma parceria com o Museu de Arte Sacra e Etnologia dos Missionários da Consolata de Fátima, de cujo acervo são provenientes a maioria
das peças a expor, que serão complementadas por outros exemplares provenientes da Diocese
de Viseu. A narrativa expositiva será desenvolvida no quadro da iconografia do Menino Jesus
agregada a elementos identitários da Sua Paixão e Morte, explanando a antevisão desses acontecimentos e a Sua compreensão e aceitação da vontade do pai, numa entrega ao serviço da
salvação da humanidade.
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PEÇA EM DESTAQUE
SANTA MARIA COM O MENINO
Baixo-relevo lavrado num silhar em forma de círculo, incrustado na parede do claustro
e tangente ao fecho do arco envolvente do pórtico meridional da basílica. Foi descoberto em
1919, após a reabertura deste portal, que havia sido forrado no início da sede vacante (163971), pelo mestre carpinteiro Valentim de Almeida. Mais tarde serão aí construídos os altares de
S. José e S. Miguel, pelo que este acesso ficou mascarado e sem uso durante quase duzentos
anos. E não terá sido o primeiro naquele lugar ou, pelo menos, na sua proximidade. Ele foi concebido durante a reconstrução gótica da catedral e o que chama a atenção é circunstância de ter
havido o cuidado de incorporar aquela peça, muito mais antiga, onde figura a Virgem com o
Menino. Esta deve ter pertencido a um painel esculpido em baixo-relevo, outrora em evidência algures na Sé românica. Seja qual tenha sido o seu primitivo destino, o certo é que a placa
granítica foi retalhada, de modo a servir de ponto de referência, no coroamento do monumental
pórtico que, da canónica, dava acesso ao interior da basílica. A preservação desta imagem ilustra sobremaneira o respeito que inspiraria, ao Bispo e Cabido, a figura original da padroeira da
Sé viseense.
A representação da Virgem entronizada é aqui bastante rude e denunciadora do seu relativo arcaísmo. Atribuímos esta peça aos primórdios do séc. XII, ou seja, ao período de renascimento iconográfico e a um momento em que, em território português, estas experiências ainda
eram muito raras. Em finais do séc. XI inicia-se o processo de retorno da sé catedral à colina
castrense da cidade, já que no período moçárabe as funções diocesanas se haviam deslocado
para a periferia, na Igreja de S. Miguel, situada na zona baixa da Regueira. O projecto da catedral proto-românica terá sido acarinhado por D. Henrique e D. Teresa, que confirmaram ao prior
e cabido de Viseu a respectiva carta de couto (1110) e escolheram esta cidade para residência
condal. Naquela data, a obra da catedral já poderia ter alguma expressão, pois em 1109 recebeu
a visita do legado pontifício e arcebispo de Toledo, D. Bernardo, o qual, segundo um “Livro de
Lembranças” do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, foi o próprio sagrante da Sé de Viseu. É
de admitir que tivesse presidido à sagração do altar-mor, embora a construção da basílica possa
ter continuado nos anos seguintes, isto é, precisamente durante o priorado de S. Teotónio (11101121).
Não nos custa a crer que a escultura da Virgem com o Menino seja obra de sua inspiração
ou, pelo menos, que esta imagem tenha sido por ele piedosamente contemplada. Trata-se de
uma representação da Kyriotissa (“Aquela que reina em Majestade”), a primeira interpretação
figurada de Maria. Mais do que Mãe do Salvador, que sustenta nos seus joelhos, ela é elevada
ao estatuto de Trono do Senhor. As duas figuras apresentam-se em estrita frontalidade, sem
qualquer relação anímica entre si. Nessa posição hierática, exibindo o Filho, que veio remir o
pecado dos homens, ela assume assim o papel de intercessora entre estes e Deus Pai. (...)
Retirado de: REAL, Manuel Luís – Santa Maria com o Menino. 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. 182-183.
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ROTA DOS PRESÉPIOS
O PRIMEIRO, O PORTUGUÊS E O COMUNITÁRIO
A criatividade nas representações do nascimento de Jesus
Na época de Natal o Presépio assume especial presença e significado em muitos lares, nos espaços de celebração católica e em alguns locais públicos, relembrando-nos o verdadeiro significado desta quadra, o nascimento do Salvador. Na cidade de Viseu são vários os presépios que
este ano podemos apreciar, nomeadamente no Seminário Maior, na igreja da Ordem Terceira
do Carmo, na igreja dos Terceiros de São Francisco, no Rossio, na Casa Episcopal, na igreja da
Misericórdia, na Catedral de Santa Maria, na igreja da Madre Rita e na igreja de Nossa Senhora
do Viso, entre outros. Na maioria das igrejas paroquiais o presépio constitui uma referência
sempre presente no Natal. Para além dos presépios, também a iluminação da cidade, promovida
pela Câmara Municipal, é representativa do verdadeiro simbolismo do Natal, sendo composta
por anjos, que anunciam e guiam.
Alguns dos presépios foram enformados com materiais e características tradicionais: as
imagens de barro, gesso ou de materiais similares são integradas em ambientes recriados com
recurso ao musgo, onde a cabana com as imagens de Nossa Senhora, São José e o Menino são
especialmente focalizadas através da luz, como acontece nos exemplares do Rossio, da igreja
da Misericórdia e da Catedral de Santa Maria.
A interpretação do tema da Natividade assumiu em outros presépios especial criatividade
no que concerne à forma e aos materiais. Não obstante se mantenham as figuras de referência
que compõem o Presépio, a criatividade traduziu-se na diversidade de expressões do tema.
Observamos a presença de materiais singulares, como a pasta de modelar, o papel, a madeira,
a corda, a corcódea, ramos de árvores, cestos, o tronco de uma árvore, etc., trabalhados artesanalmente com métodos diferenciados.
Nalguns exemplares, as figuras apresentam formas mais naturalistas, como no presépio
da igreja da Madre Rita, sita em Jugueiros, em outros observamos a estilização das figuras,
como nos presépios da Casa Episcopal, do Seminário Maior e da igreja de Nossa Senhora do
Viso. No presépio da igreja dos Terceiros um tronco de árvore incorpora microarquitecturas que
reproduzem um pequeno aldeamento, onde figura o episódio da Natividade, que é complementado por outras figurações, nomeadamente a Adoração dos Pastores e dos Reis Magos.
No contexto desta diversidade e independentemente da criatividade formal e compositiva, todos estes presépios corporizam o simbolismo e a importância do nascimento de Jesus
e convocam o observador a viver e a sentir a verdadeira essência do Natal, partilhando-a com
alegria.
Presépios comunitários em Arões e Junqueira
No tempo do Avento e do Natal são várias as tradições e as iniciativas que as comunidades cristãs realizam para celebrar o Nascimento do Menino. Nos últimos anos, nas paróquias
de São Simão de Arões e de São Miguel Arcanjo de Junqueira, o Pe. Eurico Teixeira de Sousa
tem impulsionado a comunhão e o convívio dos habitantes das várias povoações através da
realização de presépios em espaços públicos. À semelhança dos anos anteriores, este ano todos
participaram e demonstraram criatividade e empenho na feitura dos mesmos, utilizando materiais muito idênticos, maioritariamente oriundos da terra e reciclados, trabalhados das mais
variadas formas, para construírem as figuras que, segundo a tradição, compõem o presépio. Em
cada uma destas paróquias podem ser visitados 18 presépios.
Para além do testemunho de fé, estes presépios espelham a cultura de cada povoação e
estimulam o espírito criativo-reflexivo da comunidade local. A iniciativa pretende, ainda, dinaIgreja Diocesana
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mizar as paróquias durante época de Natal e promover a vivência em comunhão da mensagem
Natalícia, dando ênfase ao verdadeiro significado do Natal: o nascimento de JESUS. Os Presépios podem ser visitados nas várias povoações até ao dia 12 de Janeiro de 2014.
Bens Culturais
EXPOSIÇÃO VIRTUAL AFETOS DE FÉ E DEVOÇÃO
UMA PARÓQUIA, UM PADROEIRO
Em 2013 realizámos uma primeira experiência de uma exposição virtual, intitulada 31
Dias com Maria, que nos permitiu divulgar o património da Diocese numa perspectiva integrada entre a materialidade das obras e o seu simbolismo no contexto eclesial.
Esta semana iniciamos um novo projeto de matriz virtual, que se prolongará até ao ano de
2017. Acompanhando o inventário que se encontra em curso, semanal- mente será apresentado
o padroeiro de cada uma das paróquias. O objectivo desta iniciativa é dar a conhecer os oragos
das paróquias da Diocese de Viseu, numa abordagem onde a leitura estética das suas esculturas
será complementada pela descodificação dos aspectos simbólicos identitários de um percurso
de acolhimento e de anúncio de Deus.
Esta Exposição Virtual pode ser acompanhada em: www.benscultu- rais.diocesedeviseu.pt
INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO
TALHA DA IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO DE SEQUEIROS
As intervenções de conservação e restauro são estruturadas em função das especificidades
de cada obra e muitas vezes suscitam dificuldades e dúvidas nas opções a tomar. A complexidade e as interrogações colocam-se com particular acuidade quando estamos em presença de
exemplares que já foram objeto de alterações profundas, tanto a nível estrutural como a nível
da policromia e do douramento, como ocorreu com a talha da igreja Matriz de Sequeiros.
Os três retábulos, de estilo barroco nacional, executados na primeira década do século
XVIII, tinham sido profundamente transforma- dos: no retábulo-mor vários elementos foram
removi- dos do seu local original, o banco e o sacrário foram executados posteriormente e o
remate tinha sido parcialmente amputado; os retábulos laterais foram removidos da sua primitiva localização – junto ao arco cruzeiro, para serem integrados em aberturas retangulares das
paredes laterais, uma mobilidade que implicou o corte total dos remates e das banquetas; o
teto da capela-mor tinha as molduras pintadas de tinta castanha, sem pinturas nas superfícies
dos caixotões. Para além destas alterações compositivas também tinham sido profundamente
alterados ao nível da superfície dourada e policroma, que terão sido completamente removidas
e substituídas por douramento de imitação e tintas de esmalte.
Em face destas existências, foram equacionadas as melhores soluções para que os retábulos e o teto recuperassem a beleza e a dignidade possível, numa perspetiva de valorização de
um espaço que se destina a celebrar a fé e o amor de Cristo.
A intervenção de conservação e restauro foi realizada pela empresa Ouro Fino de Jorge
Manuel Borges Pereira, em conformidade com o parecer emitido por este organismo diocesano
no dia 9 de maio de 2011, tendo o caderno de encargos inicial sofrido algumas adaptações em
correlação com os elementos que se foram aferindo durante a intervenção, cuja identificação só
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foi possível em fases como a desmontagem e o levantamento de doura- mentos e policromias.
As opções foram sempre tomadas na sequência de uma apreciação conjunta entre a empresa,
o Departamento dos Bens Culturais e o Pároco. Para esse efeito foram realizadas deslocações
do Pároco e da representante do Departamento à oficina da empresa e à igreja de Sequeiros. As
opções que foram sendo tomadas basearam-se no princípio de que estando a obra muito alterada, em termos estruturais, de douramento e de policromia, se devia procurar recuperar o mais
possível a sua forma inicial e imputar-lhe uma dignidade e valor acrescido através da substituição do ouro falso por ouro verdadeiro, que cobriu a totalidade das estruturas retabulares com
exceção do camarim do retábulo-mor. Neste, que tem a particularidade de possuir nas ilhargas
duas imagens em relevo, procedeu-se ao levantamento das tintas de esmalte e recuperou-se a
policromia primitiva das duas esculturas.
No teto também foi possível remover a tinta castanha das molduras e recuperar os marmoreados de cor azul primitivos. Depois de concluído o trabalho, foi ainda solicitado à empresa
que se procedesse à colocação de um patine, por forma a aliviar o excesso de brilho do ouro
novo característico nesta fase inicial.
Esta intervenção, complementada pela recuperação da cobertura e paredes, foi realizada na sequência de uma candidatura a fundos comunitários apresentada na ADD (Associação
de Desenvolvimento do Dão), tendo tido uma comparticipação de 60% a fundo perdido. São
vários os espaços religiosos com valor patrimonial que beneficiaram ou vão beneficiar dos financiamentos proporcionados por estas candidaturas na ADD e na ADDLAP, nomeadamente:
a igreja matriz de Santar, a igreja de São Salvador, a igreja de Souto de Aguiar, o Recolhimento
de Nossa Senhora da Conceição e a igreja de Nossa Senhora do Castelo de Mangualde, o convento de São Francisco de Orgens, a igreja de Canas de Senhorim e as igrejas da Misericórdia
de Santar e de Penalva do Castelo. Estas intervenções possibilitam a salvaguarda do património
e contribuem para a sua valorização não só na perspetiva eclesial, como também na cultural.
Neste âmbito, em articulação com o projeto de inventário estão a ser preparadas propostas
de itinerários, onde estes espaços recuperados serão integrados.
ROTA DAS CATEDRAIS
FÁTIMA | 29 DE JANEIRO DE 2014
O projeto da Rota das Catedrais, iniciado em 2009, orientado para a salvaguarda das
várias catedrais nas vertentes do património edificado, integrado, móvel e imaterial, em articulação com projetos de valorização e dinamização de ações de natureza cultural e eclesial, foi
iniciado em 2009. As dificuldades de financiamento têm condicionado a concretização das propostas que foram sendo planeadas e protocoladas pelas Direções Regionais de Cultura e pelos
Cabidos. Contudo, os projetos foram elaborados e para a sua concretização procedeu-se ao seu
faseamento, depois de avaliadas as prioridades.
Por iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura e da Comissão Episcopal da Cultura e
Bens Culturais, realizou-se no dia 29 de janeiro, em Fátima, a terceira reunião da Rota da Catedrais. Estiveram presentes o Secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, o presidente
da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, D. Pio Alves, os
representantes dos Cabidos das catedrais e os diretores das Direções Regionais de Cultura.
Os Diretores Regionais da Cultura apresentaram os projetos das catedrais das respetivas
áreas de atuação, o faseamento correspondente e algumas das iniciativas de dinamização. No
que concerne à Catedral de Viseu a primeira fase de intervenção já se encontra em fase de imIgreja Diocesana
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plementação, tendo as obras sido adjudicadas à empresa AOF – Augusto de Oliveira Ferreira
& Ca Lda, que deverá dar início à obra durante o mês de fevereiro. Nesta fase, a intervenção
contemplará os seguintes componentes: resolução de problemas de infiltrações (claustro, sacristia e igreja); isolamento térmico do interior dos espaços da nave e do transepto; correção
da circulação das águas que neste momento se escoam pelas gárgulas ativas; colocação de uma
cobertura cerâmica em telha de barro vermelho com isolamentos e impermeabilizações; revisão
das coberturas existentes; verificação, limpeza e correção de patologias das caleiras, canaletes,
tubos de queda e gárgulas; limpeza superficial dos paramentos exteriores da igreja; refechamento de juntas; instalação de um sistema simples de aquecimento ambiente apoiado na colocação,
em todos os bancos da nave, de coxins aquecidos através de sistema elétrico e intervenção de
limpeza e estabilização da capela de São João Batista.
As obras devem ficar concluídas até ao final do ano de 2014.
Prevê-se que em 2015 se proceda à candidatura das intervenções a realizar no património integrado e móvel e na casa de Santa Maria. Em simultâneo, foi sublinhada a importância
de serem equacionadas iniciativas que favoreçam o acolhimento dos fiéis e dos visitantes e a
promoção de dinâmicas culturais. Foi também referida a relevância da produção de materiais
como guias, sinalética, merchandizing, etc., que devem possuir “uma linguagem comum, essencial num contexto de rede”, bem como da criação de “um modelo de gestão otimizado na
perspetiva de um projeto nacional”.
A PAIXÃO DO MENINO JESUS
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
A Paixão do Menino Jesus configura um projeto expositivo que nos reporta para a articulação, necessariamente indissociável na teologia cristológica, da Encarnação, no Natal, e da
Redenção, na Páscoa. Estes ciclos da vida de Cristo: o Menino Jesus, criança, representativo do
período da infância, aparece associado a elementos identitários da Sua Paixão, Morte e Ressurreição, consumadores da redenção da Humanidade. O culto a Jesus Menino assumiu especial
relevância nos séculos XVII e XVIII, após a Contra-reforma, num contexto de devoção à infância de Cristo, cuja pureza e doçura fomentava a piedade popular, em conexão com a afirmação
do sentimento da infância no seio da sociedade coeva.
Nas obras apresentadas, de materiais e períodos diversos, ao Menino Jesus aparecem
agrupados instrumentos do Seu sacrifício: os cravos, o martelo, a lança, a coroa de espinhos, a
escada, a cruz, a coluna, os dados, a esponja, entre outros. Presencia-se, assim, um confronto
entre a inocência e a pureza do “mais belo dos lhos dos homens” (Salmo 45,3), e a Sua humanidade explanada no sofrimento, na cruz, assumida como meio e instrumento de salvação do
mundo, para assegurar a conversão e a redenção dos homens. A beleza da infância é incorporada no caminho da cruz, numa pronunciação iconográfica orientada para a exaltação da força do
amor de Deus. Ainda que instalada num espaço exíguo, a narrativa expositiva possibilita uma
abordagem de profundo conteúdo religioso, sintetizado nos títulos imputados aos vários grupos
de peças:
O VERBO FEZ-SE CARNE... PARA SALVAÇÃO DO MUNDO
A MINHA ALMA ESTÁ NUMA TRISTEZA DE MORTE
COMO E QUANDO O PAI QUER
LEVAR A HUMANIDADE TODA AO CÉU
O MUNDO SOB OS PÉS DE JESUS
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Das trinta e duas peças expostas a maioria são provenientes do Museu de Arte Sacra e Etnologia
de Fátima, dos Missionários da Consolata, sendo as restantes oriundas de várias paróquias da
Diocese de Viseu, nomeadamente: Paróquia da Cunha Baixa, Paróquia de Oliveira de Frades,
Paróquia de Óvoa, Paróquia de São João da Fresta, Paróquia de Sátão, Paróquia de Vilar de
Besteiros, Paróquia de Figueiró da Granja e Paróquia de Povolide.
ABERTA EXPOSIÇÃO NA CASA EPISCOPAL
SÃO TEOTÓNIO, PADROEIRO DE VISEU, REVISITADO 853 ANOS DEPOIS
Nasceu no Minho mas é “filho adoptivo” de Viseu, uma cidade e uma diocese que o têm
como patrono. São Teotónio, o primeiro santo português, foi revisitado esta terça-feira, 18 de
Fevereiro, na Sé-Catedral de Viseu numa eucaristia evocativa, no dia em que se assinalavam os
853 anos da sua morte. A celebração foi presidida pelo Bispo da Diocese, D. Ilídio Pinto Leandro, a quem se associaram diversas entidades o ciais entre sacerdotes, autarcas, e ainda muitos
fiéis e gente anónima. Entre os presentes, destaque para os cónegos membros do Cabido da Sé,
o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, a vereadora da Cultura, Odete
Paiva, o presidente do conselho de administração do Hospital de São Teotónio, Ermida Rebelo,
e o director do Museu de Grão Vasco, Agostinho Ribeiro.
Perante uma assembleia heterogénea, que quase encheu o templo, D. Ilídio recordou os
principais momentos da vida e da obra do santo que nasceu ainda no remoto Condado Portucalense e que faleceu já estando Portugal instituído como reino. O Bispo de Viseu asseverou que
São Teotónio é o exemplo de alguém que “viveu na procura constante da verdade de Deus e se
santificou pelo amor concreto e dedicado a todos, em especial aos pobres e aos doentes”. D. Ilídio aproveitou também para focar a nova organização que sairá do sínodo diocesano em curso,
mas sempre atendendo à acção de Jesus, afirmando que “Ele é a razão da nossa esperança” e
que Ele “é o alimento indispensável à vida”.
Terminada a eucaristia, o séquito seguiu pelo centro histórico, descendo a rua Nunes de
Carvalho, popularmente designada por rua do Bispo, onde se localiza a Casa Episcopal. Aí residia a segunda parte do convite que D. Ilídio fez à comunidade viseense.
As celebrações dedicadas a São Teotónio foram aproveitadas para proceder à inauguração da Exposição “A Paixão do Menino Jesus”, patente no hall da Casa Episcopal. Um dos
objectivos desta exposição passou, de acordo Maria de Fátima Eusébio, “por se desejar assinalar o dia de São Teotónio, dando especial relevância a este dia festivo”. A coordenadora do
Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu asseverou que “este tipo de exposição de
cariz religioso enquadra-se numa perspectiva do que é a mensagem de Cristo que pretendemos
comunicar”, sendo que cada uma das peças “surge no âmbito de uma narrativa expositiva e
pedagógica, surge para expressar uma mensagem que é também uma forma de evangelização”.
Nesta mostra estão presentes mais de trinta peças vindas de várias paróquias da Diocese,
sendo que há também um pequeno núcleo de peças vindo do Museu de Arte Sacra e Etnologia de Fátima, dos Missionários da Consolata. À excepção deste núcleo, todas as outras peças
foram intervencionadas na oficina de restauro da Diocese. A exposição contou com uma visita
guiada e também com diversas leituras de textos bíblicos e outros que foram intercaladas com
interlúdios musicais. A exposição poderá ser visitada até ao dia 21 de Junho, de 2.a a 6.a feira,
entre as 9h-12h30 e 14h-17h30, e também aos sábados, entre as 14h-17h30.
PBA
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CONCERTO COMEMORATIVO DE S. TEOTÓNIO
Integrado nas comemorações festivas do Padroeiro da cidade e da Diocese de Viseu,
S. Teotónio, padroeiro, aliás, também do Hospital desta cidade, realizou-se um concerto pelo
“Coro e orquestra de S. Teotónio”, na Sé Catedral, pelas 16H30 de domingo passado, dia 23.
Já de véspera, o mesmo Coro tinha efectuado um concerto em Tondela, dentro do mesmo
espírito celebrativo. Este Coro surgiu dentro do espírito do Sínodo Diocesano e tem no seu horizonte ser um coro diocesano com o qual o Bispo e a Diocese podem contar nos momentos que
o venham a justificar.
Compõem o Coro coralistas e instrumentistas de várias proveniências, mormente dos
coros Lopes Morago, Coral de Abraveses, Litúrgico da Sé de Viseu e Coro Clave Jovem de
Man- gualde, cidade donde provêm também a maioria dos instrumentistas, além de elementos
não ligados a qualquer estrutura coral.
Regeu o Coro o Eng.º António Mário Rodrigues, estando ao órgão o Dr. Acácio Ferreira.
Foi apresentado um repertório variado, interpretado com grande qualidade, quer pelas
vozes, (coros individualmente e em conjunto, à capela e acompanhados pelos instrumentistas),
que também executaram números a solo e em conjunto.
A Sé estava muito bem composta, e lá sobressaíam os representantes das autoridades religiosas e civis e agentes culturais. No momento de aplaudir, os aplausos não foram regateados,
concluindo-se que o concerto agradou à generalidade dos assistentes.
Estão de parabéns todos os participantes, bem como os responsáveis, à cabeça dos quais
está o Rev.º Cón. Jorge Seixas, do cabido da nossa Sé Catedral e pároco de Mangualde.
ACA
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA A PAIXÃO DO MENINO JESUS
A LINGUAGEM DA ARTE NO ANÚNCIO DO EVANGELHO
As obras de arte assumem especial protagonismo no processo de comunicação com os
observadores, corporizando formas, cores, personagens, adereços, que integrados numa perspectiva de beleza são geradores de informação e de processos interpretativos, bem como de
sentimentos, que nos aproximam da verdade e da beleza do Evangelho. Os temas orientadores
da narrativa da Exposição temporária A Paixão do Menino Jesus ilustram estas potencialidades da arte no anúncio e na compreensão do Evangelho.
O VERBO FEZ-SE CARNE... PARA SALVAÇÃO DO MUNDO
A iniciar a exposição colocam-se em confronto os dois ciclos cristológicos: o nascimento
de Jesus e a Sua Paixão. Representa-se a ternura da Natividade, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, através de um Presépio de terracota. A relação afectiva entre a Virgem e o frágil
e inocente Menino, que a mãe protege, a explanação da alegria e da esperança do Presépio, são
colocados em contraste com a presença da Cruz, em cujo centro foi incorporada a gura isolada
do mesmo Menino que acabava de nascer. Nesta união dos dois mistérios, sintetiza-se a grandeza do amor de Deus pelos homens e antevê-se a sua redenção. Em seis pinturas quinhentistas,
originárias da predela de um retábulo, os anjos, mensageiros de Deus, são portadores de alguns
dos instrumentos do sofrimento de Cristo e avocam-Lhe honra e glória.
A representação do Menino com a lança, a cruz e a esponja, sobre um monte onde se
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dispõem caveiras identificativas de vários grupos sociais, a Morte e o Tempo (Khronos), mostra que o caminho do Filho para a cruz corporiza o projeto de salvação do Seu Pai para toda a
humanidade, que na transitoriedade e efemeridade da vida terrena deve assumir o caminho de
Jesus como o único que conduz à luz da vida eterna.
A MINHA ALMA ESTÁ NUMA TRISTEZA DE MORTE
A explanação do sofrimento e da dor no rosto e na postura do Menino Jesus, reforçada
pela presença de vários atributos da Paixão, remete-nos para a genuína humanidade de Cristo,
cuja confiança no Pai não anula o medo da morte. Porém, mais do que a representação explícita
da premonição da dor física que iria sofrer, expõe-se a sua tristeza e angústia pelos pecados dos
homens, que continuam a duvidar, que não se arrependem nem acolhem a ver- dadeira conversão. Apesar da Sua fragilidade, Jesus toma sobre si os pecados dos homens, carrega-os na cruz.
Usualmente designadas como Menino Jesus dos Atribulados, são várias as esculturas, pinturas
e registos expressivos deste sofrimento, representativas de um modelo que se popularizou de
forma significativa nos séculos XVII e XVIII, no contexto da devotio moderna, que fomentava
a devoção marcada pela emoção e piedade dos fiéis.
COMO E QUANDO O PAI QUER
A presença da morte de Cristo desde o Seu nascimento é rematada pela representação do
cumprimento da vontade do Pai que o enviou para realizar a Sua obra de salvação. A morte de
Jesus é evocada pela presença de uma cruz com os vários instrumentos associados ao ciclo
da Paixão. A presença de dois exemplares com a representação da descida de Cristo da cruz,
constituídos por pequenas guras de barro dispostas com carácter narrativo, reporta-nos para o
gosto por obras narrativas, de cariz teatral, onde as guras se dispõem num espaço cenográfico,
com elementos da natureza, no quadro de uma tipologia que se popularizou a partir do século
XVIII. Num dos exemplares, articulam-se de forma explícita os dois ciclos da vida de Cristo: o
Seu corpo morto descido da cruz, circundado por várias guras, entre as quais Maria e São João,
é disposto em paralelo com a gura do Menino Jesus, acabado de nascer, explanando que a Sua
morte dá lugar a um renascer, à vida nova, a semente do renascer para toda a humanidade.
LEVAR A HUMANIDADE TODA AO CÉU
A materialização do propósito da morte de Jesus como necessária à libertação e redenção
da humanidade protagonizou a divulgação de um modelo iconográfico onde é representado
como Menino, segurando na mão esquerda o globo, identificativo do mundo que veio salvar
através da cruz, e erguendo a mão direita, em sinal da bênção, da alegria e da esperança. Veste
uma túnica, em cuja frente se dispõem os vários instrumentos da Paixão: coroa de espinhos, coluna, escada, chicote, esponja, lança, mão, martelo, cravos, turquês, dados, galo, jarra e o saco
das trinta moedas. Esta incorporação de elementos levava os fiéis a meditar e a concentraremse na vitória de Jesus sobre a morte e o pecado, conduzindo à redenção de todos os homens. O
globo reforça o sentido da universalidade do projeto de salvação de Deus.
O MUNDO SOB OS PÉS DE JESUS
A representação do Menino Jesus triunfante sobre o globo configura a vitória plena de
Cristo sobre o pecado e a morte e infunde o sentimento de confiança e de esperança do triunfo
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universal da Igreja, que conduzirá à plenitude da vida eterna. A Sua posição sobre o mundo
apresenta-o como o único caminho, é o Salvador do Mundo. Nalguns exemplares, como o de
mar m que apresentamos, o globo é sustentado por anjos, os servos de Deus. Na pintura, pelas
suas potencialidades narrativas, a iconografia do Menino Jesus Salvador do Mundo apresentase mais completa: o Menino Jesus sustenta a cruz de dimensões significativas e eleva-se triunfante sobre o mundo, pisando a serpente com a maçã da tentação na boca e esmagando debaixo
do globo o demónio e a morte. Esta pintura tem correspondência com uma gravura anónima,
seiscentista.
A IMPORTÂNCIA DO INVENTÁRIO NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO
DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
A implementação de um projeto de inventário possibilita o conhecimento detalhado das
existências ao nível dos bens culturais das várias paróquias da diocese. Este conhecimento assume potencialidades muito significativas que vão muito para além do reforço da segurança das
peças, por o registo detalhado, descritivo e fotográfico, facilitar a sua recuperação em situação
de furto.
Para além da sua importância no planeamento mais adequado e dinâmico das ações de
conservação preventiva, de conservação curativa e de restauro a realizar; de possibilitar salvar
muitas peças às quais não era dedicada a devida atenção e cuidado, algumas das quais encontradas em amontoados de objetos destinados ao lixo, e de reforçar a comunhão entre as comunidades locais, os fiéis e a Igreja, do inventário decorrerá uma fruição mais alargada e integrada
do património religioso, nas esferas culturais, sociais, históricas, artísticas e eclesiais.
São também de grande importância as virtualidades do inventário na concretização de iniciativas vocacionadas para a sua valorização em contexto expositivo. Na preparação de exposições temporárias, depois de determinado o sentido geral da proposta expositiva, a construção
da narrativa, a articulação de conteúdos, a definição de núcleos, desenvolvem-se em correlação
com a seleção e identificação das peças a integrar.
Cada tema propõe-se a abordagens diferenciadas, que são mais ou menos desenvolvidas
em função do número de objetos a expor, dos limites espaciais da exposição e da representatividade assumida por cada objeto como expressão material de um contexto e de uma mensagem.
Na exposição, não obstante as obras se encontrem descontextualizadas, a sua articulação
com as outras peças e a orientação narrativa potenciam a recuperação parcial da sua dimensão primitiva, assumem uma presença viva e expressiva que vai muito para além de uma simples abordagem à vertente estética e à materialidade. Cada objecto individualmente e na sua
incorporação numa narrativa suscita uma reflexão e o entendimento das linhas estruturantes e
constituintes da temática. O conteúdo e a dimensão estética das obras são reveladores da Palavra de Deus e das dimensões da vivência religiosa das comunidades. A existência do inventário
multiplica as possibilidades de desenvolvimento de propostas expositivas, permitindo a construção de narrativas coerentes e articuladas numa perspetiva eclesial. A exposição temporária A
Paixão do Menino Jesus, recentemente inaugurada na Casa Episcopal, para além do núcleo de
peças proveniente do Museu de Arte Sacra e Etnologia de Fátima, integra várias peças oriundas
de paróquias da diocese de Viseu. Destas, algumas foram identificadas no âmbito de deslocações pontuais às paróquias, mas outras foram selecionadas através do inventário que estamos
a realizar. Possivelmente, sem o inventário, nunca lhes seria dado o relevo e a importância que
assumem na exposição.
Destacamos em particular duas peças: a escultura, em marfim e pau-santo, do Menino Je130
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sus Salvador do Mundo, pertencente a uma pequena capela da paróquia de São João da Fresta,
uma peça que tem manifesto interesse artístico, cuja identificação dificilmente ocorreria sem o
inventário; a pintura, que terá pertencido a uma bandeira, com a iconografia do Menino Jesus
sobre o globo, esmagando a serpente, o pecado e a morte, da paróquia da Cunha Baixa, que se
encontrava numa arrecadação e em mau estado de conservação, pelo que a sua incorporação na
exposição possibilitou o seu restauro e valorização, tanto na vertente material como na científica, pela identificação da gravura seiscentista que inspirou a sua execução.
Haverá na diocese outras peças que teriam contribuído para enriquecer a narrativa expositiva desta e de outras exposições que temos vindo a realizar, mas como não se encontram
inventariadas não foi possível a sua identificação. No futuro, com o alargamento do inventário
à maioria das paróquias será mais fácil a concretização de projetos desta tipologia com peças da
nossa diocese.
ESCULTURA EVOCATIVA
DA BEATA RITA AMADA DE JESUS
Em Ribafeita, freguesia onde nasceu a Beata Rita Amada de Jesus, está a ser construído
um Memorial / Centro de interpretação. No espaço envolvente será edificado um monumento,
da autoria do artista viseense Paulo Medeiros.
No âmbito da visita pastoral, recentemente realizada, a paróquia de Ribafeita ofereceu ao
Senhor Bispo D. Ilídio Leandro uma miniatura desse monumento, evocativo da espiritualidade
e acção da Beata Rita Amada de Jesus, como clarifica a respectiva memória descritiva, que aqui
transcrevemos:
A silhueta recortada identifica-nos de imediato a Beata Rita Amada de Jesus, cujo lenço
se prolonga em dois sentidos: uma das faixas cai até aos pés estabelecendo a ligação com a terra
onde nasceu e onde desabrochou a sua vocação, Casalmendinho, a outra ponta desenvolve-se
como um caminho cheio de vida, remetendo-nos para a sua vivência cristã, sustentada nos valores da família, na oração, na eucaristia e no amor aos irmãos, que na sua vocação missionária
procurou comunicar ao mundo.
A robustez do bloco de madeira, ao qual se encontra aposta a silhueta da Beata Rita Amada de Jesus, sugere-nos a solidez da sua fé, sustentada no amor a Jesus Cristo, a Nossa Senhora
e a São José, a família de Nazaré na qual projetou todas as famílias, representadas no verso
deste bloco.
O segundo bloco de madeira, de perfil curvo, incorpora o sonho da Beata Rita Amada de
Jesus: realizar a vontade de Deus fundando uma Obra Religiosa, o Instituto Jesus Maria José,
que se dedicasse à proteção e à educação das crianças e jovens, ao auxílio aos mais pobres e
marginalizados, à conversão e à orientação dos que se encontravam afastados dos caminhos do
bem e da moral cristã e à oração. Toda esta ação, era sustentada no seu amor à Eucaristia e ao
rosário, que rezava e ensinava a rezar, elementos figurados na extremidade da peça.
O espaço em aberto, apenas envolvido pelo lenço ondulado que une o conjunto, convidanos a todos a entrar e a participar desta vivência de fé, da espiritualidade da Beata Rita Amada
de Jesus e a sentirmo-nos por ela protegidos e implicados na missão de dizermos Deus ao mundo.
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A ABSTINÊNCIA QUARESMAL NO AHDV
UMA HISTÓRIA DE PAPAS, REIS, PIRATAS, FURIOSAS TEMPESTADES
E MALES DE ESTÔMAGO
Estava provavelmente o ano de 1821 no seu término quando D. João VI, rei fidilissimo
do reino unido de Portugal, dos Algarves, e do Brasil, por intermédio do comendador Pedro
de Melo Breiner, roga à Santa Sé que no tempo da Quaresma e nos outros dias do anno em que
a comida de carne, ovos, e lacticinios se prohibe, estes alimentos sejam permitidos naquelas
regiões.
O relato feito pelo referido comendador causou huma certa violencia no animo do papa
Pio VII. De tal modo que este querendo agradar ao rei, cujo respeito pelas leis da Igreja não lhe
era de sorte alguma duvidoso, e tendo tãobem em concideração o mizero estado das couzas,
prontamente condescendeu com as regias supplicas.
Em Portugal a falta de azeite e de peixe era preocupante, uma vez que a violencia fortissima das tempestades tinha arrancado desde as mais profundas raizes oliviais inteiros lançando
algumas vezes as oliveiras longe dos lugares em que se achavão plantadas. De igual modo se
levantarão e cahirão sobre os barcos em que os pescadores portugueses e algarvios sahião a
pescar ao mar, a huns devorarão e a outros destruirão.
Já aqueles que ousavam enfrentar as forças da natureza viam a sua vida em perigo pelos
latrocinios maritimos praticados pelos piratas que infestavam a costa portuguesa. A situação no
Algarve era ainda mais miserável, pois os pescadores, que costumavão ir muitas vezes pescar
no mar Mediterraneo, estavam agora impedidos de o fazer devido à doença que grassava em
Hespanha e ao perigo de contágio.
A substituição do pescado fresco pelo salgado não era uma opção viável, pois este era
importado de paizes estrangeiros com um vicioso modo de salga e seca, constando já por experiencia, que de comer sempre peixe salgado tem muitas vezes resultados prigosos. Exemplo
disso são os povos do Brazil entre os quais os mui grandes calores e o consumo excessivo de
peixe assim conservado eram a causa da debilidade de estomago de que padeciam, de tal forma
que já nem digeriam bem o peixe fresco.
Já permitir somente o consumo de lacticínios e ovos, deixando de fora a carne, conviria
somente aos ricos, cujo numero em nenhuma parte he grande, pois eram alimentos em que havia huma grande falta e carestia, logo vedados à maioria da população.
Sensível a este relato, imbuído de amor paternal e com o favor de Deus, relembrando que
no passado, em similar situação, já tinha decidido a favor de todos os que habitavão nos reinos
de Portugal, do Algarve, do Brazil e das Ilhas, nomeadamente em 1807 aquando da guerra
marítima, o papa Pio VII concede a todos os habitadores daquelas regiões, ainda que sejão do
clero, e adictos às ordens religiosas, permissão para que consumam lacticínios, ovos e carne
durante o período quaresmal.
No entanto, os súbditos de D. João VI deveriam ter sempre presentes as determinações do
papa Bento XIII acerca de se não uzar promiscuamente de comidas de peixe juntamente com
comidas de carne, devendo também substituir a abstinência por outras obras pias, ou devotas
oraçoins.
São exceção ao indulto concedido os dias das quatro temporas, quarta feira de cinza,
todas as sextas feiras da Quaresma e os ultimos quatro dias da Somana Santa, da mesma forma
o dia 24 de dezembro, assim como o dia da Anunciação e da Assumpção da bem aventurada
Virgem Maria, dos santos apostolos Pedro e Paulo e de todos os santos, valendo o mesmo pelo
espaço de seis annos a contar do dia 1 de março de 1822.
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Estas letras apostolicas em forma de breve dadas em Roma em Santa Maria Maior debaixo do annel do Pescador no dia 16 de janeiro de 1822, 22.o ano do pontificado do referido papa
Pio VII, encontram-se tresladadas num livro para o Registo de Capítulos de Visitas e Pastorais
da paróquia de Aguiar da Beira.
Este, juntamente com outra documentação de grande importância e imensurável interesse
histórico e pastoral, foi incorporado a título de depósito no Arquivo Histórico da Diocese de
Viseu (AHDV) no passado dia 3 de outubro de 2013, estando já disponível a todos aqueles que
dele queiram “construir História”.
À paróquia de Aguiar da Beira na figura do seu pároco, o padre Jorge Miguel Tavares
Gomes, o AHDV agradece o privilégio de o deixar contar esta e outras Histórias.
Anabela Costa
Arquivista
LEVANTAMENTO DO PATRIMÓNIO DE 60 PARÓQUIAS
ESTARÁ PRONTO ATÉ FINAL DO VERÃO
A responsável pelos Bens Culturais da Igreja na Diocese de Viseu, Fátima Eusébio, disse, na semana passada, em conferência de imprensa, que nem sempre é fácil de passar para a
comunidade a importância dos trabalhos em curso, relacionados com o inventário cultural. As
‘Descobertas de Fé e os encontros com o Património’ cruzam-se, numa série de iniciativas, com
destaque para o levantamento, que abarcam áreas dos concelhos de Viseu, Oliveira de Frades,
Vouzela e S. Pedro do Sul, esperando-se que possam estar concluídas até ao final do verão.
O levantamento, no terreno, do património existente em seis dezenas de paróquias da área
de intervenção da Associação de Desenvolvimento Dão Lafões e Alto Paiva (ADDLAP) – exceto Vila Nova de Paiva, que pertence à Diocese de Lamego -, começou a ser feito em Maio de
2012, no âmbito de uma candidatura apresentada à ADDLAP.
O CONHECIMENTO É IMPRESCINDÍVEL
O ‘projeto tem de ser entendido de forma integrada’ de toda uma atividade base, inserida
naquilo que se pretende fazer não apenas no âmbito desta candidatura, mas também em termos
futuros. ‘Sem conhecermos verdadeiramente as existências, é muito difícil fazer programação
numa perspetiva não só religiosa mas igualmente naquilo que pode contribuir para o desenvolvimento local, constituindo um fator de atratividade do território para os que nos visitam, inclusive os que estão cá dentro e que muitas vezes vão para fora visitar outros locais sem conhecer
a riqueza os rodeia’.
Fátima Eusébio explicou ainda que o projeto em curso abrange parte do levantamento do
território da ADDLAP e integra-se numa ‘base de dados’ que vai ser fundamental para identificar todo o património da Diocese de Viseu. ‘Nós inventariamos tudo’ e ‘ainda fazemos um
levantamento das festas que existem’, apoiando às populações.
A responsável pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu realçou que
o Inventário/Catálogo ‘ficará acessível, através das novas tecnologias de comunicação, para a
generalidade da população, embora sem referência à localização das peças’...
OS INTERIORES FAZEM TODA A DIFERENÇA
Toda a informação é introduzida numa base de dados, considerada ‘fundamental para a
Igreja Diocesana

133

gestão do património’, na medida em que ‘permite ter um manancial mui- to diversificado de
informação’, como a cronologia, o estado de conservação e a função de cada uma das peças. ‘É
um trabalho imenso, que estamos com dificuldade de concretizar em tão pouco tempo’, adiantou Fátima Eusébio, informando que, por exemplo, só para Oliveira de Frades já foram criadas
três mil fichas nesta base de dados. Para além dos desdobráveis, que vão ter ‘rotas’ para cada
um dos concelhos, ficará disponível uma ‘rota’ para todo o território. É uma espécie de ‘passaporte’ – ideia que está já a ser aplicada no Porto. O trabalho consiste numa pequena brochura,
levando até aos sítios todos os turistas, onde encontrarão sempre alguém disponível para os
receber, abrindo-lhes as portas das igrejas ou capelas, onde se acolhe o património religioso.
Mais do que ‘os exteriores, são os interiores que fazem toda a diferença’. O ‘passaporte’ pode
conter também outra informação afim, considerada uma mais-valia para os turistas. Afinal, o
mais importante ‘disto tudo é trabalhar em rede e de forma integrada’, avançou Fátima Eusébio,
que aposta ainda na vertente da preservação documental existente nas paróquias.
EXPOSIÇÃO PRESENTE NA CASA EPISCOPAL
Estima-se que esteja feito ‘60 a 70% do levantamento no terreno’. A maior parte da informação já está introduzida nas fichas. Este levantamento representa um investimento total de
150 mil euros, 40% suportados pela diocese e 60% disponibilizados no âmbito da candidatura
aprovada pela ADDLAP. Os ‘projetos têm de ser consequentes’, alertou. João Paulo Gouveia,
presidente da ADDLAP, considerou, por sua vez, que ‘este projeto exprime uma das facetas
mais importantes do espírito e da estratégia’ da Associação, ou seja: ‘valorizar os recursos do
território e usá-los como um ativo para a economia, o turismo e o emprego’.
No final foi facultada aos jornalistas uma passagem pela exposição que se encontra no
átrio da Casa Episcopal, à rua Nunes de Carvalho, aberta a todas as pessoas que a pretendam
visitar.
RB
OBRAS NA CATEDRAL DE SANTA MARIA DEVISEU
RETÁBULO DA CAPELA DE SÃO JOÃO BATISTA
No quadro da primeira fase de intervenção na Catedral de Viseu foi contemplada a intervenção no retábulo da capela de São João Batista. Este retábulo de talha dourada barroca,
executado em 1721 pelo entalhador Manuel Correia, encontrava-se em avançado processo de
degradação, com cedências estruturais, perdas de material e desabamento de vários componentes, que determinaram o seu escoramento em 2011.
São consideráveis a diferenças em termos de conservação deste retábulo em relação às
restantes estruturas retabulares do edifício, que não obstante também necessitem de intervenção
de conservação e restauro não apresentam patologias tão graves. O acentuado processo de
degradação resultou do fato de durante um período considerável terem ocorrido infiltrações de
água, que incidiam directamente sobre a talha, motivando o destacamento do ouro em muitas
superfícies, a fragilidade das madeiras e movimentações estruturais muito acentuadas.
A resolução do problema das infiltrações em tempo útil teria evitado que o retábulo se
degradasse de forma tão acentuada e que a intervenção a realizar fosse tão profunda. Assim, foi
necessário proceder à desmontagem total da estrutura retabular, trabalho que foi realizado nos
dias 14 e 15 de Abril pela empresa Monteiro e Vouga. Prevê-se que o restauro só esteja concluí134
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do em Agosto.
Este exemplo deve constituir um alerta para os diversos espaços religiosos da nossa diocese, onde é necessário que se implementem procedimentos de conservação preventiva, nomeadamente no que concerne à verificação de telhados, infiltrações e limpeza de algerozes, entre
outros aspectos para os quais temos alertado.
VIA SACRA SEGUIDA POR MILHARES DE PESSOAS
Milhares de pessoas assistiram, no passado domingo, 13 de abril, à representação da viasacra que percorreu o centro histórico de Viseu em cinco grandes ‘quadros’. organizado, em
parceria, pela autarquia viseense e pela paróquia do Campo de Madalena, a encenação coube
ao conhecido grupo de teatro Ondas do Campo. A encenação da via-sacra é da autoria do padre
João Bezerra, missionário passionista.
Perto de 50 actores deram vida à paixão de Cristo e passaram em cena os últimos momentos de Jesus, desde a sua prisão – e posterior interrogatório de Pôncio Pilatos – até à sua
ressurreição. a representação iniciou-se na escadaria da igreja dos Terceiros, com o primeiro
‘quadro’. A multidão, que se juntou ao fundo dos degraus, foi seguindo o desenrolar da cena
bíblica que se prolongou depois, sucessivamente, para o Jardim das Mães, Mercado 2 de Maio,
Praça D. Duarte e, por fim, para o adro da sé. No fim de cada ‘quadro’, os milhares de espectadores acompanhavam o cortejo formado pelos actores que iam ‘encarnando’ cada uma das
personagens bíblicas ali representadas.
PBA
MOSTEIRO DE SÃO CRISTÓVÃO DE LAFÕES
ENCONTRO CULTURAL CELEBRA DEZ EDIÇÕES
No ano em que se comemora a primeira década dos Encontros Culturais em São Cristóvão de Lafões, concelho de São Pedro do Sul, esta iniciativa, a ter lugar no Mosteiro com o
mesmo nome, nos próximos dias 16 e 17 de Maio, propõe levar os participantes ‘Ao encontro
de Histórias e Patrimónios Monásticos’, pretendendo “oferecer um conjunto de propostas de
reflexão em torno de temáticas monásticas que ajudem a perceber o fenómeno do monaquismo
à luz das memórias que proporcionou, pela escrita e pela obra de arquitectura”, conforme se
apresenta a 10.ª edição.
Esta iniciativa tem marcado não apenas a história recente deste convento masculino, entretanto transformado em casa de turismo de habitação, mas também se assume como um ponto
de referência anual para investigadores e curiosos destas temáticas medievais. Os Encontros
Culturais são comissariados por académicos pertencentes a diferentes instituições nacionais, e
organizados pela Associação dos Amigos do Mosteiro de São Cristóvão de Lafões e pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu.
Este ano, para além das comunicações que se enquadram em três painéis: ‘Família, Literatura e Memória em Cister’, ‘Das Materialidades Cistercienses: o caso de Maceira Dão’ e ‘Dos
Sítios e da Obra Monástica ao Património’, a habitual visita será feita ao Mosteiro de Santa
Maria de Maceira Dão, no concelho de Mangualde.
O mosteiro foi fundado no século XII, pela mão de João Peculiar, futuro bispo do Porto
e depois arcebispo de Braga, sendo provavelmente a primeira abadia cisterciense nascida em
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Portugal. Mais tarde, teve a protecção do rei D. João V (1706-1750), ostentando o título de Real
Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões.
Em 1834, por determinação do governo liberal, foi extinto e vendido em hasta pública.
Caiu em ruína até que, em 1984, foi adquirido pelos actuais proprietários que devolveram ao
edifício secular parte da sua graça e pretérito esplendor, respeitando a estrutura e o estilo monástico, um espaço que aqueles assumem ser “um local de acolhimento e de partilha”. Em 14
de Junho de 2010, o Mosteiro de São Cristóvão de Lafões foi classificado como Monumento de
Interesse Público, pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico.
PBA
RESTAURO DA CAPELA-MOR DA IGREJA
DE NOSSA SENHORA DAS NEVES EM SÃO SALVADOR
No âmbito de uma candidatura a fundos comunitários, através da ADDLAP, foi possível
empreender o restauro da igreja paroquial de São Salvador. A intervenção contemplou a componente arquitectónica, a imaginária, o retábulo e o teto de caixotões da capela-mor.
O restauro deste património móvel e integrado, sob a responsabilidade da empresa Arte e
Talha, motivou alterações significativas que manifestamente contribuíram para um acréscimo
muito significativo da beleza do espaço da capela-mor. Para além dos destacamentos, das lacunas em termos de policromia e douramento, da infestação e das cedências a nível estrutural,
o retábulo tinha sido objecto de alterações ao nível do sacrário e respectivo enquadramento, dos
intercolúnios das ilhargas, do trono e do frontal de altar. A intervenção realizada possibilitou a
reintegração de algumas peças que tinham sido removidas, nomeadamente um dos degraus do
trono, e a substituição das inestéticas portas laterais e do frontal de altar, conferindo ao conjunto
maior harmonia estética.
O teto de caixotões, constituído por painéis pintados sobre madeira com símbolos da litania mariana, recuperou a vivacidade e a legibilidade nas composições pictóricas e nas cores.
Não obstante tratar-se de um espaço de pequenas dimensões, a intervenção realizada nesta capela-mor confere-lhe a beleza e o simbolismo essenciais à celebração da liturgia e reforça
o interesse patrimonial e cultural desta igreja. O retábulo, de talha dourada e policromada, de
estilo barroco nacional, articulado com o teto de caixotões de gramática rococó e a imaginária,
dos séculos XVII ao XIX, devidamente restaurados, justificam a integração desta igreja no quadro das rotas a propor para o concelho de Viseu.
ALUNOS DE TONDELA DERAM NOVA VIDA
À PROCISSÃO DA FESTA DAS CRUZES
O Agrupamento de Escolas Tomaz Ribeiro, em Tondela, participou, este ano, na tradicional Festa das Cruzes, que decorreu no passado dia 29 de maio, na Freguesia de Guardão (Caramulo). A cruz que os alunos da Escola EB2,3 do Caramulo levaram erguida era constituída por
um crucifixo dos que se viam, ainda não há muito tempo, nas salas de aula do Ensino Primário,
ornamentada pelo pessoal não docente. Os alunos da EB1 de Paredes do Guardão e uma turma
da Escola EB2,3 do Campo de Besteiros, com a Escola EB1 de Santiago de Besteiros, integraram também a procissão.
A Festa das Cruzes é uma tradição que vem de longe e decorre em dia da Ascensão. As
freguesias de Castelões, Campo de Besteiros e Santiago de Besteiros sobem a encosta da ser136
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ra do Caramulo, com as cruzes processionais ricamente enfeitadas e, a partir da Capela de S.
Bartolomeu, dirigem-se, em procissão, à Igreja do Guardão. No exterior da Igreja, as cruzes
“abraçam” a cruz do Guardão, num ritual de acolhimento e de paz, presenciada por milhares de
peregrinos, vindos de todo o lado para assistirem ao invulgar ritual, que mantém o ‘cumprimento de um voto’ ancestral.
A FREGUESIA DE GUARDÃO RECEBE ANUALMENTE A TRADIÇÃO RELIGIOSA
A participação dos alunos na procissão ritual teve como objetivo “proporcionar um melhor conhecimento e valorização dos costumes e tradições locais”, como refere o Clube de Jornalismo da Escola do Caramulo, mas esta participação, acrescenta, “também ajuda a construir
uma ‘cultura de agrupamento’”. “A paróquia de Guardão (Caramulo) mantém a celebração da
Ascensão na Quinta-feira da Ascensão, pois ali, como nas paróquias de Campo de Besteiros,
Castelões e Santiago, esse dia é ‘dia santo’. As próprias empresas sediadas nestas freguesias,
por vontade dos trabalhadores, trocam o feriado municipal de 16 de setembro por este dia, como
feriado local”, conclui.
A festa que marca a identidade de quatro freguesias do concelho de Tondela contou ainda
com um almoço, após a Eucaristia, servido aos alunos e acompanhantes na Casa do Povo do
Guardão.
ROTEIROS TURÍSTICOS PORTUGAL
CAMINHOS DA FÉ
No âmbito da parceria entre o Turismo de Portugal e o Secretariado dos Bens Culturais
da Igreja foram recentemente apresentados dois Roteiros especificamente vocacionados para o
Turismo Cultural e Religioso, intitulados Caminhos Marianos e Caminhos de Santiago.
Os autores, Marco Daniel Duarte, autor dos Caminhos Marianos, e Paulo Almeida Fernandes, autor dos Caminhos de Santiago, contextualizam a dinâmica das motivações religiosas
e culturais no quadro do Turismo e apresentam cerca de 150 recursos turísticos com particular
relevância devocional, cultural e artística. As duas publicações, para além de divulgarem o
património religioso e de constituírem um importante recurso para qualificar as propostas dos
profissionais do turismo na estruturação e comercialização de programas turísticos, contribuem
para que a fruição deste património assuma um carácter integrado nas vertentes cultural, religiosa e artística.
O Turismo Religioso foi identificado pelo Governo como “um dos produtos que podem
contribuir para aumentar os fluxos turísticos em períodos que não coincidem com a época alta,
atraindo visitantes de mercados não tradicionais. Prevê-se que este produto contribua para a
quebra da sazonalidade e para o aumento de visitantes ao longo de todo o ano, bem como para
a diversificação dos mercados emissores, tendo especial importância para mercados como a
Polónia, Irlanda, Brasil, Itália, França, Espanha, Israel, EUA, Canadá e Rússia. As manifestações culturais de cariz religioso e as diversas festas e romarias movem milhares de pessoas de
norte a sul do País e funcionam também como um fator na dinamização do mercado interno,
que representa um terço da procura total, fundamental na utilização de recursos locais como a
hotelaria e restauração, entre outras atividades turísticas”. O Presidente do Turismo de Portugal,
João Cotrim Figueiredo, considera que «o património religioso faz parte integrante da nossa
cultura e desempenha um papel determinante na diferenciação do Destino Portugal, pelo que
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a sua valorização é essencial ao desenvolvimento da atividade turística”.
A relevância e as potencialidades do património religioso nas perspetivas cultural, histórica, artística e espiritual exigem por parte dos vários agentes relacionados com este património
– sacerdotes, comissões paroquiais, comunidades, etc., - uma actuação responsável e qualificada na preservação dos bens culturais, bem como no acolhimento aos turistas que visitam os
espaços da Igreja.
CLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL RELIGIOSO
Esta semana, no Diário da República, 2.ª série — N.º 123, de 30 de junho de 2014, saíram
as portarias de classificação como monumentos de interesse público da igreja de Santo Isidoro,
paroquial de Cavernães e da capela de Nossa Senhora da Saúde, de propriedade privada, sita
em Repeses. De acordo com a Lei no 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da
política e do regime de protecção e valorização do património cultural, no artigo 15o, “Os bens
móveis e imóveis podem ser classificados como de interesse nacional, de interesse público ou
de interesse municipal”, especificando-se estas categorias nos pontos seguintes:
- “Um bem considera-se de interesse nacional quando a respectiva protecção e valorização, no todo ou em parte, represente um valor cultural de significado para a Nação.
- Um bem considera-se de interesse público quando a respectiva protecção e valorização
represente ainda um valor cultural de importância nacional, mas para o qual o regime de protecção inerente à classificação como de interesse nacional se mostre desproporcionado.
- Consideram-se de interesse municipal os bens cuja protecção e valorização, no todo
ou em parte, representem um valor cultural de significado predominante para um determinado
município.”
Nos dois imóveis do concelho de Viseu supra referidos, a classificação foi essencialmente
motivada pelo valor do património integrado, concretamente:
- na igreja Matriz de Cavernães, as duas pinturas incorporadas nas ilhargas do retábulo
barroco da capela-mor, que representam São Vicente e Santo António, foram executadas cerca
de 1550 por um dos mais conhecidos discípulos de Vasco Fernandes, o pintor António Vaz;
- na capela privada de Repeses, dedicada a Nossa Senhora da Saúde, destaca-se o conjunto de pintura mural, do século XVII/XVIII, que reveste a quase totalidade das paredes e da
abóbada de berço, sendo que no teto se desenvolvem motivos de grotescos e nas paredes laterais
se perfilam composições figurativas de temática religiosa, delimitadas por molduras compostas
por folhas de acanto; trata- se de um conjunto singular, tendo em conta os poucos exemplares de
pintura mural deste período que subsistem na região de Viseu. A classificação deste património
constitui um expediente para que se promovam estratégias de conservação adequadas, capazes
de garantir a sua salvaguarda. Para além dos limites impostos às futuras intervenções, que deverão ser obrigatoriamente acompanhadas pelos organismos do Estado com competências nesta
área, a classificação impõe também condicionantes às construções e alterações a realizar na
ZEP (zona especial de protecção) envolvente, definida nas respectivas portarias. A atribuição da
classificação pelo Estado é um reconhecimento do valor e da importância patrimonial que estes
espaços assumem no quadro do município de Viseu e vem alargar a lista que já integra muitos
outros imóveis classificados, de tipologia religiosa, na região. Em paralelo com este reconhecimento é importante que os vários agentes responsáveis pelo património – Igreja, município,
particulares – desenvolvam acções de trabalho em rede capazes de promover as dinâmicas necessárias para que estes espaços possam integrar iniciativas que os abram à fruição de públicos
alargados.
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INAUGURADA EM CASALMENDINHO
CASA MEMORIAL DE MADRE RITA ABERTA AO MUNDO
A Casa Memorial de Madre Rita Amada de Jesus foi inaugurada no domingo, 27 de
Julho, em Casalmendinho, lugar da freguesia de Ribafeita, diocese de Viseu, onde nasceu e
morreu aquela que foi considerada serva de Deus e que foi elevada aos altares em 28 de Maio
de 2006, por meio da sua beatificação. Este novo espaço de fé, de memória e de reflexão é a
concretização de um desejo antigo de muitos dos milhares que acorreram naquela manhã marcada por grande calor. Mas também traz novas responsabilidades, como foi frisado por vários
intervenientes, na alocução no espaço exterior da Casa Memorial.
A cerimónia iniciou-se com uma missa campal, frente à igreja matriz de Ribafeita e com
a Casa Memorial no horizonte. A eucaristia foi celebrada por D. Ilídio Pinto Leandro, bispo de
Viseu, e concelebrada por diversos sacerdotes da diocese. À frente do altar, onde estava a imagem de Madre Rita, devidamente ornamentada, centenas de cadeiras, dispostas em duas filas, e
muito espaço, quer junto das ruínas de uma primitiva casa que serviu a paróquia, quer ao longo
da escadaria que leva ao adro da igreja e onde, no seu interior, também se concentraram alguns
fiéis.
Lá em baixo, num dos lados, e numa primeira linha das muitas cadeiras colocadas estavam representantes civis da cidade, como eram os casos do vice-presidente da Câmara Municipal de Viseu, Joaquim Seixas, e da vereação executiva, Odete Paiva, João Paulo Gouveia
e Guilherme Almeida. José Junqueiro, vereador da oposição, também ali estava, assim como
Agostinho Ribeiro, director do Museu de Grão Vasco. No outro lado, à frente, estavam várias
religiosas de diversos colégios nacionais e estrangeiros do Instituto Jesus Maria José (IJMJ),
obra fundada por Madre Rita, assim como um representante da Santa Sé.
CASA MEMORIAL
ESPAÇO DE VISITA E DE MEMÓRIA
O bispo D. Ilídio descerrou a placa da Casa Memorial, em conjunto com uma religiosa,
representante do colégio de São Paulo, do Instituto Jesus Maria José. Apresentou esta Casa
Memorial de Madre Rita Amada de Jesus como um lugar de fé, de procura e de reflexão, mas
também “um centro de irradiação do carisma de Madre Rita”. Mas o Pastor da Igreja viseense
também alertou para a necessidade de ser “desejável que estes dois lugares da diocese [Casalmendinho, onde está este novo espaço, e Viseu, onde estão os restos mortais da beata] sejam
hoje, cada vez mais, lugares de “cooperação e de maior entreajuda nesse projecto que é o mesmo e de todos”.
D. Ilídio sintetizou o desejo de ver esta Casa Memorial como um “espaço de visita e de
memória, seguindo os caminhos de santidade da Madre Rita”. Por isso, desejou que “a Igreja
de Viseu tome como sua esta santa”.
O novo espaço foi apresentado por Fátima Eusébio, coordenadora dos Bens Culturais
da Diocese de Viseu, e uma das mentoras da criação da colecção museológica desta Casa
Memorial. De uma forma geral, mas igualmente profunda, aquela responsável apresentou os
dois andares do espaço, salientando alguns pormenores como o tronco torto de uma árvore
“que representa a vida da Madre Rita, plena de dificuldades, mas que, com a sua fé, soube levar
a vida aos outros”, ou o piano que estava num dos colégios, e que agora faz parte do espólio
Igreja Diocesana

139

da Casa Memorial. Fátima Eusébio confirmou que aquele instrumento é um reflexo da visão
de Madre Rita “por incluir na educação das crianças e das raparigas a disciplina de educação
musical”. Ao mesmo tempo, aquela coordenadora salientou o traço arquitectónico da Casa Memorial, confirmando que “houve uma tentativa de dotar este espaço de uma contemporaneidade
aliada ao meio envolvente”, eminentemente rural.
O acesso à Casa Memorial foi aberto há pouco tempo, fruto de um trabalho conjunto entre
a Câmara Municipal de Viseu e a Junta de Freguesia de Ribafeita (JFR). Nas breves palavras
que proferiram, Joaquim Seixas, vice- presidente da autarquia, e Custódio Ferreira, presidente
da JFR, salientaram isso mesmo. Custódio Ferreira enalteceu o “excelente trabalho aqui realizado”, confirmando que ele próprio foi apenas “uma pedra das muitas que aqui estão”. Já Joaquim
Seixas lembrou a rapidez com que se efectuaram as obras, desde o lançamento da primeira pedra (Janeiro de 2013) até à inauguração deste espaço, que apelidou de “lugar de fé, de liberdade
de culto e de liberdade religiosa”, aludindo à própria visão de Madre Rita. Por outro lado, no
campo específico do acesso a esta Casa Memorial, o vice-presidente lembrou a pista pedonal
que foi construída em paralelo com a estrada que liga a igreja matriz à localidade de Casalmendinho. No final da cerimónia, foi servido, ali perto, um almoço partilhado.
“ACOLHER-VOS A TODOS COMO A MADRE RITA FAZIA”
As primeiras palavras de D. Ilídio lembraram o trabalho realizado por Madre Rita, reflectido na presença das religiosas vindas de vários pontos do mundo, com especial destaque para
o Brasil, onde há uma grande implantação do IJMJ. Em verdade, foi assim durante toda a eucaristia. Nesse sentido, o bispo confirmou que “queremos acolher-vos a todos como a Madre Rita
fazia”, garantindo também que foi ela quem “nos juntou aqui e certamente estará orgulhosa”.
Na homilia, Madre Rita, a sua fé e a sua acção voltaram a ser realçadas. Para além de não
resta- rem dúvidas sobre a sua santidade, como referiu o bispo diocesano, este apontou também
o crescimento que aquela beata faz “no coração de certas pessoas, no caminho de Deus e do
Paraíso e na vivência das coisas que dão sentido à nossa vida”. Depois da homilia, foi tempo de
se preparar a procissão em direcção à Casa Memorial. Reflexo da importância de Madre Rita na
comunidade cristã, foram várias as bandeiras nacionais de diversos estados presentes, desde a
da Santa Sé à dos países da América do Sul, como Brasil, Bolívia, Paraguai e Peru, ou ainda do
continente africano como os casos de Cabo Verde, Angola e Moçambique.
À frente da procissão seguiram as relíquias de Madre Rita, que durante todo o percurso
foram recebendo pétalas de rosas, lançadas por crianças. Depois, o andor com a imagem da
Madre Rita, o bispo da diocese com os sacerdotes, entidades civis e religiosas e os milhares de
fiéis acompanhados ao som da música tocada pela Banda Filarmónica de Ribafeita. Chegados
à Casa Memorial, em Casalmendinho, foi tempo de continuar o protocolo, no momento em que
se ensaiava ainda a música em honra de Madre Rita que haveria de ser entoada mais à frente.
VISITA À CASA MEMORIAL RITA AMADA DE JESUS
Implantada no local onde existiu a casa de família de Rita Amada de Jesus, onde ela nasceu, onde viveu e onde estão os gérmenes da vocação e da missão que Deus lhe confiou. Para
além do edifício, toda a envolvente participa das memórias de Rita Amada de Jesus: os espaços
por onde passou, a mina onde se refugiou durante as perseguições ocorridas após a implantação
da República, a paisagem envolvente, a igreja e algumas habitações, fizeram parte da visão da
Madre Rita, que delas fruiu e retirou vivências importantes para o seu projeto de vida em co140
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munhão com Deus.
Na entrada da casa surge um conjunto de canas, que se prolonga pelo andar superior, representativo das ações que Rita Amada de Jesus desenvolveu para viver e testemunhar Cristo,
dos caminhos que seguiu orientada por uma só luz, da força da sua fé e a grandeza da obra que
construiu com humildade, persistência, força, empreendedorismo, sabedoria e modernidade.
Para além da informação cronológica, desde o seu nascimento à beatificação, no primeiro núcleo, intitulado Espiritualidade e Vocação, são expostos livros que foram marcantes na sua formação e vocação, apresentam-se reproduções de cartas e da sua autobiografia que testemunham
a sua força, a capacidade de encontrar sempre uma solução para os problemas, o empreendedorismo de uma mulher que viveu em contextos adversos, tudo sustentado numa confiança
absoluta em Deus e em Nossa Senhora.
A devoção a São José e a Nossa Senhora que sempre demonstrou e que evoca frequentemente na sua autobiografia são representadas através das esculturas que mandou vir de França.
No segundo núcleo, denominado de Presença, são apresentados alguns objetos pessoais,
que nos remetem para a simplicidade e humildade que caracterizaram a sua forma de ser e estar.
A confiança, o acreditar de que Deus estava sempre com ela e com as crianças, as jovens, etc.,
que ela protegia e educava, são testemunhadas pelo seu relato de dois milagres associados a
uma imagem de São José e a um Bule.
Neste espaço evoca-se também a sua morte e o percurso posterior, nomeadamente da
trasladação do cemitério de Ribafeita para o de Viseu e depois a retirada do seu corpo para
uma urna relicário. Num espaço mais recolhido são apresentadas algumas relíquias, entendidas
como uma presença física que é fonte de luz para os que veem na Madre Rita uma intermediária
junto de Deus.
A presença do terço associado ao milagre e o reconhecimento desse milagre que abriu o
caminho à sua beatificação, bem como as fotografias da cerimónia da sua beatificação, marcam
a abertura da última sala, especialmente dedicada à sua obra, nomeadamente com as referências
aos sete colégios que fundou e depois ao envio das Irmãs para o Brasil, após a implantação da
República, onde o Instituto Jesus Maria José teve continuidade, disseminando-se posteriormente por vários países. Esta presença é corporizada através do carisma, da missão e da espiritualidade que identificam o Instituto. A diáspora é complementada por um mapa localizado no
exterior, onde se assinalam os vários países onde o Instituto está presente na atualidade.
No piso inferior, numa sala que se pretende polivalente para a realização de actividades
diversas, encontra-se o piano que terá pertencido ao colégio de Tourais. Da educação das jovens
dos colégios que fundou fazia parte o ensino da música.
Segue-se a capela: na parede de fundo abre-se uma árvore de luz, que representa a Madre
Rita, que seguiu sempre a Luz de Cristo e foi ela também luz para muita gente e continua a ser
através da presença do instituto e do seu carisma/espiritualidade. Nas pinturas estão os frutos
dessa luz, que projectam os três elementos identitários da Madre Rita, evocados na sua beatificação como apóstola da Família, da Eucaristia e do Rosário. A imagem da Beata Rita Amada de
Jesus eleva- se numa peanha lateral.
No exterior do edifício ergue-se um imponente monumento, que tal como o painel de fundo da capela é da autoria do artista Paulo Medeiros. A silhueta frontal identifica-nos de imediato
a Beata Rita Amada de Jesus, cujo lenço se prolonga em dois sentidos: uma das faixas cai até
aos pés estabelecendo a ligação com a terra onde nasceu e onde desabrochou a sua vocação,
Casal Mendinho, a outra desenvolve-se como um caminho cheio de vida, remetendo-nos para
a sua vivência cristã, sustentada nos valores da família, na oração, na eucaristia e no amor aos
irmãos, que na sua vocação missionária procurou comunicar ao mundo. A robustez do bloco de
granito ao qual se encontra aposta a silhueta da Beata Rita Amada de Jesus, sugere-nos a solidez
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da sua fé, sustentada no amor a Jesus, a Nossa Senhora e a São José, a família de Nazaré na qual
projetou todas as famílias, representadas no verso deste bloco.
O segundo bloco de pedra, de perfil curvo, incorpora o sonho da Beata Rita Amada de
Jesus: realizar a vontade de Deus fundando uma congregação religiosa que se dedicasse à proteção e educação das crianças e jovens, ao auxilio aos mais pobres e marginalizados, à conversão e à orientação dos que se encontravam afastados dos caminhos do bem e da moral cristã
e à oração. Toda esta ação era sustentada no seu amor à Eucaristia e ao Rosário, que rezava
e ensinava a rezar, elementos figurados na extremidade da peça. O espaço em aberto, apenas
envolvido pelo lenço ondulado que une o conjunto, convida-nos a todos a entrar e a participar
desta vivência de fé, da espiritualidade da Beata Rita Amada de Jesus e a sentirmo-nos por ela
protegidos.
A Casa Memorial não constitui um santuário, mas sim de um centro de interpretação
sobre a sua vida e obra, que testemunha a sua alegria de dizer Deus, a forma como viveu e
testemunhou Cristo, convidando-nos a todos nós a dar continuidade a essa alegria e obra num
anúncio de Cristo. Trata-se de um espaço de Memória, sem a qual não teria sido possível a
beatificação da Madre Rita. Este espaço deve ser entendido como uma parte de um conjunto
constituído também pelo percurso que estabelece a ligação com a Igreja Matriz de Ribafeita e
com a capela tumular que se irá localizar na igreja de Jugueiros.
Fátima Eusébio
OS ROSTOS DE CRISTO
EXPOSIÇÃO DA DIOCESE DE VISEU
FEIRA DE SÃO MATEUS 2 A 7 DE SETEMBRO
O Espaço Museu da EDP, integrado na área onde decorre a Feira da São Mateus, acolhe
este ano exposições representativas de alguns dos museus da cidade de Viseu.
Esta iniciativa, intitulada O Museu Vai à Feira, perspetiva a divulgação do património de
diversas tipologias e das instituições às quais pertence.
Depois do Museu Grão Vasco, do Museu Almeida Moreira e do Museu do Quartzo, na
semana entre 2 e 7 de Setembro estará patente uma amostra da responsabilidade da Diocese de
Viseu através do Departamento dos Bens Culturais.
A exposição, denominada Os Rostos de Cristo, compreenderá um conjunto de peças que
figuram Cristo, exemplificativas de leituras diferenciadas das obras de arte que representam o
Salvador.
Para além de peças de escultura e de pintura incluirá um conjunto de fotografias a preto
e branco da autoria de Jorge Adolfo Marques. Tomando como referência o Rosto de Cristo,
este fotógrafo amador procurou captar através da fotografia diferentes expressões e mensagens
incorporadas em obras de pintura e escultura com a representação de Cristo.
As interpretações da imagem de Cristo no contexto da linguagem artística contemporânea
estarão explanadas através de duas obras do artista plástico viseense Paulo Medeiros.
A exposição apresenta como elemento diferenciador o facto de se circunscrever a figurações de Cristo. Esta focalização na imagem de Cristo não corporiza uma narrativa repetitiva e
limitativa das perspetivas de interpretação, uma observação atenta permite identificar diferentes
momentos e sentires de Cristo, com um significado muito profundo e correlacionado com a
Palavra bíblica.
As obras expostas, para além da relevância estética, constituem formas de comunicação
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da Palavra de Deus e perante o observador católico são reveladoras do caminho para Deus.
Integrada num contexto diferenciado do geralmente utilizado para estas iniciativas, esta
exposição evidencia as inúmeras possibilidades de integração dos bens culturais da Igreja em
registos mais informais, numa perspetiva de aproximação a públicos diferenciados, partilhando
com outras instituições e museus a motivação de promoção e valorização do património.
“PASSOS DE MARIA” NO MUSEU DA MISERICÓRDIA
O Museu da Misericórdia, em Viseu, tem patente a exposição “Passos de Maria”, da artista brasileira Mari Bueno. Através das 13 obras expostas, na técnica óleo sobre tela, o visitante
acompanha os principais momentos da vida de Maria, segundo a narrativa bíblica, desde a
Anunciação à Coroação como rainha do Céu e da terra.
A artista plástica Mari Bueno é formada em Arte Sacra e Espaço Litúrgico Celebrativo
pelo ITESC (Instituto de Teologia de Santa Catarina), pós-graduada em Arte Sacra e reside há
34 anos na cidade de Sinop, Mato Grosso, na região amazónica. Presentemente, encontra-se a
trabalhar num projeto de pinturas de arte sacra, apoiado pelo Ministério da Cultura do Brasil,
motivo que a impediu de estar presente na inauguração. “Buscando na história da Igreja e na
arte cristã primitiva a inspiração para que a arte sacra atinja o seu verdadeiro sentido, a autora
entende que o objetivo da arte sacra não é decorativo, mas sim estar ao serviço da liturgia dentro
do espaço sagrado e auxiliar na oração e catequização”, revela o diretor do Museu da Misericórdia, Henrique Almeida, numa nota à imprensa.
Para o responsável, “este tema, representado pela autora numa expressão estética original, vem ao encontro dos objetivos do Museu da Misericórdia, que, depois de se abrir a novas
linguagens artísticas (como nos casos das mostras de Yuraldi Puentes e de Carina Martins),
proporciona com a presente exposição o despertar para uma dimensão artística intercultural
e internacional”. Henrique Almeida sublinha a oportunidade da data de abertura da exposição
(dia da Assunção de Nossa Senhora, 14/15 de agosto) e a disponibilidade da artista Maria Bueno, cuja obra tem sido reconhecida e premiada em terras brasileiras. “A dinâmica do intercâmbio cultural expressa também a ligação histórica entre Brasil e Portugal. Nos últimos anos, tem
aumentado o número de brasileiros ou luso-descendentes que visitam o museu”, acrescenta.
A exposição pode ser vista até 16 de Novembro.
EA

Igreja Diocesana

143

144

Igreja Diocesana

CAPÍTULO IV
ÓRGÃOS DIOCESANOS
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1. CONSELHO PRESBITERAL

CONSELHO PRESBITERAL
DÁ ‘ARRANQUE’ AO NOVO ANO PASTORAL
No início do novo Ano Pastoral, D. Ilídio Leandro reuniu, na passada segunda-feira, com
o Conselho Presbiteral, tendo na Agenda uma “pequena reflexão” sobre as mudanças de responsabilidades dos Padres ao serviço da diocese.
A Carta Pastoral que D. Ilídio dirigiu à Diocese, com as linhas do Plano Pastoral para
2013-2015, fez também parte dos trabalhos do Conselho Presbiteral, bem como as próximas
iniciativas relacionadas com o novo modelo de organização da diocese em “unidades pastorais”
e as novas “etapas” do Sínodo Diocesano.
Uma “assembleia de animadores” sinodais terá lugar na tarde do próximo dia 13 de Outubro, integrada na “tarde festiva sinodal”, que se realizará no Pavilhão Multiusos, no Campo
da Feira, em Viseu, sendo reapresentado o Musical “Jesus Cristo”, que o Colégio da Via-Sacra
preparou e apresentou ao público, no mesmo local, com imenso êxito, no final do ano lectivo.
A Pastoral Vocacional foi também objecto da atenção dos Conselheiros, reflectindo sobre
a função e funcionamento dos Seminários. Para além do Seminário em Família, que pretende
sensibilizar para a vocação sacerdotal, no contexto da família, e realizar encontros mensais, no
Seminário, o Seminário Vocacional concretizará a etapa seguinte, “acolhendo e promovendo o
homem crente que coloca firmemente a hipótese de vir a ser padre”. Este Seminário Vocacional
corresponde ao que antes se chamava Seminário Menor, acolhendo alunos entre o 10.º e 12.º
anos de escolaridade e proporcionando-lhes “educação humana, tanto ao nível das relações humanas, como do conhecimento cultural e do crescimento espiritual”, gerando em cada um “um
coração puro e consciência bem formada”.
Após esta etapa, o seminarista entrará no Seminário Pastoral (Seminário Maior), onde
pode encontrar um formação que o conduza “até à estatura de Cristo”, por meio da “autodescoberta e superação de si próprio”, num esforço de discernimento profundo da sua vocação ao
sacerdócio. Num percurso de sete anos, destinados ao aprofundamento da vocação, no contacto
estudioso com a Bíblia, com os Sacramentos e com o serviço da caridade, irá sendo admitido
progressivamente aos ministérios e às ordens sacras (leitorado, acolitado, diaconado e presbiterado). O Seminário Pastoral (Maior) funciona como complemento, no final de semana, à formação teológica que é ministrada pela Universidade Católica, em Braga, em seminário comum,
aos seminaristas das dioceses de Viseu, Guarda, Lamego e Bragança.
O edifício do Seminário, em Viseu, para além de acolher estes seminaristas, no final de
semana, poderá vir a funcionar como “casa sacerdotal de residência e apoio aos padres activos
na pastoral da Igreja”. O Seminário assume também a responsabilidade de um acompanhamento próximo dos padres que servem a diocese, proporcionando- lhes formação permanente em
momentos devidamente calendarizados e fomentando a “comunhão do presbitério com o seu
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Bispo e entre si”, quer através de formas de vida em comum, quer através do associativismo e
da direcção espiritual.
FM
CONSELHO PRESBITERAL
O Secretariado Permanente do Conselho Presbiteral reuniu, na manhã do passado dia 23
de Dezembro, para preparar a próxima reunião deste órgão diocesano, a ter lugar no próximo
dia 20 de Janeiro. O Sínodo Diocesano, o Sínodo sobre a Família e o estudo sobre o Seminário
Maior serão 3 dos principais temas a reflectir, procurando encontrar as melhores sugestões para
a vida da nossa Igreja de Viseu.
CONSELHO PRESBITERAL
Reuniu, na Segunda-feira, dia 20 de Janeiro, o Conselho Presbiteral da nossa diocese. Entre outros temas, reflectiu o trabalho de uma Comissão nomeada para a distribuição das diversas
áreas e sectores da Igreja pelas 3 casas principais: Centro Pastoral, Seminário, Casa Episcopal.
A agenda contemplava, ainda, o momento actual do Sínodo Diocesano, o trabalho feito para o
Sínodo da Família e a avaliação da Formação do Clero, realizada sobre o tema das Unidades
Pastorais.
CONSELHO PRESBITERAL
DECIDE CRIAR SECRETARIA PASTORAL
Reuniu, na passada segunda-feira, o Conselho Presbiteral diocesano, com vasta agenda.
Unidades Pastorais foram pensadas e ficou decidida a criação da Secretaria Pastoral, como estrutura de apoio ao trabalho de todos os agentes pastorais da Diocese.
Presidido por D. Ilídio Leandro, o Conselho Presbiteral debruçou-se sobre o programa da
celebração do Dia da Diocese, que, neste ano, será celebrado no dia 29 de Junho. A efeméride
será assinalada com a ordenação de mais um jovem sacerdote, na Catedral.
Antes desta celebração, haverá uma Assembleia festiva, na Igreja do Seminário, que fará
o balanço dos trabalhos sinodais, dando informação sobre a I Assembleia Sinodal e sobre os
trabalhos preparatórios da II Assembleia, que irá decorrer em Outubro (25) e Novembro (15),
em duas sessões, dedicada à Pastoral Profética.
A criação das Unidades Pastorais foi também objecto da atenção do Conselho Presbiteral,
decidindo-se que, até finais de Junho, se realizará um périplo por todos os arciprestados, com
reuniões de trabalho onde o assunto será aprofundado.
D. Ilídio Leandro, sem querer apressar ou forçar a sua criação, quer, no entanto, que o
assunto seja devidamente reflectido, na perspectiva da evidente necessidade de encontrar outras
formas de organização das estruturas pastorais da diocese. A escassez se sacerdotes e as novas
realidades sociais exigem novas formas de organização da Igreja, para poder responder às necessidades dos cristãos.
O Sínodo Diocesano, que decorrerá ainda ao longo dos próximos dois anos deverá originar decisões sobre esta matéria, que exige profunda reflexão de todos.
Os órgãos de corresponsabilidade também deverão ser reajustados à nova estrutura or148
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gânica que venha a surgir, implicando também com o mandato dos respectivos elementos integrantes.
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2. CONSELHO PASTORAL

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO
Em reunião ordinária, reuniu, pela 1.ª vez no presente ano pastoral, o Conselho Pastoral
Diocesano. Depois da oração inicial e do período de antes da ordem do dia, o Bispo introduziu
um tema que, mesmo sem vir na agenda, é urgente. A urgência vem por ter sido pedida pela
Conferência Episcopal uma reflexão e se dar o resultado da Diocese sobre o próximo Sínodo
Extraordinário dos Bispos que tem como tema a Família. Depois de ser apresentado, brevemente, o conteúdo das questões para este Sínodo, reflectiu-se a metodologia a verificar para que,
em tempo útil, o resultado da reflexão possa chegar à Conferência Episcopal. De seguida, o
Vigário Episcopal para a Pastoral - Cón. Manuel Moreira Matos - orientou os pontos previstos
na agenda. Os elementos do Conselho partilharam, sobretudo, o que foi feito nos Arciprestados
sobre a programação do Plano Pastoral para este ano que tem por tema: “Em comunhão para a
missão - participar e testemunhar”.
CONSELHO PASTORAL DIOCESANO
O Secretariado Permanente do Conselho Pastoral Diocesano reuniu na tarde de Segundafeira, dia 27 de Janeiro e deliberou anular a reunião normal deste Conselho, prevista para o dia
15 do mês de Fevereiro. Uma vez que todos os seus elementos são membros da Assembleia
Sinodal e está marcada uma reunião com todos eles para o dia 8 de Fevereiro, entendeu-se não
se reunir 8 dias depois. Esta determinação foi, de imediato, comunicada a todos os membros
deste órgão diocesano de participação.
CONSELHO PASTORAL DIOCESANO
Em reunião ordinária - a última neste Ano Pastoral - estiveram presentes alguns dos elementos do Conselho Pastoral Diocesano, no Centro Sócio Pastoral Diocesano, na manhã do
passado Sábado, 5 de Julho. Reflectiram-se os pontos da agenda, concretamente: avaliação do
Ano Pastoral; conclusões da 1.ª sessão da Assembleia Sinodal; temas e propostas para a 2.ª sessão; próximo Ano Pastoral. Agendaram-se, também, as reuniões do próximo ano pastoral deste
órgão da diocese que ficaram nas seguintes datas: 11 de Outubro de 2014; 10 de Janeiro de 2015
e 20 de Junho de 2015.
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DANIEL COMBONI: MISSIONÁRIO SANTO
Há 10 anos, no dia 05 de Outubro de 2003, o Papa João Paulo II canonizou D. Daniel
Comboni, bispo missionário da África Central e fundador dos Institutos Combonianos.
O Superior Geral dos Missionários Combonianos, na proximidade do evento, dirigiu uma
carta aos seus confrades com o título: “A Santidade de Comboni desafia a nossa Santidade”.
Nela, recordando os dez anos passados desde a canonização, relembra que, agora, S. Daniel Comboni é pertença da Igreja. Com palavras claras, ele pergunta aos membros dos Institutos Combonianos: “Que fizemos da santidade de Comboni, que a Igreja assumiu como modelo,
para sublinhar que a missão, vivida como ele a viveu, é caminho seguro de santificação?
Reconhece, depois, com alegria, que o dom da “santidade missionária” oferecido à Igreja, se tornou mais evidente: “Dá-me prazer e sinto-me encorajado por poder dizer que, graças
a Deus, a santidade de Comboni superou os confins dos Institutos Combonianos e hoje, andando pelo mundo, encontro todos os dias mais pessoas que se inspiram na sua santidade, reconhecendo-o como modelo de discípulo, de cristão empenhado e de bispo, capaz de descobrir o
Senhor nos caminhos da missão”.
Neste ano pastoral que se inicia, a Família Comboniana propõe-se viver sob o lema:
“Com Comboni, em missão profética, hoje”. Todos os membros, religiosos e religiosas, seculares e Leigos dos quatro ramos combonianos, se comprometem a vivê-lo como programa de
vida. Será essa a resposta ao convite com que o Superior Geral conclui a sua mensagem: Que a
“celebração deste 10.º aniversário, mais do que simples momento de festa que vem e que vai,
se transforme em momento de graça, para nos abrirmos ao dom da santidade que temos em
casa”.
CAMINHOS DE MISSÃO...
A concretização do lema das celebrações desafia-nos à luta contra as novas escravaturas
de hoje, à promoção dos direitos humanos, ao reconhecimento do “Lázaro à nossa porta”, a
partir do anúncio do Reino iniciado por Jesus e da luta de S. Daniel Comboni contra a escravatura do século XIX.
As celebrações do ano incluirão tempos de reflexão e oração, para os quais convidaremos
todos aqueles que nos rodeiam, assim como acção missionária directa e conjunta em vários momentos e em várias paróquias. Procurar-se-á dar especial atenção ao envolvimento dos jovens.
Como projeto solidário de acção missionária, foi escolhido o projecto “Zo Kwe ZO”
(“Toda a pessoa é pessoa”) em favor dos Pigmeus da República Centro Africana, no meio dos
quais trabalham conjuntamente os Leigos Missionários Combonianos, os Missionários Combonianos e uma Secular Comboniana. Fazer conhecer e apoiar este grupo humano, hoje ainda
muito escravizado, é um dos objetivos motivadores da Família Comboniana, neste ano celebrativo.
As celebrações concluir-se-ão com a Peregrinação a Fátima de toda a Família Comboniana, juntamente com todos os seus amigos, benfeitores e colaboradores, no dia 26 de Julho de
2014.
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PROFISSÃO RELIGIOSA
No próximo sábado, dia 26 de Outubro às 11h. 30m, no Convento de Santa Beatriz da
Silva, realizará a sua Profissão de Votos Solenes a Irmã Esmeralda Maria. A cerimónia será
presidida por Sua Ex.ª Rev.ma D. Ilídio Leandro. A jovem é natural de Angola – Luanda, mas
nos seus 25 anos viveu mais tempo em Portugal, concretamente em Setúbal.
As irmãs têm a alegria de partilhar com todas as pessoas que queiram associar-se pela
oração ou pela presença amiga na cerimónia, louvando e agradecendo ao Senhor pelo dom da
vocação contemplativa da dita Irmã.
Da fidelidade às inspirações do Espírito Santo e do coração de Santa Beatriz, enamorado
pela Eucaristia e pela pureza de Maria, nasceu a Ordem da Imaculada Conceição; pela fidelidade das suas filhas permanece vivo na Igreja o carisma mariano-imaculista.
SANTA BEATRIZ DA SILVA: UMA ESTRELA PARA NOVOS RUMOS
ATAS DO CONGRESSO ORDEM DA IMACULADA CONCEIÇÃO - 500 ANOS
Decorreu no dia 22 de outubro, na Livraria Ferin, pelas 18h30, o lançamento do livro
Santa Beatriz da Silva: Uma Estrela para Novos Rumos.
Este trabalho, coordenado por D. José Sanches Alves, Arcebispo de Braga, e José Eduardo
Franco, CELEPUL, publicado pela Editora Princípia, congrega as comunicações apresentadas
ao Congresso Internacional Ordem da Imaculada Conceição - 500 Anos, realizado em Fátima,
entre 14 e 16 de outubro de 2011.
A obra, com 648 páginas, encontra-se organizada de acordo com as seguintes áreas temáticas:
Capítulo I - Grandes Contextos e Grandes Acontecimentos;
Capítulo II - Ordens, Congregações e Institutos Seculares;
Capítulo III - Imaculada Conceição, Mulheres e Ordens Religiosas;
Capítulo IV - A OIC e as Outras Ordens: Enlaces e Desenlaces;
Capítulo V - Expressões de Contemplação: Receção da Imaculada Conceição na Arte e
nas Culturas Ibéricas;
Capítulo VI - Posteridade de Santa Beatriz da Silva: Carismas e Espiritualidades Capítulo;
VII - Ordens Religiosas e Pastoral no Mundo de Hoje
SINOPSE POR D. JOSÉ SANCHES ALVES, ARCEBISPO DE ÉVORA
“Os fundadores de ordens religiosas são pessoas que ouviram as palavras do Evangelho,
acreditaram nelas e as puseram em prática. Construíram a sua obra sobre a rocha e ela resistiu
às contrariedades do tempo. Aceitaram perder a vida e por isso a salvaram. Semearam a vida,
como se fora grão de trigo, e o fruto por ela produzido foi abundante. Santa Beatriz da Silva é
um desses casos. Podia ter sido uma estrela cadente à maneira do seu tempo.
Era dotada de extraordinária beleza e vivia na corte dos Reis Católicos de Castela, uma
das mais importantes da época. Mas recusou a glória momentânea da corte. Ela sentia-se atraída
pelo brilho das estrelas e queria que a sua vida brilhasse para sempre no sistema solar que tem
por centro a luz divina. Não hesitou em fazer da sua vida semente e recolheu-se, durante 30
anos, num mosteiro de Toledo, onde acabou por germinar a vida de uma nova planta - a Ordem
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da Imaculada Conceição, de que ela é fundadora. Passaram-se mais de 500 anos sobre a sua
morte [e] o carisma que lhe serviu de norma contínua presente em cerca de 3000 monjas que
habitam 150 mosteiros espalhados pelo Mundo [...].”
As celebrações jubilares dos 500 anos da aprovação da Regra da Ordem da Imaculada
Conceição decorreram em 2011, tendo como iniciativa de maior destaque o Congresso Internacional, realizado em Fátima, com a presença de inúmeros conferencistas, que deram a conhecer
a personalidade de Santa Beatriz da Silva e o percurso histórico da Ordem Monástica por ela
fundada.
As várias aproximações históricas e testemunhais constituíram um contributo para contextualizar os carismas e o sentido da vida contemplativa como expressão humana, cultural e
religiosa.
PROFISSÃO RELIGIOSA SOLENE
No Convento de Santa Beatriz da Silva, na manhã do passado Sábado, dia 26 de Outubro, teve lugar mais um acontecimento de grande festa para esta Ordem Religiosa e para toda a
nossa diocese de Viseu. Foi a Profissão Religiosa Solene e perpétua da Irmã Esmeralda, a que
presidiu o Bispo da diocese, com a presença dos seus familiares e de muita gente, vinda de Setúbal, a sua terra de origem. Parabéns à Irmã Esmeralda e a todas as Irmãs deste nosso Mosteiro
de Santa Beatriz da Silva, da Ordem da Imaculada Conceição.
PROFISSÃO RELIGIOSA NO CONVENTO DE SANTA BEATRIZ DA SILVA
“Consagrar-se ao Senhor, na Igreja e num caminho de perfeição, como é o Vosso, o das
Virgens Concepcionistas de Santa Beatriz da Silva e outros caminhos, não é hipotecar carismas
e dons que poderiam render; é fazer render dons e carismas que vão servir as grandes causas
da Igreja e da humanidade”.
D. Ilídio Leandro presidiu, no sábado passado, dia 26, à celebração em que a Irmã Esmeralda, do Convento de Santa Beatriz da Silva, em Viseu, fez a sua Profissão Solene. Na homilia
que proferiu, afirmou que “o Salmo Responsorial pode sintetizar os melhores sentimentos que,
do coração da Irmã Esmeralda, devem brotar puros, simples, generosos e confiantes, neste momento tão belo e tão grande: «Eu venho, Senhor, para fazer a Vossa vontade». Ela reconhece e
escolhe o Senhor que é Amor e coloca-se inteiramente ao Seu serviço, com alegria, simplicidade e determinação”. “É o reconhecimento do que S. João nos diz no Evangelho, nesta bela alegoria campestre. Embora reconhecendo o seu pouco, a Irmã sabe, também, que Deus a escolheu
como Sua e, assim, será discípula e amiga, para, n’Ele, dar muito fruto.”
“Somente esta comunhão com Deus e com as Irmãs, também todas elas, elos da mesma
videira e regadas e alimentadas pela mesma seiva que gera vida e alegria (...), somente esta
comunhão permite abundantes e saborosos frutos”, prosseguiu D. Ilídio, acrescentando que
“quem faz a unidade e quem dá sentido à comunhão é a vide – Jesus Cristo – e o agricultor – o
Pai”.
Recordando o frequente questionamento das vocações religiosas e, mormente, as de clausura, D. Ilídio afirmou: “Por vezes, ouve dizer-se que determinadas vocações não se justificam
ou não se entendem. Só parece necessário, só se aceita, compreende e justifica um certo activismo, tantas vezes estéril, psicologicamente doentio e, tantas vezes, inútil ou perturbador...
As pessoas de hoje, mesmo cristãs, mas desligadas da videira, tornam-se, por vezes, estéreis e secam, não servindo as grandes causas dos homens e do mundo... Muitas vivem isoladas
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da fonte da vida, cortam com a construção da Comunidade, professam um individualismo estéril, egoísta e doentio e, por falta de Fé, julgam por inúteis determinados caminhos de oração e
de consagração. A vivência da consagração em entrega livre, feliz, total e para toda a vida, não
nos deixando enganar nem iludir pelas falsas promessas e ilusões do mundo, é fruto de um coração grande, sincero, recto e verdadeiro, que valoriza, com magnanimidade, os dons que Deus
lhe deu ao serviço do bem, da verdade e da justiça”, afirmou D. Ilídio.
Dirigindo-se à Irmã Esmeralda Maria, D. Ilídio disse-lhe: “acredite e medite sempre que
ser chamada a este caminho de consagração é ser amada por Deus e é disponibilizar- se para
deixar que Deus governe e oriente a sua vida. Não lhe tirando a capacidade de viver, mas orientando para as grandes causas a sua vontade de amar e de servir. A partir de uma consagração
total e plena, deve ver-se Deus na sua vida, mais clara e facilmente, e a sua vontade deve entregar-se para servir o que for da vontade de Deus que a ama e lhe dá a alegria desse SIM generoso,
total e fiel.
Dirigindo-se a toda a Comunidade, D. Ilídio deixou as palavras de S. Paulo: «Seja a vossa
caridade sem fingimento. Detestai o mal e aderi ao bem. Amai-vos umas às outras com amor
fraterno; rivalizai umas com as outras na estima recíproca. Não sejais indolentes no zelo, mas
fervorosas no espírito; dedicai-vos ao serviço do Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes
na tribulação, perseverantes na oração». E, concluindo, afirmou que “apesar da clausura que
vos faz entregar ao silêncio e à não vivência no bulício do mundo e da confusão, acudireis bem
e de forma muito útil e proveitosa às necessidades dos cristãos, “com a vossa parte”, como dizia
S. Paulo, na 2.ª Leitura, que escutámos.
GI
ENCONTRO DA CIRP DE VISEU
Na Casa das Irmãs Doroteias de Viseu - Colégio da Imaculada Conceição - realizou-se o
encontro dos Religiosos, membros da CIRP, presentes nesta Diocese de Viseu. Presidiu e orientou o actual responsável diocesano, o Frei Pedro Perdigão. O Bispo esteve presente na 1.ª parte
do encontro, saudando todos os presentes, agradecendo a sua presença e participação eclesial e
carismática na diocese de Viseu e pedindo-lhes colaboração nas actividades do Sínodo e na vida
da diocese.
PROFISSÃO RELIGIOSA
Na Igreja Paroquial de S. Gonçalo de Amarante - diocese do Porto - decorreu uma Solene Celebração de Consagração Perpétua da Irmã Albana da Costa Mesquita, das Religiosas
Carmelitas Missionárias Teresianas, Congregação presente na nossa Diocese. Esta celebração
teve lugar na tarde de Sábado, dia 9 de Novembro e refere- se a uma Congregação que tem, na
nossa diocese, a sua única Comunidade em Portugal. A grande e bela Igreja de S. Gonçalo de
Amarante - ali está o seu túmulo - estava repleta, tendo-se ali deslocado mais de uma centena
de pessoas de Viseu, com algumas idas de Carregal do Sal, o primeiro lugar onde estas Irmãs
iniciaram a sua presença nesta nossa diocese. Para além do Bispo de Viseu, concelebrou o
Pároco desta Comunidade local, o Provincial dos Padres Carmelitas, outros sacerdotes da
diocese do Porto e 5 sacerdotes idos de Viseu, para além de um Diácono Permanente, também
de Viseu. Recebeu a consagração perpétua da Irmã Albana a sua Provincial, vinda de Espanha
com várias outras Religiosas. Foi uma bela celebração, muito participada e vivida com muita
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alegria pela Comunidade de S. Gonçalo de Amarante, onde se destacava a presença e alegria da
Mãe da Irmã Albana.
MISSIONÁRIOS COMBONIANOS TÊM NOVO SUPERIOR PROVINCIAL
Os Missionários Combonianos em Portugal elegeram novo Superior Provincial na pessoa
do Pe. José da Silva Vieira, que acaba de ser confirmado pelo Superior Geral, Pe. Henrique
Sánchez, para conduzir os destinos dos combonianos no país durante os próximos três anos, a
começar a 1 de Janeiro de 2014. O Pe. José Vieira sucede ao Pe. Alberto Silva, que guiou os
combonianos portugueses durante os últimos seis anos (2007-2013) e que cessa funções a 31 de
Dezembro.
O Pe. José Vieira é natural de Cinfães, diocese de Lamego e distrito de Viseu, onde nasceu
a 4 de Fevereiro de 1960. Frequentou os seminários combonianos de Vila Nova de Famalicão,
Maia, Coimbra e Santarém. Fez os estudos de Teologia no Missionary Institute London, em
Inglaterra, sendo ordenado sacerdote no dia 19 de Junho de 1987.
Depois de um primeiro período de trabalho apostólico em Portugal, de 1985 a 1992, na
redacção das revistas combonianas Além-Mar e Audácia, o Pe José Vieira foi missionário na
Etiópia de 1993 a 2000. Neste ano, regressou a Portugal, para retomar a direcção das revistas
até 2006. Em Novembro de 2006, o Pe. José Vieira aceitou o desafio que lhe fez o então Superior Geral, Pe. Teresino Serra, de se dedicar ao projecto da criação da Rede de Rádios Católicas
do Sudão. Dedicou- se a este projecto, em colaboração com as Missionárias Combonianas, até
Dezembro de 2013, em Juba, a capital do Sudão do Sul, de onde regressa agora para coordenar
as actividades dos Missionários Combonianos em Portugal.
Presentes em Portugal desde 1947, com comunidades em Viseu, Maia, Vila Nova de Famalicão, Coimbra, Calvão, Santarém, Camarate e Lisboa, os Missionários Combonianos são
um instituto exclusivamente missionário, que se dedica à evangelização em quatro continentes
(Europa, África, Américas e Ásia), com uma particular e longa história de presença em África.
O Instituto foi fundado em Verona, Itália, no ano de 1867, por S. Daniel Comboni, primeiro bispo de Cartum, a actual capital do Sudão. Os Missionários Combonianos naturais de
Portugal são 93: 70 sacerdotes e 23 Irmãos missionários. Em Portugal trabalham actualmente
33 sacerdotes e 10 irmãos; os restantes 50 são missionários na África, Américas e Ásia.
Pe Manuel Ferreira
MCCJ
SEMANA DO CONSAGRADO / 2014
TRANSFORMADOS NA ALEGRIA DO EVANGELHO
1. O CONSAGRADO É OUTRO CRISTO
A maior riqueza da Igreja está na possibilidade que lhe foi confiada de fazer de cada pessoa outro Cristo por meio do Batismo. Esta é a transformação mais radical que o Sacramento
opera e que pode ser assumida na vivência da fé eclesial.
Os Consagrados são, na Igreja, aqueles que receberam a vocação de testemunhar com
a totalidade da sua pessoa esta nova realidade, por meio de uma configuração perfeita com o
Senhor Jesus Cristo, expressa na vivência dos conselhos evangélicos da pobreza, da castidade
e da obediência.
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Assumem uma forma específica de viver, transformados por Cristo, caraterizada pela
radicalidade do seu estilo de vida. Esse é o contributo que a Igreja lhes pede e de que o mundo
precisa como auxílio para vislumbrar o rosto de Deus. Há uma parte da missão da Igreja que
não pode ter a expressão adequada sem a ação destes homens e mulheres totalmente imbuídos
de Cristo, transformados por Cristo, rosto de Cristo.
2. O CONSAGRADO ENCARNA A ALEGRIA DO EVANGELHO
A vocação de consagração é fruto da descoberta do significado mais profundo da alegria
do Evangelho. Não se baseia nas alegrias ou satisfações do mundo, mas fundamenta-se em
Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, que é anuncio de salvação para os pobres e pecadores, já
sobre esta terra, mas sempre a apontar para a alegria definitiva da comunhão com Ele, no Céu.
Face a tantas insatisfações produzidas pela busca insaciável de alegrias fugazes, o Consagrado
tem uma experiência de vida diferente a apresentar: o de uma alegria serena, discreta, sóbria,
pacificadora. Esse testemunho tem tanto mais valor e capacidade de persuasão quanto mais é
autêntico, vivido e sentido, quanto mais radica na comunhão com Cristo e com o Seu Evangelho.
Neste sentido, podemos dizer que o Consagrado assume a vocação de ser, na Igreja, o
Evangelho vivo da alegria, que seduz, irradia, transforma e conduz à conversão.
3. O CONSAGRADO PROCLAMA A ALEGRIA DO EVANGELHO
Como toda a vocação cristã, a vocação de consagração inclui sempre as duas dimensões:
viver e anunciar, ser discípulo e missionário. No respeito pela especificidade de cada um dos
carismas fundadores, há um dinamismo comum a todos, que precisa de ser potenciado de forma
adequada nas presentes circunstâncias da vida da Igreja. Os consagrados têm a especial missão
de ocupar lugar ativo na “Igreja em saída” (cf. Evangelii gaudium, 20), convocada pelo Papa
Francisco para fazer a Evangelização do mundo. Homens e mulheres esperam esses momentos
de graça, que serão de encontro com o Deus da vida e da alegria, mediados pelos que assumiram
deixar-se transformar pela novidade do Evangelho.
4. GRATIDÃO DA IGREJA
Em nome da Igreja em Portugal agradecemos a todos os consagrados que, entre nós, têm
sido um esplendoroso sinal do Deus que acolhe e ama todos os seus lhos, com especial predileção pelos mais pobres.
Pedimos ao Senhor que confirme todos os consagrados na sua vocação e que os transforme na alegria do Evangelho.
Suplicamos ainda o dom das vocações de consagração nas nossas dioceses e na Igreja,
pois acreditamos que têm um lugar privilegiado na construção do Povo que se deixa transformar por Cristo e pela alegria do seu Evangelho.
À solicitude materna de Nossa Senhora, pobre, casta e obediente, confiamos os frutos da
Semana do Consagrado 2014, para a qual pedimos a sua intercessão junto de Deus.
† Virgílio do Nascimento Antunes
Presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios
DIA DO CONSAGRADO 2014
No contexto da Semana e do Dia do Consagrado, sob o tema “Transformados na alegria
do Evangelho”, teve lugar no dia 2 de fevereiro o encontro dos consagrados na comunidade das
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Irmãs Concepcionistas, no Viso.
Juntamente com algumas dezenas de religiosos/as a trabalhar em vários pontos da diocese, esteve presente também o senhor Bispo que começou por se referir ao anúncio feito recentemente pelo Papa Francisco para o próximo ano. A coincidir com os 50 anos da publicação do
decreto sobre a Renovação da Vida Religiosa, o ano de 2015 será dedicado à vida consagrada.
«Homens e mulheres que despertam o mundo», foi com esta imagem significativa que o
Santo Padre descreveu a missão dos religiosos no mundo contemporâneo, tendo o senhor D.
Ilídio acrescentado que se trata de um desafio também para nós, diocese de Viseu, no mesmo
ano em que faremos o encerramento do Sínodo diocesano, ou seja, em que se inicia a sua aplicação. Este encontro dos consagrados presentes na diocese contou com uma comunicação do
senhor D. Ilídio, precisamente sobre o documento do Vaticano II acerca da Vida Religiosa, tendo-se seguido a Oração de Vésperas e um convívio- lanche entre todos. O dia concluiria ainda
com a celebração Eucarística, presidida pelo senhor Bispo, na Catedral de Viseu.
Na diocese, além de três Institutos Seculares com 38 membros, os Consagrados estão
representados por 17 Institutos religiosos (5 masculinos e 12 femininos), num total de 112 religiosos/as em 19 comunidades. Algumas situam-se em Viseu e as restantes noutras localidades
da Diocese: Órgens, Canas de Senhorim, Canas de Santa Maria, Tondela e Vouzela.
CIRP Regional de Viseu
Ir. Arminda Faustino
CARITAS CHRISTI, UM INSTITUTO SECULAR NO MEIO DO MUNDO
O que é um Instituto Secular? É uma vocação de especial consagração no meio do mundo.
Os Institutos Seculares põem em destaque a “dimensão secular” da Igreja fortemente acentuada
pelo Concílio Vaticano II. São um dom privilegiado do Espírito Santo à Igreja. Estes institutos
nasceram da consciência de que a Igreja é “sacramento uni- versal de salvação” e que ela está
no mundo e aí deve ser o “fermento e a alma” da sociedade. Para compreendermos os institutos
seculares não devemos partir da vida religiosa, mas da vida secular, da vida leiga, cuja raiz da
consagração dos leigos é a consagração batismal.
O que é o Instituto Caritas Christi? É uma vocação de consagração que vive as exigências do seu batismo escondidas no “Segredo do Pai” para O amar e fazer amar no lugar onde
Ele nos colocou.
Este instituto nasceu em Marselha, França. Os seus fundadores foram a jovem Juliette
Molland e o padre José Maria Perrin, dominicano. O Instituto integra aquelas pessoas que o
Espírito Santo cativa e convida a viver no coração do mundo e da Igreja e fornece-lhes os meios
adequados para viverem a sua vida de doação ao Senhor, nomeadamente o apoio de um grupo
e de alguém do instituto que acompanha cada uma na busca da vontade de Deus. O Instituto
não tem obras particulares nem casas próprias e os seus membros não vivem em comunidade,
mas procuram viver em profunda comunhão fraterna uns com os outros. É na sua paróquia, na
sua vida familiar, profissional, associativa, na vida sindical, ou no simples serviço que exercem
que as leigas consagradas terão de ser sinais, testemunhas, fermento do Reino de Deus. Embora
este reino já esteja no meio de nós, está, todavia, em construção. Ele é processo, não um estado.
Os membros de Caritas Christi têm consciência disso mesmo e sabem que não é fácil viver
este ideal, mas porque acreditam na Luz e na eficácia do Espírito, tentam vivê-lo numa atitude
bastante discreta no segredo do Pai. Os membros de Caritas Christi vêm dos mais variados extratos sociais, desempenham as mais variadas profissões, procurando viver e ajudar as pessoas
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a descobrir a presença e a ação de Deus nas suas vidas e no mundo.
Como leigas consagradas que são, procuram ler os sinais dos tempos à luz da fé e aceitam
o desafio de gastar a vida amando ao jeito de Jesus de Nazaré e incentivando os outros a descobrir o rosto amoroso e misericordioso de Deus. Os membros de Caritas Christi optam por uma
vocação no meio do mundo e não deixam de ser membros da Igreja, nem “fogem” do mundo,
mas é aí, onde vivem e trabalham, que querem ser sinais e testemunhas do Cristo Ressuscitado.
O Instituto Caritas Christi conta com 1400 membros espalhados por 45 países nos cinco continentes. Em Portugal está implantado desde 1956 e são cerca de 170 os seus membros, presentes
em várias dioceses. Será que o Espírito Santo continua a chamar hoje pessoas para viverem
este ideal? Com certeza que sim. Deus chama e o importante é que não sejamos surdos aos seus
apelos. “Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração”, diz o salmista. Se
o Senhor te chamar à vida consagrada, no mundo, para aí seres testemunha de Cristo, arrisca
sem medo, porque a felicidade será uma realidade na tua vida, porque Ele satisfaz os desejos
mais profundos do ser humano.
Este instituto também tem associados que são homens e mulheres que querem viver esta
graça, este carisma e esta espiritualidade e a mesma missão.
Mais informações em Secretariado Nacional de Caritas, Av. Duque de Ávila, 26 – 2.o,
1000-141 Lisboa, tel. 213530839; email caritaschristipt@hotmail.com; ou em www.caritaschristi.com
Alexandre Freire
FREI JOSÉ CARLOS CERDEIRA VAI SER ORDENADO SACERDOTE
PARTILHA DE UMA ALEGRE NOTÍCIA
Caros irmãos, a todos a minha saudação fraterna.
É com grande alegria que anuncio que, no próximo dia 1 de maio, serei ordenado
Sacerdote. A Ordenação será na Sé de Viseu, às 12:00 horas.
Este é um passo muito importante na minha vida. Nesse mesmo dia, respondendo ao chamamento do Senhor, receberei o sacramento da Ordem das mãos do Bispo de Viseu Dom Ilídio
Leandro.
Faltando pouco tempo para este passo decisivo, devo reconhecer um certo temor, pelas
minhas incapacidades e fragilidades. Não posso confiar nas minhas forças, é no Senhor que eu
confio, foi Ele que me chamou e me tem acompanhado fielmente ao longo da minha vida. Confio-me também à oração de todos vós.
UM POUCO DA MINHA HISTÓRIA
Tenho 37 anos e iniciei esta “aventura” quando tinha 27 anos, portanto há dez anos atrás.
Sou natural de uma pequena aldeia, Moita, situada na freguesia de Moledo, concelho de Castro
Daire. Tenho ótimas recordações da minha terra onde habitei e trabalhei os primeiros anos da
minha vida. Nasci no seio de uma família simples, que me transmitiu a vida e a fé.
Posteriormente trabalhei na Suíça e também em Portugal, em Viseu. Aos 27 anos eu estava bem, os meus sonhos estavam a realizar-se, mas não me sentia satisfeito. Havia um “Outro”
que estava a entrar na minha vida, com uma força cada vez maior, e que tinha um projeto para
me propor. No dia 31 de Agosto de 2003 deixei o emprego e, no dia 15 de Setembro, entrei para
o convento em Viseu, onde vivi dois anos e depois fui para Itália continuar a formação. No dia 1
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de setembro de 2007 fiz a Profissão Simples; no dia 18 de setembro de 2011 fiz Votos Solenes; e
fui Ordenado Diácono no dia 20 de abril de 2013. Durante 7 anos estive em Itália, lá fiz os meus
estudos de Teologia, terminei o curso em Junho de 2013 e regressei a Portugal. Neste momento
estou a viver no convento de Santo António dos Olivais, em Coimbra.
PASSADO, PRESENTE E FUTURO
Já passaram dez anos desde o início deste caminho. Algumas vezes receei pelas minhas
limitações, mas o Senhor foi-me lembrando que não fui eu que O escolhi, foi Ele que me escolheu a mim (cf. Jo 15,16) e Ele sabe para onde me leva.
A minha história não acaba aqui! A Ordenação não é um ponto de chegada mas de partida!
Depois da Ordenação, quero viver em cada dia aquilo que os meus lábios proferiram, vivendo
ao serviço de Deus, da Igreja e de todos os irmãos. Confio a minha vida ao Senhor, deixo-me
guiar por Ele, mesmo sem saber para onde me vai levar! Sei que Ele vai comigo, e é isso que
me dá a força.
UM DESAFIO PARA TODOS
Queria comunicar-vos a notícia da minha Ordenação e convidar todos os que puderem
a estarem presentes naquele dia. Mas queria principalmente pedir a vossa oração, para que eu
abra sempre mais o meu coração ao Senhor e faça a Sua Santa Vontade. Que continue a obra que
Ele começou em mim. Se me é permitido, queria ainda sensibilizar todos para a necessidade de
rezarem por mim e por todos aqueles que estão a seguir o Senhor no Caminho do Sacerdócio. É
um dever de todos os cristãos rezar pelas Vocações. Oremos ao Senhor para que haja sempre jovens que escutem a voz do Senhor e respondam com generosidade, entusiasmo e perseverança.
Não podemos ter bons sacerdotes se não formos bons cristãos. A Igreja precisa de bons e santos
sacerdotes, mas eles não caem já prontos do Céu! São necessárias comunidades cristãs fecundas
onde os jovens possam ouvir a voz do Senhor, responder ao Seu apelo e deixar que Ele se forme
nas suas vidas.
Frei José Carlos
MOSTEIRO DE SANTA BEATRIZ
No dia 7 de Maio, no final da manhã, o Bispo presidiu à celebração da Eucaristia no Mosteiro de Santa Beatriz da Silva, celebrativa dos 50 anos de consagração religiosa da Abadessa,
Irmã Deolinda.
Concelebraram vários sacerdotes, uns presentes na diocese e outros vindos de outras Igrejas locais, todos amigos e muito próximos da acção deste Mosteiro viseense. Depois da celebração, houve um almoço festivo e muito fraterno, nas instalações desta Comunidade Concepcionista.
FILHAS DO CORAÇÃO DE MARIA
A Provincial da Congregação Religiosa “Sociedade das Filhas do Coração de Maria”,
com Casa e Comunidade em Canas de Senhorim, visitou o Bispo da Diocese, na tarde de Quarta-feira, dia 21 de Maio. Veio acompanhada da Superiora da Comunidade - Irmã Laura dos SanIgreja Diocesana
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tos Marques. Tratou-se de um encontro de reflexão sobre a reorganização daquela Comunidade
que vai acontecer muito em breve.
ESTE É O NOSSO TEMPO...
TESTEMUNHO DE UMA VIDA
O cantinho, que “Jornal da Beira” nos concede, destina-se a registar alguns aspectos da
vida da Beata Rita Amada de Jesus, nossa conterrânea, fundadora do Instituto Jesus Maria José.
Abre-se para celebrar o 8.º aniversário da sua beatificação, que aconteceu a 28 de Maio de 2006,
na Sé de Viseu. Para o efeito, o Instituto programou a realização de alguns eventos, que têm
lugar a partir do m de Maio, no intuito de chamar a atenção para elementos relevantes da sua
caminhada, como modelo para as nossas vidas, dotada de grande actualidade.
O primeiro desses atos foi o encontro com o Povo de Deus, na nossa Catedral, no dia 28
de Maio, às 18h30. Houve Celebração da Eucaristia presidida pelo Senhor Bispo que, na homilia, apontou as virtudes da Beata Rita, como luz iluminadora dos nossos caminhos.
Participaram muitos fiéis e estiveram presentes as crianças do ATL do Centro Social Jesus
Maria José, que animaram a celebração, juntamente com alguns membros do Grupo Coral da
Igreja Madre Rita. Todos escutaram atenta e interessadamente as palavras do Pastor.
A partir de agora, apresentaremos flashes que evidenciem alguns momentos da vida da
Beata Rita, de modo a suscitar nos leitores o interesse pelo seu conhecimento/aprofundamento
e o gosto pela contemplação e interiorização das suas virtudes.
Traços biográficos, vida apostólica, educação, dificuldades e alegrias, fundação do Instituto, serão alguns aspectos que por aqui passarão, em breves apontamentos, nos próximos
números do nosso “Jornal da Beira”.
Ricardo Cardoso
SÍNTESE TOPO-CRONOLÓGICA
A Beata Rita Amada de Jesus nasceu no seio duma família humilde, em Casalmendinho,
freguesia de Ribafeita, a 5 de Março de 1848. Foi baptizada na Igreja Paroquial da mesma freguesia no dia 13 do mesmo mês e ano. Faleceu na mesma localidade, a 6 de Janeiro de 1913.
Viveu, portanto, quase 65 anos após o nascimento.
Foi neste e noutros espaços variados que utilizou o tempo de que dispôs, para realizar a
sua missão de pessoa, de cristã e de apóstola.
BRINQUEDOS PROFÉTICOS
“Quando eu era pequena, havia 3 coisas de que eu muito gostava: de fazer casas, de rosas
e de crianças; dava com isto bastante que sofrer a meus pais, porque gastava o tempo com estas
coisas; quando me mandavam para as fazendas, esbandalhava-lhes as paredes para fazer casas,
punha as rosas dentro e dizia que eram freiras”. (Primeira Página do Manuscrito da Autobiografia de Rita Amada de Jesus)
Em coisas muito simples, próprias das tenras idades infantis, encerra-se, por vezes, um
rico conteúdo profético!
Tal foi o caso da Beata Rita.
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Tinha um entranhado amor às crianças, cujos problemas seguia com toda a atenção; para
elas criou colégios, onde as recolhia, com intuitos de instrução e educação. Construiu casas
e despertou muitas vocações religiosas que, quais flores cheias de beleza e encanto, foram e
continuam a ser adornadas pelas Irmãs do Instituto Jesus Maria e José. A sua vida pauta-se pelo
carisma da Fundadora: um grande amor a Jesus Eucarístico / a Maria / à Sagrada Família e uma
grande paixão pela salvação das pessoas. No meio de muitas dificuldades, o Instituto espalhouse por vários Países. 166 anos depois do seu nascimento e 101 da sua morte, Madre Rita é uma
referência internacional. O Instituto Jesus Maria José está hoje em 9 Países, nos quais o seu
carisma e o zelo apostólico pela salvação das pessoas estão presentes e se tornam vida pelos
seus seguidores.
Ricardo Cardoso
VOCAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
A Beata Rita Amada de Jesus é um caso típico de vocação de consagração. Apresentamos
dois aspectos importantes da sua vida, que fundamentam esta afirmação.
Em primeiro lugar, a ideia persistente que tinha de, na sua própria expressão, “ir para
um deserto...” Face à opinião do seu orientador espiritual de que isso era “uma tentação do
demónio” (...), “principiei a lembrar-me de fazer um convento para toda a classe de mulheres
e crianças, e não me podia ver livre deste pensamento” (Cfr. Autobiografia de Rita Amada de
Jesus - Testamento espiritual, Artigo l, Águeda, 2010, pp. 18 e sgs.).
E confessa que andou com essas ideias durante 8 anos...
Em segundo lugar, as grandes dificuldades que teve de enfrentar, sem desânimo nem vacilações. Como o seu orientador a aconselhava a que desprezasse isso, visto ser do demónio, um
dia disse-lhe que a deixasse ir para uma casa religiosa, para ver se essas ideias desapareciam. A
resposta foi que, se os pais dessem licença, podia ir. Encontrou pela frente a negação dos pais,
que só conseguiu vencer, recorrendo ao auxílio divino, mediante uma novena que prometeu ao
Santíssimo Coração de Jesus, que “concedeu-me a graça de me deixar ir”. (Ib. p. 19)
Entretanto, andou por vários locais. Primeiro, foi para o Porto, para as Irmãs de Caridade, onde alimentou desejos de fazer um colégio. Aí adoeceu, de modo que não podia respirar.
Percebeu que não era aquele o seu lugar, tendo comunicado à Madre Superiora que queria ir
embora. E acrescenta: “Logo que me resolvi a sair, fiquei boa, como se não tivesse nada”. (ib.)
A seguir, foi para Esmoriz. Não queria voltar para casa dos pais, com receio de que, uma vez
lá, não a deixassem voltar a sair. Com a ajuda do pároco, encontrou uma senhora que lhe pediu
para ficar na sua companhia, porque não tinha ninguém de família e, por sua morte, lhe deixava
os seus bens. Ao que ela respondeu que não andava a procurar riquezas.
Depois de pouco tempo, foi para o colégio de Sanguedo, como menina interna, mas, passado
um ano, teve que sair de lá, “por coisas que não posso dizer”. (Ib.)
Daí, transferiu-se para casa duma mulher pobrezinha, da freguesia de Lourosa, onde esteve alguns meses, passando grandes necessidades, porque já não tinha dinheiro. “Houve, então,
uma pessoa de Lamas da Feira que teve muito dó de mim, por saber por outra pessoa as necessidades que eu passava, e me quis levar para sua casa”. (Ib.)
Uma pessoa com estas convicções estaria guardada para a realização de outros projectos...
Ricardo Cardoso
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EDUCAÇÃO
Madre Rita alimentou constantemente duas ideias desde muito cedo: criar um colégio
e fundar uma congregação religiosa. Estas duas ideias eram uma obsessão para Madre Rita e
caminharam sempre de mão dada.
O colégio tinha dois objectivos: abrir o ensino a meninas pobres, livrando-as da corrupção; ocultar a congregação religiosa, proibida por lei, denominando-a apenas de associação.
Foi assim que, entre dúvidas, hesitações e muitas dificuldades, começou a “trabalhar nisso”.
Após várias diligências, conseguiu autorização para fazer um colégio, segundo as condições legais. Aconteceu no ano de 1880, tinha a Madre Rita 32 anos.
Uma senhora de Gumiei, D. Mariana, ofereceu a sua casa com um quintal para dar início a esta
obra. Escreve a Madre Rita: “Mandei então abrir um colégio, onde andavam umas cinquenta
meninas, entre internas e externas”.
Mas logo se viu incomodada pelas autoridades, tendo sido intimada a ir prestar declarações à Administração de Viseu. Tentaram dissuadi-la de continuar, proibindo-a de abrir o colégio, com várias ameaças, inclusivamente de a meterem na prisão.
“Eu, porém, não fiz o que eles mandaram”. Resistiu a todas as dificuldades, e o colégio
continuou, permanecendo ali perto de dois anos.
Estava assim conseguido um dos grandes anseios da sua vida: a realização duma obra
destinada a formar as meninas, que nessa época não tinham acesso à cultura. De facto, “o sexo
feminino dedicava-se às tarefas domésticas e agrícolas. Só os rapazes estudavam”. De terra em
terra, o colégio foi crescendo...
Entretanto, Madre Rita começou a agregar a si outras senhoras para colaborarem com ela.
Começava a germinar a fundação do Instituto Jesus Maria José.
Ricardo Cardoso
TODA A ÁRVORE BOA DÁ BONS FRUTOS (Mt 7, 17)
A semente lançada à terra germina, cresce, dá flores e frutos...
Assim aconteceu com o colégio e com a congregação. Por razões circunstanciais, que
por vezes raiaram a gravidade, o 1.º colégio teve de mudar de lugar. Este facto, à primeira vista
negativo, reveste-se de grande valor. É que assim a instrução/educação pôde ser levada a muitas
outras pessoas, de outras terras.
De Gumiei, onde foi criado em 1880, o colégio passou, em 1882, para Fareginhas, no
concelho de Castro Daire, Diocese de Lamego, onde permaneceu algum tempo. Aí surgiram
várias dificuldades, o que provocou nova mudança em 1888, desta vez para Tourais, concelho
de Seia, diocese da Guarda, com o título de Colégio da Imaculada Conceição, que foi simultaneamente casa de formação. “Face a tão graves acontecimentos em Fareginhas, Madre Rita vêse na necessidade de mudar de lugar e de director, aconselhada por alguns bispos e sacerdotes”.
(in Beata Rita Amada de Jesus, Artipol, Águeda, 2002, n. 28)
“A primeira mudança de sete irmãs para Tourais efectivou-se em 1888 e a definitiva, talvez, no verão de 1890”. (Ibid.)
O colégio virá de novo a emigrar, fixando-se em Louriçal do Campo, distrito de Castelo
Branco, da mesma diocese da Guarda, onde funcionou o 1.º noviciado, em casa construída pela
Madre Rita, em1900.
Em Dezembro de 1905, a pedido do pároco de Paramos, diocese do Porto, foram cinco
Irmãs reabrir, nessa mesma freguesia, o Colégio do Sagrado Coração de Jesus, do qual tinham
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saído as Religiosas Franciscanas. Aí se desenvolveram acções de grande alcance espiritual,
nomeadamente “exercícios espirituais para senhoras seculares, os quais eram muito frequentados”. (Autobiografia, p. 67, n. 205)
“Em 1907, fez-se a fundação de um colégio em Castelo Branco, e era cada ano mais frequentado, por verem quanto as meninas aproveitavam; as Irmãs eram lá muito estimadas. Só
lá estiveram três anos, devido à implantação da República, em que todas as Religiosas foram
dispersas”. (Ibid., nn. 206-207))
Para uma visão mais completa da Obra da Madre Rita nesta fase, referimos apenas mais
um dado. “Em 1908, foram quatro Irmãs tomar a direcção de um Asilo de órfãs na mesma cidade de Castelo Branco, Diocese de Portalegre. Nos princípios, sofreram lá bastantes privações,
mas depois, graças a Deus, tudo se normalizou”. (Ibid., p. 68, nn. 210-211)
Pelo fruto se conhece a árvore (Mt 12, 33)...
Ricardo Cardoso
APROVAÇÃO DO INSTITUTO E DAS SUAS CONSTITUIÇÕES
Praticamente, o Instituto começou com o início do primeiro colégio. Com efeito, para
acompanhar e realizar as actividades desta instituição de ensino, muitas senhoras se ofereciam
voluntariamente. Com a Madre Rita, faziam um grupo que, pouco a pouco, ia crescendo em
comunhão, em partilha, em oração, formando uma comunidade... Assim se foi constituindo, de
modo informal, o Instituto Jesus Maria José, segundo o espírito e a prática dos conselhos evangélicos.
“Desde o princípio do Instituto se fazia, mais ou menos, o noviciado, mas ainda não
estava bem organizado” (in Biografia, p. 63, n. 188). “Em 1892, a nossa Madre Fundadora, auxiliada pelo novo Director (Padre José Joaquim da Lapa Rodrigues, “sábio e santo jesuíta”),
organizou adequadamente o noviciado e tudo o mais” (Ibid. n.189).
Feito este trabalho, o Papa Leão XIII aprovou o Instituto e suas Constituições, a 10 de
Maio de 1902. “Foi esta a maior satisfação que o Instituto experimentou desde a sua fundação”
(Ibid., p. 66, n. 200).
É este Instituto, com mais de um século de história e de bem-fazer, que hoje, através das
suas Responsáveis, nos dirige um grande desafio para a participação numa jornada plena de
significado.
CONVITE
“Vimos, em nome do Instituto Jesus Maria José, lançar um convite: No próximo dia 27
de Julho, em Ribafeita, o senhor D. Ilídio, Digníssimo Bispo de Viseu, vai presidir à Eucaristia
Dominical naquela Paróquia, no âmbito das celebrações do 8.º aniversário da beatificação da
Madre Rita, nossa Fundadora. Depois da Eucaristia, realiza-se uma procissão para Casalmendinho, onde se fará a inauguração e bênção da Casa Memorial da Bem-Aventurada Rita Amada de
Jesus. Trata-se dum grande e significativo evento, não só para o nosso Instituto, mas para toda
a Igreja. O nosso desejo é tornar conhecida a Madre Rita, que queremos venha a ser a primeira
Santa da Diocese de Viseu.
Venham celebrar este dia connosco, com uma excursão de Religiosas e Leigos vindos
do Brasil e de outras nacionalidades e com o Povo de Ribafeita. Após os actos religiosos e da
inauguração, será o almoço partilhado em refeição fraterna, após o que haverá tarde de convívio
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e animação pelos diversos grupos. VALE A PENA!...”
O convite está feito!... Saibamos responder-lhe com generosidade.

Ricardo Cardoso

AS OBRAS GRANDES EXIGEM ALMAS GRANDES
Os apontamentos que, ao longo de dois meses, aqui apresentámos sobre a pessoa e a vida
da Beata Rita mostram a grandeza da sua obra e da sua personalidade, sempre em diálogo: a
obra revela a personalidade, a personalidade releva a obra! Grandeza tanto maior, quão grandes
foram as dificuldades, aliadas à falta de meios do tempo em que viveu: nas adversidades, mostrou e aperfeiçoou as suas virtudes!... Nelas se traduziu a grandeza duma alma, sempre à luz do
lema “ grande zelo pela glória de Deus e salvação das almas”. (in Autobiografia, Parte II, n. 110,
p.47)
AGORA É A NOSSA VEZ
A Beata Rita abriu-se à mensagem do Evangelho, procurando realizá-la no seu tempo e no
seu estilo. Os membros das diversas comunidades do Instituto Jesus Maria e José, espalhadas
pelo mundo, têm a missão de revelar o Evangelho, na fidelidade ao seu carisma e às exigências
dos novos tempos, sempre iluminados pelo exemplo da Beata Rita. Também aos seus devotos
ou simpatizantes cabe igual tarefa: agora é a sua vez de, como ela, serem apóstolos, cultivando
uma fé inquebrantável na Eucaristia, uma devoção atenta à recitação do Rosário, uma dedicação incondicional à Família.
CRISE E OPORTUNIDADE
Com a revolução de 1910, o Instituto sofreu um forte abalo, aquele abalo que as crises
sempre provocam. Mas houve um aspecto muito positivo: a crise foi uma oportunidade de o
Instituto se expandir além-fronteiras, ganhando a dimensão que hoje tem no mundo: presença
em 9 Países, nos quais o seu carisma e o zelo apostólico pela salvação das almas se tornam vida
através dos seus seguidores.
JUSTA HOMENAGEM
A Beata Rita é digna de ter na sua terra natal um lugar convidativo à reflexão. Para isso,
muito podem contribuir as inaugurações a realizar: - a Casa Memorial da sua vida; - a pista
pedonal pelo itinerário tantas vezes por ela percorrido entre a sua casa e a Igreja Paroquial; - A
estrada que liga Casalmendinho à Igreja. Trata-se de infraestruturas apelativas aos visitantes
para fazerem desta terra um lugar de peregrinação.
AVALIAÇÃO AGRADECIMENTO PARTILHA
Pelas impressões colhidas, consideramos atingidos os objectivos que nos propusemos. O
primeiro beneficiário foi, naturalmente, o autor. O trabalho realizado foi altamente gratificante
e de grande utilidade, pelo conhecimento de uma vida de serviço aos desfavorecidos. Trata-se
dum exemplo a conhecer e a imitar por quantos se sentirem chama- dos a trilhar o caminho de
dedicação aos irmãos.
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Agradecemos ao Instituto o convite para dar este contributo e aos responsáveis do Jornal da
Beira a oportunidade da sua publicação.
Partilhamos o desejo do Instituto de tornar conhecida a Beata Rita e a oração a Deus,
implorando que a canonização ocorra o mais rapidamente possível. Viseu pode orgulhar-se de
ter nos altares uma mulher que a todos desafia a viver os verdadeiros valores.
Ricardo Cardoso
MADRE RITA NO CAMINHO DA SANTIDADE
“Se preciso fosse, percorreria o mundo inteiro para salvar uma só alma”. Esta frase de
Madre Rita sintetiza a sua fé em Deus e a sua força de vontade em querer ajudar o próximo. Em
síntese, ficam algumas notas da sua vida e obra.
Nasceu em 5 de Março de 1848 em Casalmendinho, paróquia de Ribafeita. Desde cedo
manifestou um grande zelo pela glória de Deus e pela salvação do próximo. Aos 20 anos consagrou-se a Deus, percorrendo várias povoações anunciando Cristo com fervor. Com 29 anos
entrou no convento das Irmãs da Caridade, na cidade do Porto. Mais tarde, saiu desta congregação religiosa, e dedicou-se a ajudar meninas desfavorecidas. Em 1880 fundou o Instituto Jesus
Maria e José (IJMJ). Em 1902, o papa Leão XIII deu aprovação canónica ao IJMJ. Instaurada
a República em Portugal, em 5 de Outubro de 1910, este instituto religioso e outros do mesmo
cariz foram perseguidos pelo Governo e encerrados. Em 1912, Madre Rita enviou para a região
de São Paulo, Brasil, várias religiosas para continuar o trabalho desenvolvido pelo Instituto,
nomeadamente nos campos da educação e da evangelização. Em 1934, fruto de uma abertura
política em Portugal face à questão religiosa, algumas irmãs regressaram ao país de origem.
Faleceu aos 64 anos, em 6 de Janeiro de 1913, em Casalmendinho, sua terra natal, com
fama de santidade, estando rodeada por várias irmãs religiosas. Em 28 de Maio de 2006, Madre
Rita Amada de Jesus foi beatificada na Sé de Viseu, por determinação papal de Bento XVI,
culminando um processo iniciado na década de 1990.
Faleceu aos 64 anos, em 6 de Janeiro de 1913, em Casalmendinho, sua terra natal, com
fama de santidade, estando rodeada por várias irmãs religiosas. Em 28 de Maio de 2006, Madre
Rita Amada de Jesus foi beatificada na Sé de Viseu, por determinação papal de Bento XVI,
culminando um processo iniciado na década de 1990.
O processo de beatificação de Madre Rita começou quando lhe foi atribuído o milagre
da cura de uma mulher que sofria de uma doença mortal do intestino, na cidade de Franca, no
estado de São Paulo, no Brasil, em 1989.
PBA
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CAPÍTULO VI
ARCIPRESTADOS
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CRISMAS ARCIPRESTAIS EM MÕES
Na tarde do passado Domingo, dia 15 de Setembro, o Bispo presidiu à Eucaristia do 24.º
Domingo Comum, no Salão de Festas da Escola EB 2,3 de Mões, onde crismou 92 cristãos,
vindos das 8 paróquias deste arciprestado. Presentes os 3 Sacerdotes que têm a missão pastoral
neste arciprestado: o Arcipreste - Pe. Joaquim Carvalho Alves, o Pároco de Mões - Pe. António
Sobral e o Pe. Ricardo Alexandre, Pároco de 3 destas 8 Comunidades cristãs. Concelebraram,
também 3 outros Sacerdotes: o Pe. Jorge Carvalhal, natural deste arciprestado e 2 Sacerdotes da
vizinha Diocese de Lamego. As pessoas presentes encheram o grande salão.
ARCIPRESTADO DE VISEU 1
Na Casa Episcopal e com o Bispo, reuniram os Párocos do Arciprestado de Viseu 1,
preparando as Visitas Arciprestais que, neste Ano Pastoral, serão feitas às paróquias deste
Arciprestado. Teceram-se algumas considerações práticas, mas importantes, sobre as etapas de
preparação das Visitas e sobre a metodologia a respeitar no percurso a realizar, bem como na
pós-visita.
CRISMAS NO SÁTÃO
Na tarde do passado Domingo, dia 22 de Setembro, o Bispo deslocou-se à paróquia de
Sátão, presidindo na Igreja Paroquial à celebração da Eucaristia, na qual foram crismados 67
jovens. Vieram de 10 das paróquias deste Arciprestado, tendo concelebrado o Pároco de Sátão Pe. José Cardoso de Almeida - também Vigário Episcopal da Zona Pastoral do Dão, o Arcipreste - Pe. António José da Silva Ramos Boavida - e quase todos os restantes Párocos: Pe. António
Leitão, Pe. António José Rodrigues, Pe. Augusto Gomes e Pe. José Quinteiro. Concelebrou,
também, o Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida, natural da paróquia de Sátão. O Bispo pediu
aos novos crismados que colaborassem nas tarefas e missões do Sínodo diocesano, o que eles
aceitaram fazer.
ZONA PASTORAL DE BESTEIROS
Na Casa Paroquial de Santa Comba Dão, reuniram os Sacerdotes Párocos da Zona Pastoral de Besteiros (Besteiros, Santa Comba Dão e Tondela). O Bispo esteve presente e orientou
a oração inicial com uma reflexão sobre o Plano Pastoral deste ano 2013-2014. A reunião teve
vários temas em debate, apresentados e moderados pelo Vigário Episcopal desta Zona - Pe.
Américo da Cunha Duarte. Nesta reunião, esteve presente o recém-nomeado Vigário episcopal
para o Clero, Seminários e Vocações - Pe. António Jorge dos Santos Almeida - que apresentou
o plano de acção a realizar na diocese e pedindo a colaboração de todos.
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BISPO DE VISEU VISITA AS PARÓQUIAS
DO ARCIPRESTADO DE VISEU RURAL I
D. Ilídio Pinto Leandro, reverendíssimo bispo desta Diocese de Viseu, vai iniciar, no fim
deste mês de Outubro e até ao fim de Março, do próximo ano, a Visita Pastoral ao Arciprestado
de Viseu Rural I. O prelado partirá para as comunidades com o objectivo de “conhecer melhor
os Cristãos que nelas vivem e, também, anunciar Jesus Cristo e a Sua Boa Nova a todos, sem
distinção, desde que O queiram acolher e escutar”.
A Visita Pastoral incorpora um convite feito por D. Ilídio, a todos os paroquianos, que se
traduz na renovação da confiança em Deus Pai e em Jesus Cristo, Seu Filho, e no envio do Espírito Santo, de forma a tornar os cristãos mais conscientes, mais activos e mais comprometidos
na Igreja e no mundo. Num momento em que está a decorrer o Sínodo Diocesano (2010-2015),
a Diocese de Viseu vive uma “experiência forte de renovação da vida eclesial”, de acordo com
D. Ilídio, que procura “testemunhar a Comunhão para vivermos em Missão e lermos, estudarmos e vivermos a Palavra para darmos sentido à Acção”.
As Visitas Pastorais vão iniciar-se na Paróquia de Boaldeia (22 a 27 de Outubro) e posteriormente nas Paróquias de Bodiosa (18 a 24 de Novembro); Calde (25 de Novembro a 1
de Dezembro); Couto de Baixo e Couto de Cima (9 a 15 de Dezembro). Já em 2014, a Visita
Pastoral é retomada, em dia de Reis, na Paróquia de Campo de Madalena (6 a 19 de Janeiro)
e nas restantes Paróquias de Farminhão (27 de Janeiro a 2 de Fevereiro); Lordosa (10 a 16 de
Fevereiro); Ribafeita (17 a 23 de Fevereiro); S. Cipriano e Vil de Soito (17 a 23 de Março);
Torredeita (24 a 30 de Março).
Mais do que apenas visitar cada Paróquia, D. Ilídio vai sentir e viver a Paróquia, num
contacto próximo com os paroquianos que pretende ser o mais profícuo e enriquecedor possível, quer em termos humanos, quer em termos espirituais. D. Ilídio afirma: “Quero conhecervos melhor: saber onde e como viveis e saber das vossas dificuldades, sonhos, projectos, assim
como do vosso entusiasmo para serdes agentes da renovação da Igreja, de que sois parte e que
sois chamados a edificar em Cristo Jesus. (...) Quero compreender os vossos principais problemas, dar algumas sugestões, rezar convosco ao Deus da vida que ama e quer salvar a todos.
Quero, convosco, escutar as Suas propostas e orientações, acolher a Sua luz e a Sua graça e
partilhar alguns planos e programas para o nosso presente e o nosso futuro comuns”.
Nesse sentido, D. Ilídio convoca todos os membros da comunidade cristã: crianças, jovens, casais, trabalhadores, idosos, doentes, pessoas com várias responsabilidades na sua comunidade, todos, mesmo aos que não vivem ou não seguem as propostas da Igreja a estarem
presentes nesta Visita Pastoral porque “todos temos algo para dizer e todos podemos escutarnos, dialogando e partilhando os sonhos e anseios”, como refere D. Ilídio que defende ainda a
necessidade de os cristãos serem missionários e agentes de transformação e de renovação das
comunidades onde vivem.
PBA
ZONA PASTORAL DE LAFÕES
Os Sacerdotes da Zona Pastoral de Lafões reuniram, na manhã da passada Terça-feira,
dia 1 de Outubro, na Casa Paroquial de Oliveira de Frades. Para além de outros assuntos e de
um momento do encontro ter sido por Arciprestado, o Bispo apresentou o Plano Pastoral para
estes dois próximos anos que tem por tema: ‘Em Comunhão para a Missão: participar e testemunhar’.
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PEREGRINAÇÃO NO ANO DA FÉ
O Arciprestado de Mões e a paróquia de Pindelo dos Milagres celebraram o Ano da Fé
com uma Peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora dos Milagres. Preparada pelos Padres do
Arciprestado de Mões, de que é Arcipreste o Pe. Joaquim de Carvalho Alves, as Comunidades
vieram até ali, fazendo parte do caminho a pé, conduzidas pelo Arcipreste e pelo Pe. Ricardo
Alexandre. Concelebraram, também, o Pároco de Pindelo dos Milagres - Pe. Valmor Marcolin e o Pe. Aníbal de Almeida Nunes, tendo também participado o Diácono António Beato Serra, de
Moledo. O Bispo presidiu a esta solene e jubilar Eucaristia, na qual estiveram largas centenas
de cristãos, vindos das diversas paróquias.
ZONA PASTORAL DE BESTEIROS
Na manhã de Quinta-feira, dia 24 de Outubro, realizou-se o encontro dos Padres da Zona
Pastoral de Besteiros, com a presença do bispo da diocese. Decorreu na Casa Paroquial de
Besteiros, com o bom acolhimento do Pároco - Pe. António Pereira Felisberto. A agenda tinha
alguns temas para a reunião conjunta, tendo-se seguido um tempo de diálogo e reflexão nos três
arciprestados que reuniram em separado. Durante a reflexão conjunta, grande parte do tempo
ocupou-se com o tratamento e a forma de constituição das Unidades Pastorais.
ARCIPRESTADO DE SANTA COMBA DÃO
FORMAÇÃO | SALVAGUARDAR E VALORIZAR
OS BENS CULTURAIS DA IGREJA
A primeira edição da formação especificamente orientada para a conservação e valorização
do património da Igreja vai decorrer no arciprestado de Santa Comba Dão, nos dias 26 de Novembro, 3 e 10 de Dezembro.
Esta formação, disponibilizada às paróquias pela Diocese de Viseu, através do Departamento dos Bens Culturais, decorre em articulação com o projeto de inventário que se encontra em curso, com o objetivo de facultar aos leigos uma formação base nesta área específica,
que lhes possibilite uma maior corresponsabilização no contexto das respetivas comunidades paroquiais, com um desempenho mais proactivo e eficaz.
Trata-se de uma formação teórico-prática, orientada para a implementação de práticas,
simples e assertivas, que possam prevenir e minorar a degradação do património religioso,
bem como contribuir para o reforço da sua segurança. É necessário sensibilizar todos os que de
forma direta ou indireta lidam com os bens culturais da Igreja para a necessidade de adoptarem
práticas de conservação criteriosas e consequentes para uma efetiva salvaguarda do património.
O programa enquadra temáticas fundamentais para a compreensão da importância dos
bens culturais nos contextos religioso e cultural e para a implementação de práticas de conservação preventiva adequadas. Neste âmbito, serão abordados os seguintes temas:
Os bens culturais da Igreja: um caminho que conduz a Deus; Fatores de risco do património religioso; Conservação preventiva e restauro; Procedimentos básicos para a conservação:
edifícios, pinturas, esculturas, ourivesaria, paramentaria; Procedimentos básicos de segurança;
Cuidar do espaço ao serviço da beleza da liturgia: flores e adereços; Estratégias de valorização
e de dinamização do património religioso.
Igreja Diocesana

173

A participação nas sessões é livre, está aberta a todos os interessados. Consideramos particularmente importante a presença dos sacerdotes, zeladores, sacristães, comissões paroquiais,
floristas, mordomos, etc. As sessões vão decorrer na paróquia de Santa Comba Dão, entre as
20h15 e as 23h00. Esperamos que ao longo dos próximos meses seja possível concretizar este
programa em todos os arciprestados da Diocese de Viseu. Os horários, a duração e o número de
sessões podem ser adaptados em função das necessidades dos participantes.
ZONA PASTORAL DE LAFÕES
Os 3 Arciprestados que constituem esta Zona Pastoral reuniram na passada Sexta-feira,
dia 8 de Novembro, na Casa Paroquial de Vouzela. Depois da Oração inicial, o Bispo apresentou o Inquérito para o Sínodo dos Bispos que pede a colaboração de toda a Igreja para a reflexão
sobre a Família. Depois de um primeiro contacto com o conteúdo, a reflexão orientou-se para
a metodologia a respeitar para que seja possível a colaboração de todos, dentro do curto prazo
disponível. Os Arciprestes, com os Párocos, irão promover uma reflexão nas paróquias e nas
unidades pastorais, de forma a, em tempo útil, poder recolher-se todos os contributos para, reunidos em Zona Pastoral, serem enviados para a Diocese - Secretariado Diocesano da Pastoral
Familiar.
ARCIPRESTADO DE MANGUALDE
ENCERRAMENTO DO ANO DA FÉ EM FESTA
A tarde do dia 17 de Novembro foi a escolhida para antecipadamente encerrar em
Arciprestado este Ano da Fé, deixando o dia 24 de Novembro, solenidade de Cristo Rei, para
este encerramento em cada comunidade paroquial.
Convidadas as quatro Bandas Filarmónicas do concelho, o pro- grama contemplava uma
arruada pelas ruas da cidade de Mangualde e um concerto na Igreja Paroquial, pelas 15 horas.
Saindo de quatro pontos diferentes, as Bandas concentraram-se na praceta do Complexo Paroquial, onde acolheram o Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, que se associou a esta dia de
«FÉsta», como o próprio referiu nas palavras de incentivo e congratulações que dirigiu não só
aos elementos destas associações musicais e culturais, mas a todo o arciprestado «que viveu
intensamente este Ano da Fé». Cada Banda Filarmónica apresentou duas peças de cariz religioso perante uma Igreja repleta e atenta, onde também marcaram presença as autoridades
convidadas.
A Sociedade Filarmónica de Tibaldinho (Paróquia de Alcafache), a Associação Humanitária e Cultural de Abrunhosa-a-Velha (Paróquia de Abrunhosa-a-Velha), a Sociedade Filarmónica Lobelhense (Paróquia de Lobelhe do Mato) e a Associação Filarmónica da Boa Educação de Vila Cova de Tavares (Paróquia de Várzea de Tavares) juntaram-se, por fim, para a
execução conjunta do Hino do Ano da Fé, cantado também por todos os presentes.
Uma iniciativa diferente, mas que marcou pela harmonia e pelo tom de festa este encerrar
do Ano da Fé, no Arciprestado de Mangualde.
NA
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ASSEMBLEIA ARCIPRESTAL DE TONDELA
Para a avaliação das Visitas Pastorais, realizadas neste Arciprestado no passado ano pastoral, o Bispo presidiu à reunião da Assembleia Arciprestal deste Arciprestado de Tondela, na
noite de Quinta-feira, 21 de Novembro. Presentes todos os Párocos e representantes de todas as
paróquias deste Arciprestado. Para além da reflexão e avaliação das Visitas Pastorais, reflectiuse e organizou-se a participação do Arciprestado na reflexão sobre a Família, o tema do próximo
Sínodo dos Bispos.
CRISMAS EM SANTAR – NELAS
Na tarde de Domingo, dia 25 de Novembro, Solenidade de Cristo-Rei e encerramento
do Ano da Fé, o Bispo foi presidir à celebração do Crisma, no Arciprestado de Nelas, que teve
lugar na Igreja Matriz de Santar. Esta Igreja teve obras de restauro significativas, muito recentemente, trazendo muitas melhorias à participação e à celebração da Fé. Presentes os 3 sacerdotes
do Arciprestado: Pe. Jorge Carvalhal, pároco de Santar, Pe. Delfim Dias Cardoso, Arcipreste e
Pe. Carlos Miguel Monge. Crismaram-se 42 cristãos, quase todos jovens.
ESCOLA DE FÉ EM CABANAS DE VIRIATO
No último dos encontros previstos para a Formação Permanente deste ano 2013, o Bispo
esteve em Cabanas de Viriato, na noite de Sexta-feira, 22 de Novembro. Ali estiveram cerca de
70 pessoas, vindas das diversas paróquias do Arciprestado de Carregal do Sal, com a presença
dos 4 sacerdotes, párocos neste Arciprestado. O tema pedido ao Bispo era: ‘A Moral cristã opressora ou libertadora?’ O Bispo desenvolveu esse tema, interligando-o com o Sínodo que
está a decorrer e com o inquérito para o Sínodo sobre a Família, a ter lugar em Roma no próximo mês de Outubro de 2014.
ZONA PASTORAL DE BESTEIROS
O Bispo participou na reunião da Zona Pastoral de Besteiros, na manhã de Quinta-feira,
dia 21 de Novembro. Iniciou-se, como sempre acontece no mês de Novembro, com a Eucaristia de sufrágio por todos os sacerdotes falecidos e que nasceram ou trabalharam nesta Zona
Pastoral. O Bispo presidiu à Eucaristia que teve a concelebração de todos os Sacerdotes que
aqui trabalham e de muitos cristãos leigos da Comunidade paroquial de Tondela. Depois de um
momento de convívio e de café, seguiu-se a reunião de trabalho que reflectiu a participação de
toda a Zona Pastoral no inquérito para o próximo Sínodo dos Bispos.
ZONA PASTORAL DA BEIRA ALTA
No seguimento das reuniões nas diversas Zonas Pastorais para a participação da diocese
no Documento Preparatório do próximo Sínodo dos Bispos sobre a Família, o Bispo esteve em
Mangualde, na manhã de Quarta-feira, dia 27 de Novembro. Fazem parte desta Zona Pastoral
os Arciprestados de Carregal do Sal, Fornos de Algodres, Mangualde e Nelas. O Bispo esteve
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presente e orientou a reunião, moderada pelo Vigário Episcopal e pároco de Mangualde, Cón.
Jorge Alberto Seixas. A reflexão levou a que toda a Zona participe, aceitando-se o calendário
proposto que, por muito curto, vai levar a um trabalho muito intenso nos próximos dias. Depois
de uma reflexão em todas as paróquias, os Arciprestes com o Vigário episcopal farão a síntese
a enviar ao Vigário Episcopal da Pastoral.
ZONA PASTORAL DE VISEU
Numa das salas do Seminário Maior reuniram os padres dos Arciprestados que constituem a Zona Pastoral de Viseu: Mões, Viseu Rural 1, Viseu Rural 2 e Viseu Urbano. O tema era
reflectir a participação destes arciprestados nos trabalhos preparatórios do Sínodo dos Bispos
sobre a Família. Com a moderação do Vigário episcopal - Pe. Manuel Barranha - orientou os
trabalhos o Bispo da diocese. Todos aceitaram fazer o necessário nas suas paróquias para que
haja uma participação efectiva dos leigos. Os trabalhos de síntese serão feitos pelos Arciprestes
e Vigário episcopal que enviarão o resultado para o Vigário episcopal da Pastoral - Cón. Manuel
Moreira Matos - até 27 de Dezembro.
ARCIPRESTADO DE SANTA COMBA DÃO
SALVAGUARDAR E VALORIZAR OS BENS CULTURAIS DA IGREJA
Terminou esta semana a formação relativa à salvaguarda e valorização do património
da Igreja, que nas últimas semanas decorreu no auditório da paróquia de Santa Comba Dão.
Com a presença de representantes da maioria das paróquias deste arciprestado, em cada sessão
estiveram cerca de sessenta participantes, que manifestaram grande interesse pelas temáticas
abordadas, nomeadamente: a utilização dos bens culturais da Igreja na evangelização; factores
de risco do património religioso; segurança dos espaços religiosos, conservação preventiva e
restauro; procedimentos básicos para a conservação dos edifícios, pinturas, esculturas, ourivesaria, paramentaria e valorização do espaço ao serviço da beleza da liturgia (flores e adereços).
Estas temáticas foram abordadas sempre com a apresentação de casos práticos e exemplificativos.
Os participantes manifestaram interesse pelas temáticas abordadas e assinalaram a importância de se corrigi- rem algumas das práticas habituais que, ainda que executadas com
empenho, espírito de colaboração e devoção, nem sempre são as mais adequadas e podem revelar-se nocivas para a preservação do património religioso. Desejamos que esta formação seja
consequente e venha a ter efectivos efeitos práticos, contribuindo para uma maior sensibilidade
dos vários intervenientes nos espaços religiosos no que concerne à conservação e valorização
do património. Estamos disponíveis para tirar dúvidas e continuar a colaborar sempre que seja
necessário analisar situações específicas. A colaboração e o diálogo entre todos são fundamentais para que se encontrem as melhores soluções. Muito património se tem degradado por não
se realizarem acções de prevenção, muitas delas simples, também é avultado o património destruído na sequência de intervenções de maus restauros, que confundem reformar/renovar com
restaurar. Todos temos de estar em alerta para que essas ocorrências não se repitam e possamos
continuar a ter património, que para além do valor artístico, histórico e cultural, é um testemunho e herança da fé das comunidades que nos antecederam e que é nosso dever preservar para
as gerações futuras.
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O Departamento dos Bens Culturais agradece aos participantes das várias paróquias
do Arciprestado de Santa Comba Dão o interesse e empenho nesta formação, bem como aos
párocos (Pe. Carlos Casal, Pe. Virgílio Rodrigues e Pe. Pedro Leitão) a iniciativa, a colaboração
e o acolhimento que nos proporcionaram.
Esta formação, repartida por cinco sessões, é gratuita e destina-se a todos os que de forma
direta ou indirecta lidam com os bens culturais da Igreja, bem como a todos os interessados
por esta temática. Propõe-se a sua realização por arciprestado ou por conjuntos de paróquias,
decorrendo num dos espaços da área geográfica de proveniência dos participantes.
A próxima edição já se encontra calendarizada, decorrerá nos meses de Janeiro e de Fevereiro no Sátão.
ZONA PASTORAL DE LAFÕES
Na Casa paroquial de Carvalhais, Arciprestado de S. Pedro do Sul, reuniram os sacerdotes
da Zona Pastoral de Lafões (arciprestados de Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul e Vouzela),
na manhã de Sexta-feira, dia 6 de Dezembro. Acolhidos pelo Pároco - Pe. Miguel Pereira - os
trabalhos foram orientados pelo Vigário Episcopal de Lafões - Pe. Manuel Gonçalves Fernandes - e presididos pelo Bispo. Esteve presente o Pe. José de Seixas Nery, recentemente nomeado
responsável do Departamento da Pastoral Social e das Minorias Sociais e que fez a apresentação do seu programa, pedindo colaboração. No tempo de reunião geral - antes da reunião por
Arciprestado e depois de um tempo de oração - o Bispo falou da Formação Permanente em 14
e 15 de Janeiro, do Sínodo da Família, do Seminário Maior, das Unidades Pastorais, do Sínodo
diocesano e do Plano Pastoral.
ARCIPRESTADO DE TONDELA
INQUÉRITO DO SÍNODO DOS BISPOS
Na passada Quinta-feira, realizou-se uma segunda sessão de trabalho sobre o Inquérito
que está a ser respondido por toda a Igreja, para servir de base à preparação do Sínodo extraordinário dos Bispos.
O Arciprestado de Tondela adoptou a metodologia que já vem seguindo para o Sínodo
Diocesano. Depois de uma sessão explicativa em sala, para todos os Grupos Sinodais, cada grupo trabalha separadamente, sendo, depois apresentadas as conclusões, em plenário. Neste caso,
os elementos da assembleia que se dispôs a fazer a reflexão foram divididos em seis grupos, que
reuniram em sala. Já fizeram duas sessões, sempre à Quinta-feira, respondendo, em cada uma,
a três das nove questões que compõem o Inquérito.
Nesta Quinta-feira, será a última sessão de trabalho e a síntese resultante do trabalho dos
seis grupos será remetida ao Bispo da Diocese, servindo-lhe de mais um elemento para a auscultação que está a fazer à Diocese e que será vertida numa síntese global do sentir da Igreja
visiense. Este sentir chegará à Conferência Episcopal, que, no início de Janeiro, enviará à Santa
Sé o resultado da auscultação feita ao conjunto das dioceses de Portugal.
GI
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ZONA PASTORAL DO DÃO
Nas instalações do Centro Paroquial da paróquia de Sátão e acolhidos pelo Pároco e Vigário Episcopal desta Zona Pastoral, estiveram reunidos os Sacerdotes desta Zona Pastoral que
inclui os Arciprestados de Aguiar da Beira, de Penalva do Castelo e de Sátão. Esta reunião - que
teve como tema central o próximo Sínodo dos Bispos sobre a Família e a participação desta
Zona Pastoral - decorreu na manhã de Quinta-feira, dia 12 de Dezembro. Outros temas foram
tratados, de acordo com o interesse e partilha dos Sacerdotes desta Zona Pastoral.
ZONA PASTORAL DE BESTEIROS
Nas instalações de Santa Comba Dão, realizou-se a reunião da Zona Pastoral de Besteiros, na passada manhã de Quinta-feira, dia 19 de Dezembro. Estiveram os Sacerdotes párocos
dos 3 arciprestados desta Zona Pastoral (Besteiros, Santa Comba Dão e Tondela), tendo-se notado que, de Besteiros - e por motivos de confissões e de outros afazeres - apenas esteve um dos
elementos. O Bispo também esteve, tendo presidido à oração de Laudes e feito uma reflexão
a partir da Exortação apostólica ‘Evangelii Gaudium’. Vários temas foram reflectidos, com a
orientação do Vigário Episcopal.
ZONA PASTORAL DE LAFÕES
Na passada Sexta-feira, dia 10 de Janeiro, teve lugar mais uma reunião da Zona Pastoral de
Lafões, desta vez em Oliveira de Frades. Para além de um tempo de trabalho, por Arciprestados,
o tema central foi a apresentação de um projecto de trabalho com os Arciprestados e/ou as Zonas Pastorais, preparando o Sínodo, cuja fase de trabalho mais específico e com consequências
no futuro da organização e da vida diocesana está a começar. Para preparar este trabalho, foi
feita uma consulta, por Arciprestado, que determinou a vontade dos párocos desta Zona Pastoral.
ZONA PASTORAL DO DÃO
Na manhã de Quinta-feira, dia 16 de Janeiro, teve lugar a reunião dos sacerdotes da Zona
Pastoral do Dão, na casa paroquial de Penalva do Castelo. A reunião foi presidida pelo Bispo e
moderada pelo Vigário Episcopal - Pe. José Cardoso de Almeida. Na 1.ª parte, o Bispo propôs
um trabalho por Arciprestado sobre o prosseguimento dos trabalhos do Sínodo e a apresentação da nova etapa aos leigos dos grupos sinodais. Na 2.ª parte falou-se das actividades dos
Arciprestados.
ZONA PASTORAL DE BESTEIROS
Decorreu, na casa paroquial de Campo de Besteiros, a reunião mensal da Zona Pastoral
de Besteiros. Presentes os Padres e Diáconos dos arciprestados de Besteiros, Santa Comba Dão
e Tondela. Com o Bispo esteve o Cón. António Jorge - Reitor dos Seminários da diocese e Presidente do Secretaria- do das Vocações, Juventude e Ensino Superior. Na reunião, foi avaliada a
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actividade vocacional realizada em Santa Comba Dão pelos Seminários e apresentada a mesma
nos arciprestados de Besteiros e de Tondela, a realizar ainda neste ano pastoral. O Bispo liderou
um trabalho sobre o Sínodo Diocesano e a metodologia para as próximas actividades.
ZONA PASTORAL DE VISEU
Reuniram-se os sacerdotes da Zona Pastoral de Viseu (Arciprestados de Mões, Viseu
rural 1, Viseu Rural 2 e Viseu Urbano) para se dialogar sobre o Sínodo, na sua fase decisiva.
A reunião teve lugar na manhã de Segunda-feira, dia 27 de Janeiro, no Centro Sócio-Pastoral
da diocese. Orientou a reunião o Vigário Episcopal desta Zona Pastoral. Esteve presente o
Bispo da diocese que falou da necessidade de um trabalho empenhado de todos - sacerdotes,
religiosos e leigos - nesta fase decisiva do Sínodo. Depois da Oração e da apresentação do tema
da reunião, fez-se um trabalho por Arciprestados, seguindo-se o plenário e a apresentação das
conclusões, em ordem à continuidade do trabalho sinodal.
ZONAS PASTORAIS DE BESTEIROS E LAFÕES
Nas manhãs de Quinta e Sexta-feira, dias 13 e 14 de Fevereiro, o Bispo esteve nos encontros das Zonas Pastorais de Besteiros e de Lafões, para reflectir alguns temas que estão na
agenda da diocese. Assim, convidando para a participação na Catedral ou para a celebração nas
respectivas paróquias da Solenidade de S. Teotónio, padroeiro da Diocese, levou na agenda
outros temas: Arciprestados e sua configuração, Unidades Pastorais e sua constituição, Grupos
de Corresponsabilidade e novos mandatos, Sínodo Diocesano e o trabalho de preparação da
Assembleia sobre a Lumen Gentium. Os trabalhos decorreram com uma reflexão alargada sobre
estes diversos pontos.
FORMAÇÃO EM FORNOS
Pelo sétimo ano consecutivo, realizou- se um dia de formação cristã - jornada de teologia aberta a todos - no Arciprestado de Fornos de Algodres. Neste ano aconteceu no passado
Domingo, dia 23 de Fevereiro. Convidado pelos 2 Párocos deste Arciprestado - Arcipreste, Pe.
José Carlos dos Santos Bento e Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida - o Bispo deslocou-se ali,
no m da tarde e presidiu a uma celebração da Palavra com que terminou o encontro. Este teve
como tema: «Família hoje como ‘laboratório’ da felicidade» e participaram muitas dezenas de
pessoas de todo o Arciprestado. No final, estiveram, também, o Presidente e o Assistente do
Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar.
ZONA PASTORAL DA BEIRA ALTA
Na sequência de reuniões das Zonas Pastorais com um conjunto de temas preparando decisões importantes do Sínodo Diocesano, teve lugar a reunião da Zona Pastoral da Beira Alta,
na manhã do passado dia 20 de Fevereiro, em Mangualde. Arciprestados, Unidades Pastorais,
novos mandatos dos Grupos de Corresponsabilidade e próxima Assembleia Sinodal têm sido os
principais temas debatidos, com a presença do Bispo e do Vigário-Geral.
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ZONA PASTORAL DO DÃO
Na manhã de Quinta-feira, dia 27 de Fevereiro, o Bispo participou na reunião da Zona
Pastoral do Dão, em Aguiar da Beira, com os arciprestados de Penalva, Sátão e Aguiar da Beira. Com o esquema já utilizado nas outras zonas, foi reflectida a reorganização da diocese em
arciprestados, destes em unidades pastorais, a renovação dos grupos de corresponsabilidade no
final dos 5 anos e foi feita uma avaliação dos trabalhos do Sínodo.
ZONA PASTORAL DE BESTEIROS
RETIRO DE CATEQUISTAS
Promovido pelo Secretariado Diocesano da Educação Cristã, realizou-se, no dia 8 de
Março, das 9,30 às 17 horas, no Centro Social Paroquial de Molelos, o retiro anual de catequistas da Zona Pastoral de Besteiros.
Participaram 92 catequistas dos três arciprestados desta Zona Pastoral, estando representadas as paróquias de Tondela, Lobão da Beira, Tonda, Mouraz, Vila Nova da Rainha, Dardavaz
e Molelos, do arciprestado de Tondela; as paróquias de Santa Comba Dão, Couto de Mosteiro,
Vimieiro, Treixedo, São Joaninho e Nagosela, do arciprestado de Santa Comba Dão; Campo de
Besteiros, Santiago de Besteiros, Barreiro de Besteiros, Vilar de Besteiros, Mosteiro de Fráguas
e Caparrosa, do arciprestado de Besteiros.
Foi orientador do retiro o Frei Pedro Manuel Pinto Perdigão, dos Frades Franciscanos
Conventuais, sediados na Igreja dos Terceiros, em Viseu, que, a partir de textos bíblicos do
Antigo e Novo Testamento, entrou no concreto da vida dos nossos catequistas, ajudando-os na
vivência espiritual desta Quaresma e da sua missão de guias das crianças e adolescentes das
nossas comunidades cristãs.
Estes retiros abertos têm-se revelado de grande importância para a formação espiritual de
todo e qualquer cristão, mas especialmente para quem exerce esta nobre missão de catequista
ou outra qualquer responsabilidade pastoral nas nossas comunidades.
Também Jesus convidava frequentemente os seus apóstolos ao silêncio do retiro: “Vinde
à parte a um lugar deserto e descansai um pouco” (Mc 6,31). Ele próprio, antes de iniciar a sua
vida pública, se retirou para o deserto, vivendo, quarenta dias e quarenta noites, no jejum e oração (Mt 4,1-11)
Na impossibilidade de participar num retiro fechado, de alguns dias, estes retiros de um
só dia, de manhã à noite, são uma oportunidade que é importante proporcionar a um número
cada vez maior de cristãos, neste tempo em que decorre o Sínodo na nossa Diocese de Viseu e
todos somos chamados à renovação eclesial.
Correspondente Local
ZONA PASTORAL DE BESTEIROS
Na manhã de Quinta-feira, dia 20 de Março, reuniram os sacerdotes e alguns diáconos
da Zona Pastoral de Besteiros, desta vez em Santa Comba Dão. De entre os vários assuntos da
agenda, o Bispo convidou a que todos continuas- sem a fazer um estudo sinodal: perspectivar
a melhor organização das paróquias para um trabalho pastoral de mais unidade e cooperação.
As chamadas “Unidades Pastorais” são desafios a uma inter-ajuda entre todas as comunidades
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e cooperadores pastorais (sacerdotes, diáconos, leigos e religiosos) para uma acção mais capaz
de anunciar, celebrar e realizar o plano e a vontade de Deus junto de todas as pessoas. Todos
foram convidados a dar o seu contributo para este capítulo da organização das comunidades
ser reflectido e, por princípio, aprovado na próxima reunião do Conselho Presbiteral (dia 26 de
Maio).
ZONA PASTORAL DE BESTEIROS
A reunião normal dos Sacerdotes e Diáconos da Zona Pastoral de Besteiros, neste mês de
Abril, teve lugar na casa paroquial de Campo de Besteiros, onde é pároco o Pe. António Pereira
Felisberto, na manhã do passado dia 10 de Abril. Depois da oração, de um tempo para café e
da leitura da acta, o Bispo orientou uma reflexão sobre a Mensagem do Papa para a Quaresma.
Reflectiu-se, ainda, o decorrer da Assembleia Sinodal sobre a Lumen Gentium e as votações
das Propostas e a organização de uma actividade conjunta desta Zona Pastoral, prevista para o
próximo mês de Outubro.
Foi eleita, também, uma equipa de 7 elementos para pensar e coordenar a formação dos
Leigos. Ficou constituída pelo Vigário Episcopal, pelos 3 Arciprestes e por mais 1 elemento de
cada um dos 3 Arciprestados.
ZONA PASTORAL DE LAFÕES
Na manhã de Sexta-feira, dia 2 de Maio, reuniram os sacerdotes e diáconos da Zona
Pastoral de Lafões, na Casa Paroquial de Carvalhais. Com a presença do Bispo, orientou os
trabalhos o Vigário Episcopal desta Zona - Pe. Manuel Gonçalves Fernandes.
Depois da Oração, o Bispo apresentou a agenda da próxima reunião do Conselho Presbiteral e ouviu os sacerdotes sobre alguns dos pontos que irão ser tratados. Fez-se, também, a
apresentação de algumas decisões tomadas na Assembleia Sinodal que teve como tema base das
Propostas, a Lumen Gentium.
A segunda parte da reunião foi conduzida pelo Arciprestado e concretizou alguns pontos
de interesse para cada área.
CRISMAS EM FIGUEIRÓ DA GRANJA
Na Igreja Matriz de Figueiró da Granja, celebrou-se a festa dos crismas arciprestais de
Fornos de Algodres, na tarde do passado Domingo, dia 11 de Maio.
Acolhidos pelo Arcipreste e Pároco desta Comunidade - Pe. José Carlos dos Santos Bento
- concelebraram o Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida - o outro pároco no arciprestado - e o
Pe. Abel Rodrigues, pároco no arciprestado até há um ano e membro da equipa dos Seminários
da diocese, tendo presidido o Bispo Ilídio. No momento próprio crismaram-se 39 cristãos, quase todos jovens, vindos das diversas comunidades cristãs.
A celebração foi muito bem solenizada pelo grupo coral local, ao qual se juntaram outros
elementos do arciprestado.
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ZONA PASTORAL DA BEIRA ALTA
Nas instalações da paróquia de Cabanas de Viriato, teve lugar a reunião dos sacerdotes da
Zona Pastoral da Beira Alta, constituída pelos sacerdotes dos Arciprestados de Carregal do Sal,
Mangualde e Nelas, tendo faltado os de Fornos de Algodres. Realizou-se a manhã do passado
dia 9 de Maio. Esteve, também, o Senhor Vigário-Geral da diocese. Fez-se um balanço da 1a
Assembleia Sinodal e fez-se apelo à participação de todos os cristãos na preparação para a 2.ª
sessão. Também se reflectiram os temas da agenda da reunião do próximo Conselho Presbiteral,
em 26 de Maio.
ZONA PASTORAL DO DÃO
Nas instalações da paróquia de Sátão, teve lugar a reunião dos sacerdotes da Zona Pastoral do Dão, constituída pelos sacerdotes dos Arciprestados de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão. Realizou-se no passado dia 8 de Maio. Esteve, também, o Senhor Vigário-Geral da
diocese.
Fez-se um balanço da 1.ª sessão da Assembleia Sinodal e fez-se apelo à participação de
todos os cristãos na preparação para a 2a sessão. Também se preparou a reunião do Conselho
Presbiteral.
AVALIAÇÃO DAS VISITAS PASTORAIS
Na manhã do dia 14 de Maio, nas instalações do Centro Sócio Pastoral diocesano, reuniram os sacerdotes de Arciprestado de Viseu Rural 1, para avaliarem as Visitas Pastorais,
realizadas neste ano pastoral. Esteve presente o Bispo da diocese que fez um balanço e uma
apreciação, muito positiva, do modo como decorreram. Ficou decidido que o Bispo enviaria
uma apreciação da Visita a cada Pároco, estimulando as comunidades a algo de concreto, no
seguimento desta actividade.
CRISMAS EM MANGUALDE
No final da tarde de Sábado, dia 24 de Maio, o Bispo deslocou-se à Igreja paroquial de
Mangualde, onde presidiu à celebração de crismas.
Vindos das diversas paróquias deste Arciprestado, foram crismados 126 cristãos, quase
todos jovens. Em Igreja repleta, concelebraram com o Bispo o Vigário Episcopal e Pároco de
Mangualde e o Arcipreste - respectivamente, Cón. Jorge Alberto da Silva Seixas e Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo. Concelebraram, ainda: Pe. João Luís Leão Zuzarte, Pe. Lino Alberto
Pereira Loureiro e Pe. Manuel Chaves de Andrade. Também esteve presente, na sua missão
específica, o Diácono Manuel António Madeira Vaz.
ZONA PASTORAL DE BESTEIROS
Na manhã de Quinta-feira, dia 22 de Maio, reuniram, em Tondela, os sacerdotes e diáconos da Zona Pastoral de Besteiros. Estiveram presentes o Bispo e o Vigário-Geral da Diocese.
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Como é habitual, iniciou-se com a Oração de Laudes, na Igreja paroquial de Tondela, com a
participação de alguns cristãos leigos.
Para além da preparação próxima do Conselho Presbiteral - com reunião ordinária no dia
26 deste mês - prepararam-se actividades de organização e de formação nesta Zona Pastoral.
ARCIPRESTADO DE VOUZELA
Nos encontros programados para os 17 arciprestados da diocese, o Bispo reuniu, na manhã de Sexta-feira, dia 6 de Junho, com os sacerdotes do Arciprestado de Vouzela. O encontro
teve lugar na Casa paroquial de Cambra. Foram reflectidos, com profundidade, os temas da
agenda e foram vistas algumas perspectivas em relação ao futuro próximo. O encontro terminou
com uma refeição de convívio.
CRISMAS EM SANTA COMBA
No Arciprestado de Santa Comba Dão, na Paróquia de Nagosela, teve lugar a celebração
do Pentecostes, na tarde do Domingo, dia 8 de Junho. Como já é habitual, desde há alguns anos,
o Bispo foi ali presidir a esta celebração e crismou 76 cristãos, quase todos jovens. A Eucaristia,
orientada pelo Arcipreste - Pe. Virgílio - foi muito bem solenizada e todas as pessoas participaram com muita alegria, cantando os belos e bem adaptados cânticos.
CRISMAS ARCIPRESTAIS
No fim da tarde de Terça-feira, feriado do dia 10 de Junho - dia já incluído na tradição
do Arciprestado de S. Pedro do Sul - o Bispo deslocou-se à Comunidade de Figueiredo de
Alva, sede, neste ano, desta celebração. Concelebraram com o Bispo todos os sacerdotes deste
arciprestado, com o Arcipreste - Pe. Mário Lopes Dias - a orientar e conduzir toda a celebração.
No momento próprio e na Igreja Matriz repleta de fiéis, crismaram- se 83 cristãos, quase todos
jovens.
ENCONTROS NOS ARCIPRESTADOS
De acordo com a necessidade assumida de reunir com todos os Arciprestados para dialogar sobre algumas conclusões da 1.ª sessão do Sínodo Diocesano e ver a melhor forma de as
concretizar, o Bispo, de acordo com calendário acordado, está a reunir com todos os Sacerdotes,
por Arciprestado. Assim, nesta semana e depois de já ter reunido com alguns outros, esteve nos
seguintes arciprestados: Urbano, Rural 1 e Tondela.
UNIDADES PASTORAIS
ARCIPRESTADO DE TONDELA VAI “ENSAIAR” ESSA EXPERIÊNCIA
D. Ilídio Leandro saiu “muito satisfeito” da reunião que teve, na semana passada, com
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os párocos do arciprestado de Tondela. É o primeiro arciprestado a iniciar uma experiência de
“unidade pastoral”, na linha do que a Assembleia Sinodal aprovou, na sua II Sessão. As doze
paróquias do arciprestado irão ficar agrupadas em duas “unidades pastorais”, cada uma agrupando seis paróquias. A equipa pastoral da Unidade será constituída por três sacerdotes, a que
se juntam vários leigos comprometidos no trabalho pastoral, para além de um jovem e um casal
e diáconos e religiosas que aí residem e trabalham. A Unidade terá ainda outras estruturas de
corresponsabilidade, nomeadamente a Assembleia Pastoral, órgão alargado, com representação
de todos os Movimentos, Associações e Obras existentes na sua área geográfica. Cada uma
das paróquias da Unidade manterá o seu Conselho Económico, que estará representado no
Conselho Pastoral da Unidade. Embora a “experiência” arranque já no próximo ano pastoral,
não haverá nomeações específicas. Trata-se de uma iniciativa dos párocos, em sintonia com
a sensibilidade da Assembleia Sinodal e no seguimento do método de trabalho adoptado há
algum tempo, “em comunhão para a missão”. D. Ilídio acolhe “com alegria” esta iniciativa, que
mereceu a aprovação unânime de quantos estiveram na reunião.
GI
ZONA PASTORAL DE BESTEIROS
Na manhã de Quinta-feira, dia 19 de Junho, teve lugar uma nova reunião da Zona Pastoral
de Besteiros, desta vez em Santa Comba Dão. Estiveram presentes o Bispo e o Vigário-Geral.
Reflectiram-se vários temas, fez-se alguma avaliação do presente ano pastoral e programou-se
o itinerário formativo do próximo ano. Também se trocaram impressões sobre o modo de iniciar
o trabalho com as Unidades Pastorais que, nesta Zona, foram aceites.
ARCIPRESTADO DE FORNOS DE ALGODRES
Na agendada passagem do Bispo por todos os actuais 17 Arciprestados, o Bispo reuniu,
na tarde da passada Quinta-feira, 19 de Junho, com os 2 sacerdotes do Arciprestados de Fornos de Algodres. Trocaram-se impressões sobre a agenda - comum a todos - e falou- se sobre
aspectos específicos deste Arciprestado. Houve oportunidade, ainda, para visitar a nova casa
paroquial, junto à Igreja Matriz da vila de Fornos de Algodres, que está quase pronta.
ARCIPRESTADO DE SÁTÃO
Com a mesma agenda e temas que se têm desenvolvido nas reuniões arciprestais, o Bispo
esteve em Sátão, na manhã de Sexta-feira, dia 20 de Junho. Foi oportunidade, também, para
se falar da forma como estão a ser assumidas as consequências da doença do Pe. António José
Boavida, os serviços que estão a ser realizados pelos Colegas e os votos de melhoras que todos
desejam ao Colega.
CRISMAS EM POVOLIDE
Na tarde de Sábado, dia 28 de Junho, o Bispo presidiu à celebração da Eucaristia, na
Igreja paroquial de Povolide, onde crismou 44 cristãos, quase todos jovens. Estes eram prove184
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nientes de Povolide, de Fragosela, de Santos Evos e de S. Pedro de France. Estavam presentes e
concelebraram o Senhor Vigário Geral, pároco de Povolide, o Pe. Nuno Azevedo e o Arcipreste,
Pe. Manuel Alberto. Foi uma bela celebração com a Igreja repleta de cristãos que participaram
com muito empenho.
REUNIÃO ARCIPRESTAL
Na manhã de Sexta-feira, dia 27 de Junho, o Bispo reuniu, em Termas de Carvalhal - Mamouros - com os Sacerdotes do Arciprestado de Mões. A agenda era a mesma que tem levado
o Bispo a reunir com todos os 17 arciprestados, neste momento especial do Sínodo Diocesano.
Trocando impressões sobre as perspectivas da aplicação do Sínodo nesta zona da diocese, teceram-se algumas perspectivas muito interessantes e acolhidas, com muita alegria, por estes 3
sacerdotes.
ZONA PASTORAL DE LAFÕES
Na manhã do dia 23 de Junho, em Oliveira de Frades, reuniram os Sacerdotes da Zona
Pastoral de Lafões. O Bispo esteve presente, presidiu à oração inicial e falou, um pouco sobre
alguns aspectos da pastoral diocesana. Depois de algum tempo de partilha sobre as- suntos
comuns da Zona Pastoral, os 3 Arciprestados reuniram em pequenos grupos, reflectindo temas
pastorais de maior proximidade.
ARCIPRESTADO DE NELAS
Na manhã de Quarta-feira, dia 2 de Julho, o Bispo reuniu com os 3 sacerdotes do
Arciprestado de Nelas, na Casa paroquial de Nelas. O tema central foi reflectir sobre algumas
decisões da 1.ª sessão da Assembleia Sinodal e a forma de algumas delas serem já implementadas, de acordo com o que se considera já assumido pastoralmente. Estão neste caso as Unidades
Pastorais, a organização da diocese em 5 Arciprestados e a Secretaria Pastoral Diocesana. O
próximo ano será, certamente, o início da concretização de algumas destas Propostas do nosso
Sínodo.
CRISMAS EM OLIVEIRA DE FRADES
Na tarde de Sábado, dia 5 de Julho, o Bispo presidiu à administração do Sacramento do
Crisma, no Arciprestado de Oliveira de Frades, na Igreja Paroquial desta Comunidade, de que
é pároco o Pe. Manuel Fernandes, Vigário Episcopal da zona. Concelebraram, também, o Arcipreste - Pe. Eurico José - e os restantes sacerdotes párocos - Pe. Jorge Luís, Pe. José Júlio e Pe.
Luís Carlos. Apresentaram-se para celebrar o Sacramento da Iniciação cristã cerca de 100 cristãos, quase todos jovens, integrando cerca de uma dezena de jovens vindos da vizinha diocese
de Aveiro, actualmente sem bispo.
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CRISMAS EM BESTEIROS
Na tarde de Domingo, dia 6 de Julho, o Bispo esteve no Arciprestado de Besteiros, na
Paróquia de Tourigo, para os crismas arciprestais. Concelebraram todos os sacerdotes deste
arciprestado: o pároco de Tourigo - Pe. Alcides Vilarinho, o Arcipreste - Pe. António José e os
restantes sacerdotes párocos: Pe. António Ferreira Duarte, Pe. António Pereira Felisberto e Pe.
Sérgio Pinho e, ainda, o Pe. Armando, a residir nesta sua terra natal. Na Igreja repleta e com
muita gente fora, crismaram-se 53 cristãos, quase todos jovens e vindos de quase todas as comunidades do arciprestado.
CRISMAS EM SÁTÃO
Na Igreja Paroquial de Sátão, no passado Sábado, dia 12 de Julho, às 16,00 horas, o Bispo
presidiu à celebração de Crismas arciprestais. Vindos das diversas paróquias, foram crismados
118 adolescentes e jovens, quase todos no cumprimento do 10.º ano de catequese. A grande
Igreja de Sátão estava repleta, com muitas pessoas de pé, que acompanharam e solenizaram
uma bela celebração, bem preparada e vivida.
Concelebraram os diversos sacerdotes, párocos neste arciprestado: Pe. José Cardoso pároco de Sátão e Vigário Episcopal da Zona Pastoral do Dão, Pe. António José Rodrigues, Pe.
António Leitão, Pe. Augusto Gomes e Pe. José Quinteiro. Ainda concelebrou o Pe. António
Encarnação.
CRISMAS EM PINDO
Na tarde de Domingo, dia 13 de Julho, o Bispo deslocou-se à Comunidade cristã de Pindo, Arciprestado de Penalva do Castelo, onde presidiu à Eucaristia e administrou o Sacramento
da Confirmação a 68 cristãos.
Concelebraram os 4 sacerdotes, párocos neste Arciprestado: Pe. César Martinho - Pároco
de Pindo, Pe. Manuel Clemente - Arcipreste, Pe. Ermelindo e Pe. José António. Foi uma bela
celebração, em Igreja repleta de fiéis, vindos das diversas paróquias deste Arciprestado.
CRISMAS EM VILA NOVA DA RAINHA
Na Igreja Matriz de Vila Nova da Rainha, no passado Sábado, dia 12 de Julho, às 18,30
horas, o Bispo presidiu à celebração de Crismas arciprestais, do arciprestado de Tondela. Vindos das diversas Comunidades deste Arciprestado, foram crismados 80 cristãos, quase todos
adolescentes e jovens. Nesta Igreja, completamente cheia e com gente fora, a Eucaristia foi
muito bem solenizada e foi concelebrada por todos os párocos deste Arciprestado - Pe. António
Flor, pároco nesta Comunidade cristã, Pe. João Pedro, Arcipreste, Pe. Américo, Vigário Episcopal e Pe. António Carlos, Pe. João Dinis e Pe. Manuel António.
ENCONTROS DE ARCIPRESTADOS
No seguimento das reuniões com os Arciprestados, o Bispo reuniu, nesta semana, com os
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seguintes: dia 7 - Oliveira de Frades e Besteiros; dia 8 - Penalva do Castelo; dia 9 Carregal do
Sal; dia 11 - S. Pedro do Sul. Em cada um destes encontros fez-se a reflexão sobre os dois pontos que estão em procura de consenso: constituição do novo Arciprestado e Unidades Pastorais.
Em cada lugar se reflectiram outros temas, de acordo com as propostas dos sacerdotes.
ARCIPRESTADO DE MANGUALDE
Na passagem por todos os Arciprestados para reflectir algumas das conclusões da 1a sessão da Assembleia Sinodal, o Bispo esteve com os Padres de Mangualde, na manhã de Quarta-feira, dia 16 de Julho. Foi um interessante e importante diálogo sobre as medidas a tomar
e a permitir a aplicação das conclusões sinodais. Estiveram presentes todos os sacerdotes que
trabalham nas paróquias que, até agora, constituem este Arciprestado.
ENCONTRO DE CRISMANDOS
No início da noite de Sexta-feira, 18 de Julho, o Bispo deslocou-se à Igreja Matriz de
Vouzela, para um encontro com os Crismandos daquele Arciprestado. Presentes com os seus
Catequistas e Párocos, estando presentes, também, alguns familiares. O encontro teve vários
momentos de interesse, na preparação próxima para a celebração, a ter lugar no próximo Domingo. Num destes momentos, o Bispo conversou com os Crismandos, lembrando-lhes a grande importância desta celebração e deste dia, no seu futuro humano, cristão e apostólico.
CRISMAS EM VOUZELA
Na tarde de Domingo, dia 20 de Julho, o Bispo presidiu à Eucaristia do 16.º Domingo Comum em Vouzela, crismando 97 cristãos do Arciprestado, quase todos jovens. Foi num amplo
largo da vila, próximo da Igreja Matriz, aproveitando um belo espaço com muita sombra. Concelebrou o Pároco e Arcipreste de Vouzela - Pe. José Marcelino - e, ainda, o Pe. António Sousa
Fernandes, Pe. Francisco Domingos e Pe. José Carlos Maia. Orientou e animou a celebração,
nos cânticos, um belo grupo coral de Vouzela, constituído por jovens, muitos deles crismados
nesta Eucaristia.
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CAPÍTULO VII
PARÓQUIAS
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PÁROQUIA NOSSA SENHORA DO VISO
Após 15 anos de gestação, surge a Paróquia de Nossa Senhora do Viso. O território que,
por decreto do então Bispo de Viseu, D. António Monteiro, de 25 de Julho de 1998, se denominava de Vicariato, passa agora a ser a mais recente paróquia da Diocese de Viseu, por Decreto
do Sr. D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu que terá a data de 8 de Setembro de 2013, precisamente
o dia da sua Padroeira. Ficará com os mesmos limites de antes, numa área compreendida desde
a Rotunda do Colégio da Via sacra, Urbanizações e Bairros à volta da Rua Pedro Álvares Cabral, Viso Norte até às Lameiras, Estrada Nacional 114 até à Soíma e todo o Viso Sul, onde está
situado o Centro Pastoral de Nossa Senhora do Viso com a sua Igreja Paroquial.
No dia 8 de Setembro de 1998, tomava posse o primeiro Vigário Paroquial, Pe. Sílvio
Greggio, que lançaria os alicerces da comunidade à volta do Seminário das Missões mas com
o pensamento na construção de uma Igreja própria que se concretizaria já com novos párocos
e novo projeto, tendo a sua inauguração decorrido a 6 de Novembro de 2011. Com a Igreja a
comunidade ficou a dispor também de adequadas instalações para catequese e formação, ação
social e cultura. Um importante centro de pastoral que tem continuado sempre a crescer.
Esta passagem a paróquia marca o fim da situação provisória como lembrava a denominação de Vicariato, mas também o reconhecimento do trabalho pastoral que ali se vem desenvolvendo.
Após 15 anos, está de parabéns a comunidade de Nossa Senhora do Viso. A marcar os
tradicionais festejos da Festa da Padroeira e este ano ainda com mais razão, decorrerão vários
eventos e momentos de convívio nos dias 6,7 e 8, de acordo com cartaz anexo e de que se destaca a Eucaristia de Domingo com Almoço Comunitário e Tarde Cultural, uma sessão de fados
na noite de sexta feira, um Grupo Musical sábado e uma noite dançante no Domingo.
CAMPIA
MONUMENTO A NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Em Campia (Vouzela), foi implantado sobre a colina sobranceira à localidade, um monumento de homenagem e gratidão à Virgem Maria, Medianeira de Todas as Graças. A bênção do
monumento foi presidida por D. Ilídio Leandro, no passado dia 31 de Agosto, sábado.
Após a Eucaristia, muito participada, formou-se um cortejo, que integrava todas as associações religiosas, cívicas, desportivas, recreativas e culturais de Campia. O cortejo, em ambiente de recolhimento, dirigiu-se ao cimo da colina, tendo-se organizado, em procissão de
velas, a partir do nicho dedicado ao Imaculado Coração de Maria, implantado num cruzamento
de vias, no meio da povoação.
Rezando o Terço e cantando, a procissão subiu ao monte, num percurso sonorizado, conduzida pelo Pároco, Pe. Cláudio Ferreira, que foi introduzindo informação sobre o surgimento
da devoção à Senhora das Graças, após a aparição da Virgem a Catarina de Labouré, em Novembro de 1830.
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O monumento agora erguido em Campia, com cerca de 15 metros de altura, reproduz a
imagem da Virgem, no modelo representado na Medalha Milagrosa, que muitos cristãos usam,
como testemunho da sua devoção à Virgem, a quem confiam as suas preocupações e alegrias. A
iniciativa de erguer este monumento partiu de uma família local, por se considerar miraculada,
num dos seus membros, com a cura de doença grave. Possuidora e portadora, desde criança, da
chamada “medalha milagrosa”, que sua avó lhe havia oferecido, a miraculada acredita que, na
sua fé, foi atendida pela Virgem, a quem pediu socorro, em tanta aflição.
Quis agora mostrar o seu agradecimento, promovendo, com a família, a erecção deste
monumento, testemunho de gratidão. O local está arranjado urbanisticamente e com acesso
garantido a quantos ali se queiram deslocar, seja para rezar, seja para apreciar a beleza do monumento, ou o encanto da natureza e da paisagem que dali se pode alcançar.
Após a oração de bênção e da catequese de D. Ilídio Leandro, foram lançados mil balões
brancos e azuis, que se projectaram no céu, em direcção ao mar, com pequenas lâmpadas a piscar, no seu interior. O efeito, no céu escuro, foi impressionante.
Entre a numerosa população presente, havia também muita gente da vizinha paróquia de
Alcofra, que se quis associar a toda a paróquia de Campia, ali espontaneamente mobilizada.
GI
NOSSA SENHORA DO VISO
8 DE SETEMBRO DE 2013
As festas de Nossa Senhora do Viso, que decorrem a 8 de Setembro, assinalando o nascimento de Maria, assumiram este ano especial simbolismo e júbilo por nelas ter ocorrido a
instituição da Paróquia, a 209a da Diocese de Viseu, integrada no Arciprestado Urbano. Desta
forma se concretizou mais uma etapa do sonho de uma comunidade.
O Vicariato do Viso foi criado a 25 de Julho de 1998, pelo então Bispo D. António Monteiro (1988-2004), decorrendo as respectivas celebrações e acções pastorais no Seminário das
Missões. Num esforço notável, corporizado por um consciente e dinâmico grupo de católicos e orientado pelos sacerdotes do Vicariato, o Pe. Sílvio Greggio, o Pe. Nuno Almeida, ontem lembrados com carinho e reconheci- mento na celebração, e o Pe. Armando Domingues,
foi possível construir um Centro Pastoral, inaugurado a 6 de Novembro de 2011, que integra a
Igreja e as estruturas necessárias às actividades paroquiais, pastorais, culturais e de apoio social: catequese, agrupamento de escuteiros, formação, salão polivalente, movimentos, espaços
de convívio, secretaria, cartório, casa paroquial, capela da Ressurreição, etc.
No início da Eucaristia, o Pe. Ricardo Silva Ferreira, secretário do Sr. Bispo, D. Ilídio
Pinto Leandro, leu o Decreto de erecção canónica da nova paróquia de Nossa Senhora do Viso.
A instituição da nova paróquia tem correlação com o crescimento do aro urbano da cidade
e com o aumento da população residente na área que esta nova célula diocesana abrange. Desde
o início que os fiéis compreenderam que a comunidade que foram construindo não se limita
a ser uma área geográfica circunscrita, é acima de tudo um espaço de relação e de união entre
cristãos, de acolhimento e aberto a todos, fonte de evangelização sob a protecção de Maria. Esta
dinâmica de vivência na e para a fé da comunidade de fiéis do Viso tem-se corporizado não só
no empenho e dinamismo necessários para a angariação de recursos para o projeto do Centro
Pastoral, mas acima de tudo na vivência religiosa, como testemunham alguns dados estatísticos
relativos ao ano de 2012 e registados no Decreto do D. Ilídio Leandro, bispo de Viseu: 89 baptismos, 16 casamentos, 61 primeiras comunhões, 41 crismas, 328 crianças e 77 adolescentes na
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catequese.
O pároco agradeceu a todos os que ao longo dos 15 anos de existência do Vicariato do
Viso se empenharam na construção da igreja, enquanto edifício, mas essencialmente na construção da Igreja como comunidade de fiéis, unidos no amor a Cristo. O dia festivo que se seguiu
à cerimónia é testemunho do sentido de comunhão e de pertença da comunidade de fiéis. No
salão polivalente decorreu o almoço-convívio, que contou com a presença de 250 paroquianos,
que com generosidade e espírito de partilha participam nesta iniciativa, que decorre mensalmente, a par de outras acções de angariação de fundos.
Seguiu-se um período cultural, com a actuação do Coro infanto-juvenil da paróquia, de
duas paroquianas que apresentaram um Canto de louvor a Maria, do grupo de Clarinetes de
Santar Fifty Harmony e do grupo de Cantares de Boa Aldeia.
Os três dias de festa, de sexta a domingo, para além da alegria que proporcionaram,
constituíram mais uma oportunidade de reunião, de convívio, de oração e de partilha entre os
presentes, reforçando o sentido de unidade e de encontro, com a bênção da padroeira, Nossa
Senhora do Viso.
APRESENTAÇÃO DO NOVO PÁROCO
O Bispo, na tarde de Sábado e na manhã de Domingo (dias 21 e 22 de Setembro), apresentou o Pe. Adelino Ricardo Correia Lopes Pires como Pároco de 4 Paróquias do Arciprestado
de S. Pedro do Sul. São elas: Covelo de Paivô do concelho de Arouca e Gafanhão do concelho
de Castro Daire; Covas do Rio e S. Martinho das Moitas do concelho de S. Pedro do sul. Ficará
a residir na Casa Paroquial de S. Martinho das Moitas, juntamente com a sua Mãe.
UNIDADES PASTORAIS ROMPERÃO AS FRONTEIRAS DAS PARÓQUIAS
As Unidades Pastorais serão uma nova estrutura organizativa da diocese, ganhando capacidades de resposta aos novos desafios que a evolução social e pastoral impõem. D. Ilídio
quer ver concretizada paulatinamente esta nova forma de organização e já iniciou um périplo de
sensibilização e esclarecimento dos sacerdotes, diáconos, religiosos e leigos que têm responsabilidades na animação e serviço pastoral às comunidades cristãs da diocese.
Com este novo modelo, a diocese ficará estruturada sobre 17 Unidades Pastorais, muito à
semelhança dos Arciprestados existentes, que têm funcionado como superestrutura de organização paroquial.
Segundo D. Ilídio, “algumas razões que ajudam à organização da Igreja em Unidades Pastorais” estão no facto de as actuais paróquias, por diminuição da população, sobretudo população jovem, não poderem responder capazmente ao serviço de catequese para crianças, jovens e
adultos, de pastoral juvenil e vocacional, de pastoral familiar e social, de pastoral litúrgica e de
animação missionária.
A própria programação comum das actividades pastorais, para além dos limites das actuais paróquias, poderão favorecer “a unidade e a comunhão da Igreja”, tantas vezes desfiguradas por actuações díspares, de paróquia para paróquia. Para além disso, poderão aproveitar-se
melhor os recursos humanos disponíveis, em termos de sacerdotes, que são cada vez menos.
Também os leigos e religiosos disponíveis e capazes de colaborar nos trabalhos pastorais poderão, assim, superar dificuldades e aliviar responsabilidades sacerdotais, deixando os sacerdotes
mais livres para o que é específico da sua missão.
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A perspectiva das Unidades Pastorais realça também a dinâmica missionária das comunidades cristãs, em que cada crente se sinta corresponsável pela identidade cristã de cada comunidade, que testemunha a sua fé através do exercício da caridade para o bem comum. O Conselho
Pastoral deixará de existir, ao nível paroquial, para se constituir de forma mais alargada, abrangendo a totalidade das paróquias integradas na mesma Unidade Pastoral. Os diferentes párocos
da Unidade Pastoral trabalharão “in solidum”, embora com responsabilidades de liderança bem
definida, tanto em termos de território, como de âmbito pastoral. Também aqui a “unidade e
comunhão” será essencial para que o trabalho em equipa seja sinal de que “todos puxam para
o mesmo lado”, pro- gramando e planificando em comum, por equipas, “as grandes linhas de
pastoral”, mediante reuniões periódicas mensais, que incluem, para além dos sacerdotes, os diáconos permanentes, e os representantes dos religiosos e dos leigos que colaboram directamente
“para a realização da Igreja naquele lugar”.
FM
CENTENÁRIO DO A. O. EM OLIVEIRA DE FRADES
A Comunidade cristã de Oliveira de Frades celebrou os 100 anos do Apostolado da Oração no passado Domingo, dia 6 de Outubro. O Pároco - o Vigário Episcopal de Lafões, Pe. Manuel Gonçalves Fernandes - quis marcar este centenário com uma celebração bem preparada e
bem vivida, convidando para a preparação, na véspera, o sacerdote jesuíta Pe. Manuel Morujão.
No Domingo, para além do Pároco e do sacerdote jesuíta, Secretário da Conferência Episcopal,
que concelebraram, presidiu à Eucaristia o Bispo da diocese. Participaram, para além dos membros do AO locais, representantes de outros núcleos da diocese.
ROTA DAS PARÓQUIAS - BOALDEIA
ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E DIOCESANO
Freguesia do concelho e diocese de Viseu, com 8,22 km2 de área total e 518 habitantes
(censos de 2011). Foi vila e sede de concelho e fez parte do couto de Ansemil, pertencente à
Ordem de Malta. Com a reorganização administrativa de 1834, promovida pelos liberais no
poder, foi integrado no concelho de São Miguel do Outeiro. Com a extinção deste, pelo decreto
de 2 de Setembro de 1876, Boaldeia passou para o concelho de Viseu de forma definitiva. Em
termos de organização diocesana, Boaldeia está inserida no arciprestado Viseu Rural I. O seu
orago é Nossa Senhora da Assunção.
ASSOCIAÇÕES NA PARÓQUIA
- Acção Católica Rural; Apostolado da Oração; Associação Sacrários Calvários; Associação do Santíssimo; Liga Eucarística dos Homens.
Boaldeia não tem quaisquer irmandades estatutariamente constituídas. Em 1939-1940,
com a revisão dos estatutos das irmandades – em função da aplicação do código do direito
canónico de 1917, promovida pela diocese de Viseu, no tempo do bispo D. José da Cruz Moreira Pinto (1928-1964) – não foi registada a existência de irmandades naquela paróquia. Porém,
restam algumas bandeiras, geralmente utilizadas em procissões, que indiciam uma sua constituição anterior.
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Boaldeia dispõe de um Centro Social Paroquial que promove acções de carácter social,
caritativo e religioso, com especial referência para a catequese.
LUGARES DE CULTO
- Igreja paroquial (N.a Sr.a da Assunção); Igreja do Santo Cristo da Divina Misericórdia
(Senhor do Pedrão); Igreja de Santo André; Igreja da Senhora do Livramento; Igreja de Santo
António; Igreja de S. Vicente.
O SENHOR DO PEDRÃO
A igreja do Santo Cristo do Pedrão, totalmente recuperada em 2006, graças ao esforço
financeiro da população e de algumas instituições, é um marco do culto e da religiosidade de
Boaldeia. O Cristo que então foi benzido por D. Ilídio Pinto Leandro, bispo de Viseu, passou
a ser venerado como “Divina Misericórdia”, em memória de uma vontade expressa anos antes
pelo papa João Paulo II. Mas o Pedrão é também um local onde quinzenalmente nasce um mercado ao ar livre, no largo da igreja, organizado pela junta de freguesia de Boaldeia-Torredeita
(em união desde as eleições de 29 de Setembro último), onde são expostos e vendidos produtos
agrícolas e outros utensílios para o dia-a-dia, para além de diversas espécies de animais.
O PÁROCO
Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues nasceu em 1970 e foi ordenado padre em 28 de
Abril de 1996. É pároco de Boaldeia, Farminhão e Torredeita desde 2010.
A VIVÊNCIA DOMINICAL
O padre Paulo Diamantino recebe-nos no Centro Social Paroquial. A tarde de 13 de Outubro avança chuvosa e está um pouco frio. Depois da missa, ocasionalmente agendada para as
17 horas, está prevista a procissão das velas, em honra de Nossa Senhora de Fátima. O estado
do tempo deixa a decisão final em suspenso. Mas não é apenas o horário da missa que mudou
hoje os hábitos em Boaldeia. O falecimento de uma sua habitante torna atípica a celebração
dominical que passa a ser também missa de corpo presente. Da casa lateral da igreja paroquial,
onde está o féretro, sai um silêncio lúgubre que contagia todos cá fora. Talvez por isso, o adro
da igreja está cheio de gente. Parece que ali está toda a população de Boaldeia e mais alguém
de outros lugares.
No interior da igreja, datada do século XVIII, os bancos estão praticamente preenchi- dos.
Faltam poucos minutos para a hora certa. Afinam-se as vozes e revêem-se as músicas em redor
do órgão. Pessoas entram ainda, fecham os guarda-chuvas e ocupam os poucos espaços disponíveis. A expectativa de um momento prestes a acontecer sente-se na maioria dos fiéis. Por fim,
as notas musicais retumbam no ar, as pessoas erguem-se, o padre Paulo Diamantino avança no
corredor, envergando a casula verde e sustendo o missal. Atrás, familiares e amigos da defunta
trazem a tumba que depositam numa estrutura colocada de propósito ali mais à frente. No altar,
de estola verde, o padre João Martins, hoje concelebrante, aguarda a chegada do pároco.
O cântico de entrada, “Cantai ao Senhor um cântico novo”, chama o povo de Deus para a
celebração. Na homilia, o padre Paulo Diamantino começa por justificar e enquadrar a presença
do padre João Martins, director do Jornal da Beira, com a visita pastoral que o bispo D. Ilídio
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Pinto Leandro fará a esta paróquia entre os 22 e 27 deste mês. Depois, dirige-se aos familiares
e amigos da falecida Ana Martins da Encarnação, aos 95 anos, afirmando que “a Dona Ana está
a celebrar agora o verdadeiro domingo”. As palavras do pároco seguem depois noutra direcção, evocando pormenores das leituras escutadas, em especial do evangelho. Os fiéis escutam
atentos e fervorosos. A postura e a presença aqui evidenciadas demonstram traços que, globalmente, são apontados aos fiéis de Boaldeia: são pessoas com uma religiosidade muito popular
onde se nota uma vivência cristã de quem tem aproveitado a formação disponibilizada por
vários grupos e associações da diocese.
No momento da comunhão mantém-se a ordem previsível. Os sacerdotes e os vários
ministros entregam o “Corpo de Cristo” a todos os que se d’Ele se querem alimentar. O coro
parece ganhar um novo vigor. A música que ecoa na igreja alegra e fortalece os fiéis, certos da
ressurreição de Cristo, certos da Páscoa eterna. A celebração não finda logo após o momento
de introspecção que surge depois da comunhão. O padre Paulo Diamantino prossegue com o
cerimonial associado aos funerais. O caixão é de novo transportado lá para fora e segue para
o cemitério, localizado mesmo atrás da igreja. O percurso é acompanhado por alguns homens
de opa vermelha, que transportam lanternas de onde sai uma luz quente e fúlgida, e também
algumas bandeiras, talvez de uma irmandade perdida no tempo, porque em Boaldeia já não há
nenhuma.
A cerimónia no cemitério é rápida. Ainda chove e está mais frio. O regresso pensativo
de algumas pessoas à igreja traduz uma certa inquietação no olhar perante a possibilidade de a
procissão não sair. O andor enfeitado de Nossa Senhora de Fátima com frescas flores permanecerá ali colocado, sobre os bancos. Não haverá procissão. Irá rezar-se o terço. Em breve, o som
cadenciado das preces preenche as paredes frias da igreja. Quem ficou ali sustém o rosário entre
os dedos calejados e avança calmamente nos mistérios.
PARA A HISTÓRIA
PÁROCOS DE BOALDEIA
Pe. Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues (desde 2010); Pe. António Carlos Carvalho
da Silva (2008-2010); Pe. António José Marques Santiago (2006-2010); Pe. Armando Esteves Domingues (1989-2007); Pe. José Henrique Correia de Almeida Santos (1984-2006); Pe.
Ilídio Pinto Leandro (1983-1989); Pe. Almiro P. Meneses Beirão (1973-1986); Pe. Carlos
Marques de Lima (1972); Pe. Clemente Gonçalves Cardoso (1968-1971); Pe. Afonso Teixeira
Rodrigues (1961-1968); Pe. Isaac de Sousa Azevedo (1957-1960); Cón. António Rodrigues
Pereira (1949-1957); Pe. Adelino Marques de Oliveira (1945-1948); Pe. Abel Marques Figueiral (1941-1945); Pe. Aníbal da Silva Bastos (1934-1941); Pe. Avelino Francisco do Souto
(1933-1934); Pe. José Francisco Néry (1930-1933); Pe. Abel Marques Figueiral (1929-1930);
Pe. João Pães Lopes (1929); Pe. Joaquim Coelho de Mendonça (1928-1929); Pe. Joaquim de
Almeida Branco (1927-1928); Pe. João Lourenço Pereira Figueiredo (1914); Pe. Henrique
Osório Saraiva (1914); Pe. Mário Ferreira (1911-1927).
PADRES NATURAIS DE BOALDEIA
Pe. Mário João Saraiva de Figueiredo († 2007); Pe. Dr. Aníbal Baptista de Figueiredo (†
1960).
REALIDADE E PROMESSA DE CONSAGRAÇÃO NA ACTUALIDADE
Irmã Esperança Simões (Doroteia); Francisco Tomás (seminarista - Seminário vocacional).
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SANTA MISSÃO EM ARÕES
Organizada e pedida pelo Pároco - Pe. Eurico José - decorreu a Santa Missão na paróquia
de Arões, no concelho de Vale de Cambra, com o encerramento das actividades de pregação e
de reuniões no Domingo, dia 20 de Outubro. Presidiu à Eucaristia o Bispo Ilídio, concelebrada
pelo Pároco e pelos pregadores da Missão - Pe. Álvaro, Provincial dos Padres da Missão ou
Lazaristas e o Pe. Fernando, também Lazarista e a trabalhar actualmente em Viseu. Colaborou,
também, nos últimos 15 dias - período das Assembleias Familiares - uma Missionária Leiga,
natural de Órgens, onde é Pároco o Pe. Fernando. Esta Santa Missão vinha a ser preparada
desde Março deste ano, através de vários encontros com cristãos da Comunidade. Os símbolos
presentes na Igreja - completamente repleta de cristãos - e as palavras de um e outro dos Padres
Missionários e do Pároco mostraram a riqueza e a profundidade desta experiência missionária
que, segundo se deseja e foi ali referenciado, deve perdurar nos seus frutos, contribuindo para
uma fecunda e rica participação no Sínodo Diocesano.
CARREGAL DO SAL
SOLENE CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA
Demos notícia, no número anterior, da ordenação do Pe. Tiago Veloso na Congregação
dos Missionários Passionistas, em Santa Maria da Feira. Natural de Carregal do Sal, o novel
sacerdote quis celebrar na sua terra a sua “Missa Nova”. Fê-lo no passado domingo no pavilhão
gimnodesportivo da Escola Secundária da vila, em grande festa. E não era para menos. O Pe.
Arede, arcipreste do Carregal do Sal, enviou-nos um retrato deste acontecimento que aqui, gratos, deixamos:
“Aqui, neste espaçoso pavilhão gimnodesportivo da Escola Secundária de Carregal do
Sal, estamos, neste momento, algumas dezenas de sacerdotes e várias centenas de fiéis, vindos
de todo o país, e até do estrangeiro. Participámos nesta concelebração eucarística, presidida por
um filho desta terra, recém-ordenado sacerdote na igreja dos passionistas de Santa Maria da
Feira. Saúdo fraternal e cordialmente o Padre Tiago Veloso, neste dia 27 de Outubro de 2013!
Esta hora é, sobretudo, de acção de graças! Grandes acontecimentos eclesiais se deram neste
arciprestado, no corrente ano de 2013:
- 50.º aniversário da ordenação sacerdotal de um dos párocos;
- 50 anos de pároco em Papízios, por parte de outro;
- ordenação sacerdotal dum filho desta terra. Diz o Senhor: “Toda a árvore boa dá bons
frutos!” Há meia dúzia de décadas, a semente foi lançada, lá para os lados de Gaia. Germinou.
Cresceu. Desenvolveu-se!. Tornou-se árvore frondosa! E dos seus ramos, brotaram sementes
geradoras de Vida! Anos mais tarde, foi transplantada para Carregal do Sal! E aqui, produziu
frutos abundantes, com nomes bem significativos: Fé - Confiança - Humildade - Simplicidade
- Piedade - Solidariedade - Generosidade - Ser- viço - Coragem - Dedicação - Perseverança!
Esta árvore foi baptizada com o nome de Carolina! E, enxertada nesta vila de Carregal do Sal,
produziu dois frutos de incomparável valor! Um chama-se Tiago. O outro, Lurdes! Conheci
a Doutora Carolina Veloso, no Centro de Saúde, como médica e directora; na Fundação José
Nunes Martins, como membro do Conselho de Administração; e na igreja: como cristã consciente, como catequista empenhada e coordenadora da catequese, altamente dedicada! Os Anjos vieram buscá-la, aos 52 anos de idade! Para tornar o paraíso ainda mais belo! Para as vozes
celestes serem ainda mais melodiosas! As exéquias realizaram-se em Carregal do Sal, na Igreja
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de São Brás! Em vida: muitas vezes, lá se ajoelhou; muitas vezes, lá rezou; muitas vezes, lá ouviu a proclamação da Palavra de Deus; muitas vezes, lá participou na Eucaristia; muitas vezes,
lá ajudou crianças e jovens a encontrar razões de viver, e razões para viver! Por inerência de
cargos, trabalhámos, lado a lado, durante alguns anos! E posso testemunhar: Lá no céu, hoje é
dia de alegria e júbilo para a Dr.ª Carolina! Cá na terra, é também dia de alegria e júbilo para os
párocos e os fiéis deste arciprestado de Carregal do Sal! Um jovem, natural desta vila, é ordenado sacerdote. É a 1.ª vez que isso acontece, desde a ordenação sacerdotal do Padre António
Carlos. Parabéns, Padre Tiago! Muitas felicidades! Bom trabalho! Fecundo apostolado!.”
DA
EUCARISTIA E BÊNÇÃO EM VILA MAIOR
Na tarde de Domingo, dia 27 de Outubro, o Bispo presidiu à Eucaristia na Igreja Matriz
de Vila Maior, no Arciprestado de S. Pedro do Sul, concelebrada pelo Pároco - Pe. António
Marques Alexandre - e por 2 sacerdotes desta Unidade Pastoral de S. Macário. Foram eles o
Pe. João Rodrigues e o Pe. Adelino, recentemente ordenado sacerdote. No final da Eucaristia,
muito bem solenizada pelo grupo coral da Comunidade e muito bem participada pela Comunidade local que encheu, completamente, esta Igreja Matriz, procedeu-se à bênção do Centro
Pastoral. Este funciona na antiga Casa Paroquial, completamente renovada e com espaços para
catequese, reuniões dos grupos da paróquia e, ainda, com Capela mortuária. Depois desta bênção e pequeno convívio, procedeu-se ao Lar de idosos, a nova valência do Centro social, este a
funcionar já há alguns anos, com as valências de Apoio Domiciliário e Centro de Dia. Seguiu-se
o jantar, oferecido pela Direcção do Centro Social. Presente em todos estes actos, o Presidente
da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul, recentemente eleito, com outros elementos da sua
Equipa.
ROTA DAS PARÓQUIAS - BODIOSA
ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E DIOCESANO
Freguesia do concelho e diocese de Viseu, com 25,60 km2 de área total e 3047 habitantes
(censos de 2011). Bodiosa pertencia inicialmente ao concelho de Viseu. Mais tarde, foi anexada
ao concelho de Vouzela, por determinação do governo liberal, pelo decreto de 24 de Outubro
de 1855. Em 4 de Janeiro de Janeiro de 1871 passou definitivamente para o concelho de Viseu.
Em termos de organização diocesana, Bodiosa está inserida no arciprestado Viseu Rural I. O
seu orago é São Miguel Arcanjo.
ASSOCIAÇÕES NA PARÓQUIA
Agrupamento 1185 do C. N. Escutas; Associação Folclórica Cultural Recreativa e Desportiva (Pereiras); Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Oliveira de Baixo; Atlético
Clube de Travanca; Centro Social Recreativo e Educativo de Queirela; Centro Social de Bodiosa; União Recreativa Oliveirense Oliveira de Cima.
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IRMANDADES
Divino Espírito Santo; Santíssimo Sacramento.
LUGARES DE CULTO
Igreja Paroquial - S. Miguel; Igreja de Santa Marinha Aval e Silgueiros; Igreja do Espírito Santo Bodiosa-a-Nova; Igreja de S.ta Eufémia Bodiosa-a-Velha; Igreja de N.a Sr.a da
Piedade Oliveira de Baixo; Igreja de N.ª Sr.ª das Candeias Oliveira de Cima; Igreja de S. João
Baptista - Pereiras; Igreja de N.ª Sr.ª da Saúde - Póvoa; Igreja de S. Cristina – Queirela; Igreja
de N.ª Sr.ª da Graça - Travanca; Igreja de N.a Sr.a da Luz - Travanca.
O PÁROCO
José Francisco Cardoso Caldeira nasceu em 1965 e foi ordenado padre em 11 de Julho de
1930. É pároco de Bodiosa, Couto de Baixo e Couto de Cima desde Setembro de 2013.
A VIVÊNCIA DOMINICAL
A eucaristia está agendada para as 11h15. O relógio marca 10h20, ainda é cedo, mas já
há quem esteja no interior da igreja do Espírito Santo, em Bodiosa-a-Nova. O tempo convida
a sair cedo de casa. Está sol, está agradável. O “verão” de São Martinho já se sente. Dentro
do templo, que em tempos terá sido a igreja matriz desta paróquia, uma senhora, de idade respeitável, está sentada num dos bancos de madeira escura. Olha para o altar, reza. Na sacristia
ouve-se barulho, algumas pessoas chegam com lanternas e opas brancas. São pessoas ligadas
à Irmandade do Divino Espírito Santo. Hoje também se assinala o jubileu desta associação de
fiéis, cuja fundação data de Março de 1746, no tempo do bispo D. Júlio Francisco de Oliveira e
do rei D. João V. É a mais antiga irmandade da paróquia de Bodiosa que tem ainda uma outra:
a do Santíssimo Sacramento, fundada em Agosto de 1781, no tempo do bispo D. José António
Barbosa Soares e do reinado de D. Maria I.
A hora aproxima-se. O pároco José Caldeira já chegou. Cumprimenta alguns confrades,
que estão reunidos no exterior, e entra para a sacristia a fim de se paramentar. A celebração de
hoje vai contar com mais três clérigos: Carlos Lima, sacerdote natural desta paróquia, Giovanni
Sartori, da igreja de São Francisco da Ordem Terceira, e João Martins, director do Jornal da
Beira, cuja presença se liga com a visita pastoral que o bispo D. Ilídio Pinto Leandro fará a esta
paróquia entre os dias 17 e 24 deste mês. Lá dentro, nas paredes desta igreja, erguida em meados do século XVII, e há pouco tempo renovada, ecoa o som do cântico de entrada que sai das
violas e das vozes do Grupo de Jovens que anima, vivamente, a eucaristia que agora se inicia.
A igreja está repleta de gente, os bancos são poucos. Muitos ficam de pé, sobretudo no fundo.
A forte religiosidade deste povo mostra-se uma vez mais e corrobora a ideia de que Bodiosa é
uma terra de vocações. Aqui nasceram muitos futuros sacerdotes e freiras.
À frente dos celebrantes, que trajam de verde, próprio do “tempo comum”, seguem os
confrades que, logo, abrandam o passo e se posicionam junto do coro que entoa as últimas
estrofes. Os ritos são seguidos normalmente. A música enaltece os principais momentos da celebração. A fé como que ganha um novo alento com o timbre das violas. A ressurreição é o tema
primacial da homilia que fica a cargo do frei Giovanni. Este assevera que o amor não consente
que a morte seja superior, pois “Deus não criou o Homem para o abandonar”. Mais à frente,
o frade franciscano assinala que “a ressurreição não é uma fotocópia da vida presente, de um
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melhoramento do que foi a vida terrena. A vida como ressuscitado é completamente nova, é o
mistério da novidade”. A pausa ponderada feita a seguir à homilia visa fortificar a fé individual.
O credo e, daí a pouco, a música também terão esse efeito. Como se canta no ofertório, “em
Teu altar, Senhor, recebes os nossos dons que se vão transformar em Teu alimento para nós –
mistério de amor”.
A comunhão é recebida com especial fervor. O “Corpo de Cristo” alimenta todos aqueles
que O desejam receber. Os crentes parecem mais animados. O fim da celebração está próximo.
O padre José Caldeira solicita aos fiéis que escutem algumas informações. As pessoas mexemse. Os membros da irmandade aprontam-se. Seguidamente será realizada a procissão em redor
da igreja. O cerimonial não tem o impacto de outros tempos, mas nem assim passa indiferente à
comunidade. O compasso regressa à igreja e os fiéis recebem a bênção final. Os passos cadenciados da saída seguem já noutra direcção.
A imagem da vendedora de bolinhos, que está num dos cantos do adro da igreja, tentando
fazer negócio, relembra o almoço que aí vem. As pessoas lembrar-se-ão que, depois de alimentado o espírito, será tempo de alimentar o corpo.
PBA
PARA A HISTÓRIA
PÁROCOS DE BODIOSA
Desde 09/2013 Pe. José Francisco Cardoso Caldeira; 2010-2013 Pe. António Carlos Carvalho da Silva; 2001-2010 Pe. João Carlos de Almeida Carvalho; 1996-2001 Pe. Carlos Alberto
Ramos de Sousa; 1972-1996 Pe. Valdemiro Pereira Coelho; 1970-1972 Pe. António da Costa
Moreira; 1938-1969 Pe. Joaquim Coelho Mendonça; 1937-1937 Pe. Adelino Marques Cardoso;
1911-1936 Pe. João Correia d’Almeida
PADRES NATURAIS DE BODIOSA
Pe. Adelino Marques Cardoso († 14/10/1976); Pe. José Marques Cardoso († 03/02/1960);
Pe. António Bento dos Santos († 27/06/1986); cón. Mercier Armando P. Santos († 09/01/2005);
Pe. Aristides Rodrigues Mariano († 24/11/2000); Pe. José Rodrigues Mariano; Pe. Carlos Marques de Lima; Pe. Miguel Rodrigues Pereira.
RELIGIOSAS NATURAIS DE BODIOSA
Ir. Clara Bento († 2001); Ir. Maria do Rosário († 2005); Ir. Angélica († 2008); Ir. Eugénia
Augusto Lage († 2009); Ir. Melania Gonçalves Pereira - Sagrado Coração de Maria; Ir. Maria
da Graça – carmelita; Ir. Maria de Fátima - Jesus Maria José; Ir. Maria Alice O. C. S. - clarissa;
Maria Alice Santos Mendes – Doroteia; Maria do Coração Trespassado de Jesus – carmelita.
PARÓQUIA DE TONDELA
3.º FIM-DE-SEMANA MOVIMENTO ENCONTRO MATRIMONIAL
Entre os dias 8 e 10 de Novembro, no Centro Sócio-Pastoral de Viseu, oito casais (Homem e Mulher) e uma Religiosa viveram uma linda experiência de aprofundamento da sua
relação (no caso dos matrimónios) e da relação com a Comunidade, no caso da Religiosa.
Os seus rostos, no encerramento do Fim-de-Semana, era bem o espelho daquilo que lhes
ia na alma. Em conversa com a Equipa Dadora do FDS, ficamos a saber que todos eles foram
subindo o Monte Tabor e foram capazes de se encontrar com o Senhor Transfigurado que também transfigurou as suas vidas, a nível pessoal e em casal. Mas, tal como Jesus aos discípulos,
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também eles escutaram o apelo para descerem do Monte e para com o seu exemplo ajudarem
outros matrimónios, sacerdotes e religiosas a viverem o ideal do Amor ao jeito daquilo que
Jesus nos pediu: «Amai-vos como Eu vos amei».
A Região Norte do Movimento Encontro Matrimonial fica assim mais rica e a zona de
expansão da Beira Alta, que fez agora cinco anos, deu mais um passo no sentido de se consolidar e poder constituir-se, assim o esperamos, numa Comunidade e mais tarde numa Região.
Nesta Região da Beira Alta já viveram a experiência do FDS cerca de 30 casais, o que é bastante
gratificante.
ROTA DAS PARÓQUIAS - CALDE
ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E DIOCESANO
Freguesia do concelho e diocese de Viseu, com 38,36 km2 de área total e 1469 habitantes
(censos de 2011). Calde foi referida nas Inquirições Gerais de 1258, do rei D. Afonso III, com a
denominação antiga “Caldi” ou “Caldy”. Calde pertenceu à paróquia de São Pedro de Lordosa
até ao século XVI, tornando-se depois independente. Em termos de organização diocesana,
Calde está inserida no arciprestado Viseu Rural I. O seu orago é Nossa Senhora da Natividade.
ASSOCIAÇÕES NA PARÓQUIA
Apostolado da Oração; Cursilhos de Cristandade; Acção Católica Rural; Irmandade de
N.ª Sr.ª da Natividade (1850 – actualmente sem actividade)
O Apostolado da Oração foi constituído na paróquia de Calde em 1884. Ainda hoje é uma
associação plena de vida, com muitos associados e múltiplas acções, tendo semanalmente uma
eucaristia, seguida de adoração ao SSmo Sacramento.
Digno de nota, pois, a Irmandade de N.ª Sr.ª da Natividade, 34 anos mais antiga, não conseguiu superar o embate da modernidade.
LUGARES DE CULTO
Igreja de N.ª Sr.ª da Piedade – Paroquial; Igreja de S. Francisco Várzea de Calde; Igreja
de N.ª Sr.ª de Lurdes - Várzea de Calde; Igreja de S. Bárbara – Paraduça; Igreja de N.ª Sr.ª ao
Pé da Cruz – Almargem; Igreja de S. Eufémia - Vilar do Monte; Igreja de N.ª Sr.ª da Boa Fé –
Cabrum;
O PÁROCO
Valmor Marcolin nasceu em 1968 e foi ordenado padre em 13 de Dezembro de 1997. É
pároco de Calde e de Pindelo dos Milagres desde Setembro de 2011.
A VIVÊNCIA DOMINICAL
O sol desponta sobre o monte e oferece os primeiros raios a Várzea de Calde e à igreja
de Nossa Senhora de Lurdes que está ali no alto. Vários fiéis sobem a pé o empedrado e recolhem-se, lestos, no interior do templo onde já se encontram outros crentes. É cedo e está frio.
Deram agora as 7h30 e ainda falta meia hora para o início da celebração. Mas lá dentro, junto
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ao altar, já está o padre Valmor Marcolin. Enverga uma estola roxa, símbolo do acto penitencial
que ali está a decorrer, e escuta pacientemente a confissão de cada crente. Ali permanece até
doze minutos antes das oito horas da manhã. Depois recolhe à sacristia onde já está o padre
João Martins que hoje vai concelebrar, e que ali está também a propósito da visita pastoral que
o bispo da diocese, D. Ilídio Pinto Leandro, vai efectuar à paróquia de Calde, entre os dias 25
de Novembro e 1 de Dezembro.
A hora certa aproxima-se. Os bancos da igreja vão-se enchendo com celeridade. Há pouco
eram sobretudo idosos os que ali estavam sentados, mas, aos poucos, foram chegando algumas
crianças e jovens. Quatro senhoras andam de um lado para o outro, acendendo as velas, colocando folhas nos bancos, que trazem impressas as leituras e o evangelho do 33.º domingo do
tempo comum, e alguns cânticos. Os mesmos que estão a ser preparados naquele canto, junto
ao órgão, à frente do altar de Nossa Senhora de Fátima. Uma delas lidera com vigor o coro e
instiga os outros fiéis a ensaiar. Estas quatro senhoras são mordomas e são elas que tratam desta
igreja. Para elas, por isso, estão reservadas quatro cadeiras lá à frente. Por esta altura, os bancos
estão todos preenchidos.
A celebração tem o seu início. O padre Valmor enverga a tradicional casula verde, ao
passo que o padre João sustem uma estola verde sobre a túnica branca. Depois dos ritos iniciais,
antecedidos por um simpático e sorridente “muito bom dia” do padre Valmor, são lidas as intenções que anteriormente várias pessoas foram depositando no altar. Depois, as leituras abrem
animadamente os corações destas gentes de Várzea de Calde, vincadamente religiosas. Aqui
nasceram várias pessoas que professaram uma vida dedicada a Deus, e que estão espalhadas por
várias congregações.
A homilia do padre Valmor inicia-se com uma frase marcante do evangelho de S. Lucas:
“Pela vossa perseverança, salvareis as vossas almas”. Interage depois com os fiéis ainda sobre
o tema da ressurreição, do domingo anterior, que interliga com o tempo de avaliação que é sugerido pelo fim do ano litúrgico que se aproxima. As orações pelos seminários e pelas vocações
são igualmente recordadas.
As pessoas escutam com fervor. A religiosidade que se vive nesta comunidade é muito
vincada e transparece em gestos simples que, ainda assim, são demonstrativos de uma fé cimentada. A comunhão é disso um exemplo. Uma das mordomas, que se aproximara do altar,
coloca uma estola verde sobre o casaco e é agora ministra da comunhão. É ela quem se desloca,
no fundo da igreja, aos bancos onde as pessoas recebem a hóstia consagrada ao som do cântico
“Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância”. Alimentados com o Corpo de Cristo, os crentes recolhem-se em meditação plena. Do órgão saem notas musicais que harmonizam
ainda mais esse momento de paz.
A eucaristia está no seu desenlace. Mas antes, o padre Valmor profere alguns avisos relativos à paróquia. As pessoas movimentam-se. Algumas esfregam as mãos para as manterem
quentes. A claridade que entra pelas janelas da igreja não traz o calor do sol que, entre as nuvens, brilha lá fora. Aqui, no adro, a seguir à missa, os quatro mordomos farão um leilão das
azeitonas e dos pinheiros secos de terras, ali perto, que pertencem à paróquia. São também eles
que cuidam do jardim em redor da igreja que apresenta os resultados de uma intervenção floral ocorrida ontem. Algumas pessoas que permanecem ali procuram aquecer-se ao sol, outras
seguem já noutras direcções. Em breve, também o padre Valmor seguirá para outro lugar. Às
9h30 vai celebrar a missa paroquial na igreja matriz de Calde e, no final da celebração, vai ainda
empossar os mordomos para o próximo ano. É a fé em movimento.
PBA
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PARA A HISTÓRIA
PÁROCOS DE CALDE
Desde 2011 Pe. Valmor Marcolin; 2009-2011 Pe. João Carlos Almeida Carvalho; 19902009 Pe. Policarpo Rodrigues Marques; 1963-1990 Pe. João Rodrigues dos Santos; 1945-1963
Pe. António Rodrigues Pinto; 1939-1945 Pe. Álvaro Alexandre Magalhães; 1935-1939 Pe. César Pereira; 1933-1935 Pe. Álvaro Alexandre Magalhães; 1911-1933 Pe. José Lopes.
PADRES NATURAIS DE CALDE
Pe. António Luís Tomé († 1899); Pe. Joaquim Francisco Matias († ?); Pe. Feliciano
Ferreira († 1938); Pe. Eduardo Agostinho († 1996); Pe. Fradique de Jesus Pires († 1997); Pe.
Francisco de Oliveira († 2000).
VIDA CONSAGRADA
Na Congregação Jesus Maria José: Ir. Maria Angelina Lourenço Maurício († 2013);
Ir. Maria de Lurdes Lopes Filipe; Ir. Laurinda Campos; Ir. Maria Salete Lourenço Pereira; Ir.
Maria do Carmo Pereira Gonçalves; Ir. Maria de Belém Pereira Gonçalves; Na Congregação
Divina Providência e Sagrada Família: Ir. Maria do Carmo Oliveira; Ir. Jacinta Oliveira.
PARÓQUIA DE TONDELA
ACÇÃO CATÓLICA RURAL | PRÉ-ACÓLITOS | MISSA DO IDOSO
No passado dia 24 de Novembro, dia de Cristo Rei, celebrámos o Dia do Movimento Acção Católica Rural, um Movimento que procura realizar a sua acção de acordo com a mensagem
do Evangelho e realizando sempre a análise das situações de acordo com o lema da revisão de
vida: VER, JULGAR E AGIR.
Neste dia, também, um grupo de 11 adolescentes decidiu-se a integrar como Pré-Acólitos
a Associação de Acólitos da nossa Paróquia. Rezemos por eles e peçamos a Cristo Rei que os
faça sempre servos para que aprendam a beleza do que é o serviço ao jeito de Jesus. Nos próximos meses terão uma formação específica para este serviço e se esse for o seu entendimento e
dos seus formadores, passarão a ser membros da Associação de Acólitos da Paróquia de Tondela a partir da celebração de Quinta-feira Santa.
No Pavilhão Municipal teve também lugar o encontro dos idosos do Concelho já habitual.
Este ano, a Missa foi presidida pelo Pe. João Carlos Gomes e contou com a colaboração do Sr.
Virgílio Rodrigues, Ministro Extraordinário da Comunhão. Os cânticos estiveram a cargo do
Coro Polifónico da Casa do Povo que, mais uma vez, nos ajudou a elevar o espírito até Deus.
ROTA DAS PARÓQUIAS - COUTO DE BAIXO
ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E DIOCESANO
Freguesia do concelho e diocese de Viseu, com 11,20 km2 de área total e 756 habitantes
(censos de 2011). Couto de Baixo surge referido num documento datado do ano de 1090, numa
doação da Igreja de Santa Eulália à Sé de Coimbra. Couto de Baixo, em conjunto com a freguesia de Couto de Cima, constituía os coutos de Santa Eulália.
Em termos de organização diocesana, a paróquia de Couto de Baixo está inserida no
arciprestado Viseu Rural I. O seu orago é Santa Eulália.
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ASSOCIAÇÕES NA PARÓQUIA
Irmandade do Senhor Salvador do Mundo; Apostolado da Oração; Acção Católica Rural.
LUGARES DE CULTO
Igreja Matriz - S.ta Eulália; Mosteirinho - S. Salvador do Mundo; Dade - S. Caetano.
O PÁROCO
José Francisco Cardoso Caldeira nasceu em 1965 e foi ordenado padre em 11 de Julho de
1993. É pároco de Couto de Baixo, Couto de Cima e de Bodiosa desde Setembro de 2013.
A VIVÊNCIA DOMINICAL
Dois aquecedores a gás libertam o ar cálido que vai lentamente aquecendo a igreja matriz
de Couto de Baixo. A eucaristia só começa dentro de trinta minutos, às 9 horas desta manhã fria
que se mantém fleumática, onde um tímido sol luta contra o vento que sopra moderado e que
lhe arrefece os raios. Lá dentro estão quatro senhoras que se aquecem como podem.
Foi uma daquelas que há pouco abriu a porta principal do templo, no alto de uma escadaria, construída ou apenas restaurada, que assinala o ano de 1977, conforme está indicado no
sopé dos degraus. A igreja também já foi restaurada tendo adoptado o estilo românico, com
poucas aberturas nas grossas paredes de pedra, que surgiu em Portugal no final do século XI, no
dealbar da nacionalidade. Mas esta igreja de Santa Eulália não é assim tão antiga.
Várias pessoas vão entrando e preenchendo os bancos. Aos poucos, a igreja ganha uma
outra vida. Hoje inicia-se o Advento e a cor roxa dos paramentos marca esse primeiro período
do ano litúrgico que antecede o Natal. Num quadro de corticite, colocado perto do altar, uma
senhora coloca um pequeno cartaz que anuncia o tempo do Advento, acrescentando o escrito:
“Despertar para Deus”, que se pretende inscrito no coração deste povo de Couto de Baixo.
O sino da igreja assinala as 9 horas. Com uma pontualidade digna dos britânicos, o padre
José Caldeira surge envergando uma casula púrpura, acompanhado pelo padre João Martins,
com uma estola de igual cor sobre uma túnica branca. O director do Jornal da Beira vai concelebrar e a sua presença justifica-se com a visita pastoral do bispo de Viseu, D. Ilídio Pinto
Leandro, a esta paróquia, entre os próximos dias 9 e 15 de Dezembro.
À frente dos sacerdotes vêm quatro acólitos, jovens, como são muitos das pessoas que
enchem a igreja. Junto ao altar, dois bancos estreitos estão repletos de crianças, alunos da catequese. Ali estará mais calor, certamente, porque alguns dos miúdos já tiraram os seus casacos
de cores garridas.
O coro entoa agora o refrão do cântico de entrada que os restantes fiéis acompanham e
que diz: “Vem Senhor, não tardes, vem que Te esperamos. Vem Senhor Jesus. Depressa, vem
Senhor”. As leituras são feitas por crianças. Na homilia, o padre José Caldeira reforça a mensagem das leituras, enfatiza a pequena luz que brilha na pequena mesa, num arranjo floral que
sustém outras três velas, ainda por acender, e que relembra as quatro semanas do Advento. E
afirma que “a vivência da nossa fé não é vivida pelo número de vezes que vivemos o Advento
ou a Eucaristia. Ela é marcada pela forma como conseguimos despertar coisas dentro de nós que
pensávamos estarem adormecidas”.
A atenção da comunidade sobre eles esvai-se à medida que os olhares regressam ao altar.
Os ritos sucedem-se. Daí para a Comunhão é um pequeno passo. O Corpo de Cristo é re204
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cebido pelos fiéis que se organizam em duas filas. Depois, algumas crianças lêem um pequeno
texto alusivo ao primeiro domingo do Advento e colocam um “quarto de hora” no relógio de
papel fixo no quadro que anuncia o “Advento – Despertar para a Paz”.
Este é um momento que provoca alguma tensão entre os protagonistas da acção a executar, sobretudo entre os mais pequenos. O nervosismo que agora parece afligir uma ou outra
criança passa tão rápido quanto o colocar no quadro esse triângulo, de papel branco, que assinala o primeiro domingo do Advento. Os pequenos recolhem aos seus lugares. Sorriem uns
para os outros e trocam algumas palavras entre si. A Igreja também se alimenta do sorriso das
crianças e da esperança que elas transportam, e a comunidade de Couto de Baixo é disso testemunha viva. Um olhar agora mais demorado pelos fiéis presentes nesta celebração nota muitas
crianças e jovens. A fé revigora-se.
Antes dos tradicionais avisos, o padre João toma a palavra para anunciar a visita próxima
do bispo da diocese à paróquia de Couto de Baixo, algo que não acontece há mais de vinte anos.
E deixa uma mensagem de esperança, solicitando aos fiéis que “assumam a vida cristã como
um testemunho da fé”, relembrando as palavras recentes do papa Francisco. Rapidamente, a
eucaristia termina. O coro entoa as estrofes do cântico final à medida que as pessoas abandonam
esta igreja e se aprontam para o frio que faz lá fora.
PBA
PARA A HISTÓRIA
PÁROCOS DE COUTO DE BAIXO
Pe. José Francisco Cardoso Caldeira - desde 2013; Pe. António Carlos Carvalho da Silva
- 2008-2013; Pe. António José Marques Santiago - 2008-2011; Pe. Carlos Marques de Lima
- 1982-2008; Pe. Miguel Rodrigues Pereira - 1964-1982; Pe. António Fernandes Ribeiro 1946-1964; Pe. Manuel Dias Ferreira - 1945-1946; Pe. António Lopes Duarte - 1944-1945; Pe.
José Rodrigues de Almeida – 1944; Pe. Bernardino Pereira Laranjeira - 1940-1944; Pe. Abel
Marques Figueiral – 1940; Pe. Adelino Marques Figueiral - 1932-1940; Pe. António Alves de
Andrade - 1931-1932; Pe. José Rodrigues de Almeida - 1917-1931; Pe. Joaquim Coelho de
Mendonça 1911-1917; Pe. António Rodrigues Correia – 1911.
PADRES NATURAIS DE COUTO DE BAIXO
Pe. José Rodrigues Soares de Abreu († 1935); Pe. António Rodrigues Correia († 1911).
CUNHA BAIXA
SERENATA A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
A Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria tem para Portugal - sendo a padroeira
principal do nosso país - uma importância e significado ímpar. A Igreja convida-nos a manifestarmos o nosso afecto, carinho e veneração nesta solenidade dedicada à nossa Mãe do Céu.
O feriado do dia 8 de Dezembro é religioso, mas é também celebrativo da cultura, da
tradição e da espiritualidade da alma e da identidade do povo português.
Pela tradição e pelo costume que a paróquia de Cunha Baixa dedica a este dia, e porque o
fado também faz parte da nossa alma e identidade, no passado dia 7 de Dezembro, pelas 21h, na
igreja paroquial, realizou-se um momento evangelizador que reuniu algumas vozes do fado alternadas com a meditação dos “passos de Nossa Senhora” extraídos dos textos do Evangelho.
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Este momento foi denominado por Serenata a Nossa Senhora na qual todos os presentes tiveram
a oportunidade de homenagear com a sua presença e pelas vozes das Fadistas Telma e Cristiana
Rodrigues (de Mangualde) e o grupo de fados “Alma Fadista” (de Santar), a nossa mãe, Maria,
a Imaculada Conceição.
Após a Serenata, iniciou-se a vigília de oração com exposição do Santíssimo Sacramento
que se prolongou por toda a noite até às 10h15 da manhã, hora da celebração da eucaristia.
João Zuzarte
ROTA DAS PARÓQUAIS - COUTO DE CIMA
ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO E DIOCESANO
Freguesia do concelho e diocese de Viseu, com 13,02 km2 de área total e 851 habitantes
(censos de 2011).
A povoação de Couto de Cima surge referida num documento do ano de 1090, a propósito
da doação da Igreja de Couto de Cima à Sé de Coimbra.
Couto de Cima constituiu com a freguesia de Couto de Baixo os denominados coutos de
Santa Eulália. Em termos de organização diocesana, a paróquia de Couto de Cima está inserida
no arciprestado Viseu Rural I. O seu orago é São Martinho.
ASSOCIAÇÕES NA PARÓQUIA
Irmandade do Santíssimo; Apostolado da Oração (1915).
LUGARES DE CULTO
Igreja matriz - S. Martinho; Nossa Senhora das Candeias - Masgalos; S. Cosme e S. Damião - S. Cosmado; S. Antonino - Lobagueira.
O PÁROCO
José Francisco Cardoso Caldeira nasceu em 1965 e foi ordenado padre em 11 de Julho de
1993. É pároco de Couto de Cima, Couto de Baixo e de Bodiosa desde Setembro de 2013.
A VIVÊNCIA DOMINICAL
A geada ainda é particularmente visível nos campos que ladeiam a igreja paroquial de
Couto de Cima. Ali perto, da fonte de Maria Imaculada sai uma água gélida. No quintal, de uma
casa ali ao lado, dois cães ladram e cortam o silêncio que se sente junto da Igreja.
O dia de hoje, 8 de Dezembro, é duplamente santificado: por ser domingo e por se celebrar a Imaculada Conceição, padroeira e rainha de Portugal, título concedido pelo rei D. João
VI, em 25 de Março de 1646, em agradecimento pela então recente independência de Espanha
(1640). Desde essa data mais nenhum monarca português usou coroa.
Dentro da sacristia ouve-se barulho. Lá dentro, um casal idoso prepara, vagaroso, a cerimónia que terá o seu início às 10 horas, organizando papéis e vestes. Ainda há tempo, deram
agora as 9h30. Pouco depois, no interior do templo as luzes acendem-se e dão ao retábulo,
que domina o altar, uma expressão ainda mais magnificente. Algumas pessoas vão chegando e
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sentam-se nos bancos frios. O sol que entra pelas janelas ainda não é suficiente para aquecer a
igreja, igualmente gelada.
Junto ao altar, um relógio em papel, com o título “Despertar para Deus”, está parcialmente preenchido. Apenas um dos quatro quartos de hora está cheio com um triângulo que diz:
“Despertar para a Paz”. Foi ali colocado no domingo passado, o primeiro do Advento, como se
constata no paramento roxo sobre o ambão, onde está o leccionário dominical. É também ali
que estão alguns jovens que preparam algo que acontecerá apenas no final da cerimónia. Outras
crianças estão presentes na Igreja que foi enchendo, depois que se abriu a porta principal. O
calor humano já aumentou a temperatura no interior do templo. Junto do órgão algumas pessoas organizam os cânticos. Na sacristia aguarda-se a chegada do padre José Caldeira que está
a chegar de Couto de Baixo onde celebrou a eucaristia. Pessoas continuam a chegar. Há pouco
entrou uma senhora apoiada numa bengala que se sentou junto do coro. Agora um casal jovem
entra empurrando um carrinho de bebé. A igreja está repleta. Há pessoas, há vida, há fé.
O sino desta igreja assinala a hora certa. Pela porta principal, jovens e crianças marcam o
passo lento e protocolar imposto pelo momento que se anuncia, guiados pela luz que brota das
velas brancas que transportam. O pequeno séquito é fechado pelo padre Caldeira que enverga
uma casula dourada com uma linha vertical vermelha. Do órgão saem as primeiras notas de um
cântico de louvor à Imaculada Conceição que a assembleia acompanha. A solenidade deste dia
também é marcada pela Festa do Pai Nosso que hoje decorrerá aqui, para cinco crianças. Depois
da leitura do evangelho, o padre Caldeira junta as crianças, questiona-as brevemente e dá-lhes
algumas indicações futuras quanto à importância do Pai-Nosso, afirmando que “mais do que
uma oração, o Pai-Nosso é um compromisso para viver”. O resto da homilia assenta na leitura
do Livro do Génesis e na importância da Imaculada Conceição.
As dádivas do Ofertório são recebidas por duas crianças em pequenos pratos de palhinhas, sob o olhar atento e orientador de uma rapariga mais jovem, talvez a catequista de ambas.
Canta-se o denominado “Pai-Nosso Galego” que será bem conhecido destes fiéis, tal é a força
com que o fazem, inclusivamente a coreografia que acompanha o refrão – “Pai- Nosso, em Ti
cremos, Pai-Nosso, Te oferece- mos, Pai-Nosso, nossas mãos, de irmãos” – que o padre Caldeira promove com os jovens no altar e que alguns membros da assembleia respondem, gesticulando também.
Na Comunhão, dois ministros auxiliam o padre Caldeira, levando o Corpo de Cristo aos
fiéis. São muitas as pessoas que se movimentam. A seguir ao recolhimento, uma jovem lê uma
curta mensagem que marca o momento seguramente ensaiado algumas vezes. Desde o fundo da
Igreja, algumas crianças e jovens transportam rosas amarelas e um triângulo púrpura, que diz
“Converter-se”, que é colocado no segundo quarto de hora do relógio de papel. As duas velas
acesas sob o arranjo floral prolongam o momento que se pretende de união e de reflexão.
Antes da bênção final, o padre Caldeira lê alguns avisos, marcados pela visita pastoral que
o bispo da diocese, D. Ilídio Pinto Leandro, fará à paróquia de Couto de Cima, mas também
à de Couto de Baixo, desde amanhã e até ao próximo domingo, 15 de Dezembro. As pessoas
mexem-se, compõem os casacos e afagam as mãos, como que preparando-se para o frio. A porta
principal abre-se e um ar gelado invade o templo e corta o calor que até há pouco se fazia sentir.
Na sacristia, o padre Caldeira retira a casula, ao mesmo tempo que tenta resolver uma questão
desta paróquia. Olha para o relógio, que assinala 11h10, e alerta que tem de se despachar porque irá celebrar eucaristia em Bodiosa às 11h15. Lá fora, no adro, as pessoas concentram-se
em pequenos grupos, conversando e aquecendo-se ao sol. Outras seguem para suas casas. A
preparação do almoço não tardará muito.
PBA
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PARA A HISTÓRIA
PÁROCOS DE COUTO DE CIMA
Pe. José Francisco Cardoso Caldeira - desde 2013; Pe. António Carlos Carvalho da Silva
- 2008-2013; Pe. António José Marques Santiago - 2008-2011; Pe. Carlos Marques de Lima 1982-2008; Pe. Miguel Rodrigues Pereira - 1964-1982; Pe. António Fernandes Ribeiro - 19461964; Pe. Manuel Dias Ferreira - 1945-1946; Pe. António Lopes Duarte - 1944-1945; Pe. José
Rodrigues de Almeida – 1944; Pe. Bernardino Pereira Laranjeira - 1940-1944; Pe. Abel Marques Figueiral – 1940; Pe. Adelino Marques Figueiral - 1932-1940; Pe. Álvaro Alexandre de
Magalhães - 1916-1932; Pe. Marcelino Dias Moreira 1911-1916.
PADRES NATURAIS DE COUTO DE CIMA
Pe. Paulo Diamantino Estêvão rodrigues; Pe. Joaquim Coelho de Mendonça († 1973);
Cón. José de Almeida Correia († 1957); Pe. Marcelino Dias Moreira († 1935); Pe. Tomás de
Almeida Correia († ?); Pe. António Carvalhais († ?).
VIDA CONSAGRADA
Ir. Maria Felisbela dos Santos Martins - Cooperadoras da Família da Obra de Santa Zita
CANTAR AO MENINO EM AGUIAR DA BEIRA
Na tarde do passado dia 05 de Janeiro de 2014, Solenidade da Epifania do Senhor, realizou-se o IV encontro de Cantares ao Menino, na Igreja Paroquial de Coruche, onde participaram a maioria dos grupos corais das Paróquias deste Arciprestado, com a participação especial
dos grupos “Escola de Música da ADRC” e “Raízes da Terra”, naturais deste Concelho.
O objectivo principal é a união, a partilha, o convívio dos vários grupos corais e suas
gentes seguindo o mesmo propósito dos Magos: «Viemos adorá-l’O».
Este encontro é organiza- do pelos Párocos e a associação Cant’Arte.
Fica desde já o encontro marcado para o ano em Dornelas.
Jorge Gomes
ROTA DAS PARÓQUIAS - CAMPO
ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO E DIOCESANO
Freguesia do concelho e diocese de Viseu, com 15,48 km2 de área total e 5025 habitantes
(censos de 2011). Campo de Madalena, mais conhecida unicamente por Campo, só surge referenciada como paróquia no século XVI. Em termos de organização diocesana, a paróquia de Campo
de Madalena está inserida no arciprestado Viseu Rural I. O seu orago é Santa Maria Madalena.
ASSOCIAÇÕES NA PARÓQUIA
Apostolado da Oração; Associação do Rosário; Centro Social Paroquial; Corpo Nacional
de Escutas (Agrupamento n.º 1184); Cursilhos de Cristandade; Equipas de Nossa Senhora Filhas de Maria; Grupos da Pastoral Social; Irmandade de Nossa Senhora do Rosário; Mensagem
de Fátima; Movimento dos Focolares; Ondas do Campo (grupo de teatro da paróquia); UNER
(União Eucarística Reparadora); Renovamento Carismático Católico; Secretariados de acção
pastoral; Terras de Santa Maria Madalena (jornal da paróquia)
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LUGARES DE CULTO
Igreja Paroquial – S.ta Maria Madalena; Moselos - Nossa Senhora da Vitória; Vila Nova
– S.ta Luzia; Bassar – Nossa Senhora dos Milagres; Moure de Madalena - S. António
O PÁROCO
Miguel de Abreu nasceu em 17 de Agosto de 1953 e foi ordenado padre em 6 de Novembro de 1977. É pároco de Campo de Madalena desde 1995.
A VIVÊNCIA DOMINICAL
A igreja de Moselos, da paróquia de Campo de Madalena, enche-se lentamente nesta
manhã de 5 de Janeiro, domingo chuvoso e frio. Lá dentro estará mais quente. O templo é moderno, foi construído em 1987 e os espaços pastorais foram inaugurados e abençoados em 1999,
pelo bispo D. António Monteiro, depois de terem sido restaurados e ampliados.
Cá dentro está efectivamente mais agradável, os aparelhos de ar condicionado, suspensos
numa das paredes, largam ar quente, bem acolhido pelos paroquianos que vão preenchendo os
bancos da nave da igreja, e também os de uma sala lateral que está de portas abertas. Este é um
dos novos espaços e, em dias de missa, funciona como uma espécie de nave lateral. Ali dentro,
os bancos estão colocados de frente ao altar que é parcialmente ocultado pela própria arquitectura do templo. Por isso, ali está um televisor, um moderno LCD, colocado no alto de uma das
paredes por onde os crentes podem seguir, de forma visível, a missa. Um outro LCD também
está colocado na nave central que é ligado por um dos elementos da comissão de culto que verifica se tudo está em ordem. Chegam mais pessoas, entre as quais vários jovens e crianças, que se
cumprimentam ao chegar, ocupando o seu lugar nos bancos de cor clara. Faltam poucos minutos
para o início da eucaristia, marcada para as 9h45. Já há poucos lugares vagos na nave central,
mas na nave lateral ainda há bancos vazios. Hoje a missa terá menos fiéis. Um grande grupo
de pessoas foi numa excursão para São João da Madeira, ver o Presépio. Da sacristia, no fundo
da igreja, sente-se algum barulho. O cónego Miguel de Abreu, já ali está. Em breve, o séquito
avança para o altar, ao som das primeiras notas que saem do órgão, colocado junto à imagem de
Nossa Senhora da Vitória, a padroeira desta igreja. O coro anuncia que nasceu Cristo Senhor, o
nosso Salvador. No altar, junto ao pároco está o padre João Martins, director do Jornal da Beira,
que se encontra ali para concelebrar a propósito da visita pastoral do bispo D. Ilídio Pinto Leandro a esta paróquia, a iniciar amanhã. Depois das duas leituras, assinala-se a chegada dos reis
magos no evangelho. E é por aqui que o cónego Miguel inicia a homilia, assinalando que “esta
leitura de São Mateus é uma catequese, porque ele quer dizer que Deus ama a todos, mesmo
aqueles que segundo a nossa cultura não deveriam ser amados, como estes reis magos, que, na
perspectiva judaica, eram gentios, estavam excluídos das promessas messiânicas”. As palavras
ecoam fundo nas pessoas, o silêncio e os olhares interiores são disso uma prova. A religiosidade
destas gentes é grande, testemunhada em tantas vidas consagradas a Deus.
O coro, bem composto por várias vozes, assinala os ritos com mestria e dedicação. Isso é
especialmente audível no cântico de Acção de Graças, sobre o nascimento de Jesus. A cerimónia aproxima-se do fim. Antes da bênção final, o cónego Miguel lê as contas do ano passado,
dadas a conhecer pela comissão de culto. Depois, anuncia o programa da visita pastoral do sr.
Bispo e, por fim, dá a bênção aos crentes que vão vestindo os casacos e puxando os guarda- chuvas, preparando-se para enfrentar o frio e a chuva. Mas antes, o Menino é dado a beijar a todos
os que o desejam, como é próprio da solenidade deste tempo litúrgico.
PBA
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PARA A HISTÓRIA
PÁROCOS DO CAMPO
cón. Miguel de Abreu - desde 1995; Pe. António João da Silva Neves - 1978-1995; cón.
Mercier Armando M. P. dos Santos - 1946-1978; Pe. António Ferreira de Sousa Duarte - 19421946; Pe. Joaquim Coelho de Mendonça - 1941-1942; Pe. Salvador Rodrigues de Almeida
- 1933-1941; Pe. Álvaro Alexandre Magalhães - 1932-1933; Pe. Francisco Lopes de Almeida
Henriques – 1931; Pe. Salvador Rodrigues de Almeida – 1931; Pe. Manuel Fructuoso da Costa
Júnior – 1931; Pe. Álvaro Alexandre Magalhães – 1930; Pe. José de Almeida Pereira - 19111930.
PADRES NATURAIS DO CAMPO
Pe. Virgílio Marques Rodrigues; Pe. José de Seixas Néry; Pe. Feliz da Costa Martins; Pe.
Fernando Rodrigues Marques da Costa – vicentino; Pe. Policarpo Rodrigues Marques († 2009)
Pe. Ivo Martins do Vale - comboniano († 2009); Pe. José Augusto M. do Vale - comboniano
(† ????); Mons. António Esteves Correia († 1983); Pe. Fernando Teixeira Marques († 1987);
Pe. Manuel Rodrigues († 1950); Pe. António do Vale dos Santos († ????); Pe. Manuel Correia
Varandas († 1918).
VIDA CONSAGRADA
Ir. Maria Glória Fernandes († ????); Ir. Maria Gorete Pereira; Ir. Maria Rosa da Imaculada; Ir. Maria Lucília da Assunção Marques; Ir. Cecília Cardoso Rodrigues; Ir. Celeste Santos Ferreira; Ir. Maria Alda Pereira Rodrigues; Ir. Maria da Conceição Ferreira Rodrigues; Ir.
Matias Martins; Ir. Maria Otília Chaves Martins; Ir. Maria do Carmo Lopes Rodrigues; Ir.
Madalena Pereira do Vale; Ir. Aurora Pereira do Vale († ????); Ir. Ilda Pereira dos Santos; Ir.
Leopoldina Marques († ????); Ir. Maria Natália Marques Nunes; Ir. Maria Celeste Marques
Nunes; Ir. Susana Costa († ????); Ir. Maria de Lurdes P. Rodrigues; Maria da Ascensão Pereira;
Silvina Ferreira Martins.
CRISMAS EM CAMPO DE MADALENA
Integrada na Visita Pastoral em Campo de Madalena - paróquia do Arciprestado Rural 1
de Viseu - teve lugar a celebração do Sacramento da Confirmação, no passado Domingo, na
Igreja Matriz. Concelebraram: o Pároco - Cón. Miguel Abreu - o Pe. José Nery, natural desta
paróquia e o Pe. Ricardo Ferreira, Secretário episcopal. Foram crismados 69 jovens e uma senhora adulta. Na Igreja Matriz, completamente repleta, teve lugar uma bela celebração, com
um belíssimo grupo coral, constituído pelos crismandos e, agora, recém-crismados. Todos estes
- e como uma das consequências normais do Crisma recebido - foram convidados a viver cada
Domingo, participando com esta alegria e qualidade na celebração dominical, centro e alimento
da Fé que ali celebravam.
PARÓQUIA DE CAVERNÃES
BODAS DE PRATA DO PADRE ELIAS
No passado dia 22 de Dezembro de 2013, na Eucaristia dominical, a Paróquia de Cavernães celebrou os 25 anos de sacerdócio do Sr. Padre Elias. Apesar de recentemente ter sido
nomeado Pároco desta comunidade, a população uniu-se para preparar esse dia, de uma forma
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simples mas verdadeira e cheia de significado, marcando presença neste acontecimento de tão
importante significado e real valor para a vida de um sacerdote e da comunidade que o recebe.
A procissão de entrada foi formada pela Irmandade da Nossa Senhora da Vitória, pelos
membros da Fábrica da Igreja, pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, pelos membros do
Rancho Folclórico “As Costureirinhas de Cavernães” e pelos membros do Agrupamento dos
Escuteiros da nossa paróquia. À passagem da procissão foi entoado um cântico de mensagem
pelos escuteiros que se prolongou até que todos entrassem na Igreja.
Iniciou-se a Eucaristia por volta das 8:30 horas, cando os cânticos ao cargo do Grupo
Coral de Cavernães. Toda a cerimónia foi carregada de simbolismo, marcada pela liturgia do
IV Domingo do Advento, já muito próximo do Natal. Após os avisos e antes da bênção final,
foi feita a leitura de um pequeno texto: “Houve um dia, 18 de Dezembro de 1988, em que um
jovem, de seu nome Raimundo Elias Filho, escolheu o seu caminho. E num acto de humildade
e desprendimento decidiu abraçar Jesus Cristo e a sua Igreja de corpo e alma, sendo ordenado
padre, dedicando, desde esse dia, a sua vida ao anúncio do evangelho em partilha e dedicação
plena aos outros. (...) Passaram 25 anos e temos hoje aqui connosco, como nosso pároco, o Sr.
Padre Elias, celebrando esse marco muito importante da sua vida na nossa comunidade e com
a nossa comunidade.”
No final, foi-lhe entregue como recordação, uma pequena lembrança para a qual os paroquianos contribuíram de uma forma livre e espontânea.
Numa manifestação de união e comunhão, todos os presentes saudaram o Sr. Padre Elias
com uma grande salva de palmas desejando-lhe que este dia se prolongue por toda a vida,
pedindo a Deus que o abençoe e lhe dê sabedoria para seguir o seu caminho e coragem para
enfrentar as dificuldades da sua jornada.
FA
PARÓQUIA DE TOURIGO EM FESTA
Na tarde do passado Domingo, dia 19 de Janeiro, a paróquia de Tourigo, do Arciprestado
de Besteiros, celebrou os 25 anos da sua constituição como paróquia. Era Bispo da diocese o
Senhor D. António Monteiro e o decreto tem a data de 16 de Janeiro de 1989. Presente muita
gente que enchia completamente a Igreja dedicada a Santo Amaro.
Estavam presentes, também, o Senhor Presidente da Câmara de Tondela e o Senhor Presidente da união das freguesias de Barreiro de Besteiros e Tourigo. Para além do Pároco - Pe.
Alcides Vilarinho - estiveram 2 dos párocos anteriores: Pe. Paulo Diamantino Marques Estêvão
e Pe. José Cardoso de Almeida. Ainda, o Pe. Armando da Costa, natural desta paróquia e aqui a
viver desde há algum tempo e o Pe. Francisco, comboniano e natural de Barreiro de Besteiros.
Presidiu à Eucaristia o Bispo da diocese.
Foi uma celebração muito bem preparada e muito bem vivida por todos os presentes, estando presentes muitas crianças e jovens da Comunidade cristã.
ROTA DAS PARÓQUIAS - FARMINHÃO
ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO E DIOCESANO
Freguesia do concelho e diocese de Viseu, com 10,72 km2 de área total e 750 habitantes
(censos de 2011). Pertenceu ao concelho de São Miguel do Outeiro que foi extinto em 1855 por
decreto do governo liberal, passando para o de Viseu. Era curato da apresentação do vigário de
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São Miguel do Outeiro, no termo de Viseu. Em termos de organização diocesana, a freguesia de
Farminhão está inserida no arciprestado Viseu Rural I. O seu orago é Nossa Senhora da Luz.
ASSOCIAÇÕES NA PARÓQUIA
Apostolado da Oração; Irmandade de Nossa Senhora do Carmo (séc. XVII).
LUGARES DE CULTO
Igreja Paroquial - Nossa Senhora da Luz; Real – Santo António; – Nossa Senhora da
Saúde; – Nossa Senhora da Penha (ruínas); Outeiro – Nossa Senhora das Neves; Monte –
Santa Bárbara.
O PÁROCO
Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues nasceu em 1970 e foi ordenado padre em 28 de
Abril de 1996. É pároco de Farminhão, de Boaldeia e Torredeita desde 2010.
A VIVÊNCIA DOMINICAL
O interior da igreja paroquial de Farminhão ainda está praticamente vazio. Ainda faltam
largos minutos para a hora certa e só algumas pessoas é que já se recolheram ali dentro. Lá fora,
o sol vai subindo tímido numa manhã que acordou com poucas nuvens no céu. Apesar de não
haver qualquer aquecimento ligado, dentro destas paredes está menos frio. Ainda assim, os
fiéis não retiram os casacos.
O silêncio impera quase por completo. Quase porque lá à frente, junto ao altar, à direita
de quem olha e narra, ouve-se um ténue sussurro de uma catequese em andamento. Três rapazes ouvem as palavras da catequista e respondem às suas perguntas. Ao lado, pessoas ligadas
ao coro revêem os cânticos escolhidos para hoje. Junto ao ambão, também as leituras são revistas por quem as irá ler. Um olhar rápido pelo relógio dá conta que faltam dez minutos para as 11
horas. A igreja já está mais bem composta, muitas pessoas foram entrando. Algumas, ao entrar,
buscam a água benta que está depositada, à direita de quem entra, benzem-se e procuram um
lugar vazio.
Nas paredes desta igreja estão duas pedras que perpetuam os tempos de uma capela,
pertença de um outro tempo. Uma das pedras data de 1755, assentando que esta capela é da
Irmandade de Nossa Senhora do Carmo, confraria nascida no século XVII, e que ainda hoje se
mantém activa. Uma outra pedra apresenta a data de 1648, e dá conta que esta capela foi mandada fazer por Francisco Mendes Dalbernas (de Albernaz), vigário de Torredeita e natural deste
lugar.
A catequese já terminou e os rapazes e a catequista saíram por breves instantes. Quando
regressam vêm também outras pessoas, entre as quais vários jovens. O sino marca o ritmo de
entrada mais apressado. A eucaristia vai começar e do órgão saem as primeiras notas do cântico
de entrada que chama todos. Depois da bênção inicial, o padre Paulo Diamantino, que enverga
uma casula verde, justifica a presença do padre João Martins, director do Jornal da Beira, ligando-a com a visita pastoral que o bispo da diocese, D. Ilídio Pinto Leandro, fará à paróquia de
Farminhão, no início de Fevereiro.
As ideias principais das leituras do 2.º Domingo do Tempo Comum, do livro de Isaías,
da Carta de São Paulo aos Coríntios e do Evangelho de São João são recordadas na homilia. O
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padre Diamantino começa por questionar os jovens que estão à sua frente sobre o Evangelho,
sintetizado no Baptismo e na sua importância. Depois afirma que “o Evangelho recorda o nosso
baptismo”. Mais à frente recupera as palavras de São Paulo e assevera que, como diz o santo,
“todos somos chamados por Deus, todos temos uma missão a viver”. São evocadas as recentes
palavras do papa Francisco sobre o amor e afirma-se que Deus nos chama ao amor.
O silêncio dos fiéis é grande, o sentido das palavras ditas também. A pausa feita antes da
oração do Credo cimenta a fé destes paroquianos. As pessoas movimentam-se no Ofertório,
entregando as dádivas em pequenas cestas que foram trazidas por aqueles jovens e que vão de
mão em mão, até ao fundo da igreja. A Comunhão é feita pelo padre Diamantino, junto ao altar,
e por duas ministras mais à frente. O cântico sintetiza o momento da entrega do Corpo e do
Sangue de Cristo: “O Verbo fez-se carne e habitou no meio de nós. A sua plenitude todos nós
recebemos”.
Raios de sol entram pelas janelas da igreja. O calor que agora emana na igreja é maior.
Da missa está no seu terminus. Uma senhora vem abrir uma porta lateral da igreja. A leitura de
alguns avisos é escutada com atenção, mas já com maior descontracção, mais visível nas crianças e jovens. Recebida a bênção final, a saída é célere, tamanho é o frio que o sol não consegue
suster.
PBA
PARA A HISTÓRIA
PÁROCOS DE FARMINHÃO
Pe. Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues - desde 2010; Pe. António Carlos Carvalho
da Silva - 2008-2010; Pe. António José Marques Santiago - 2006-2010; Pe. Armando Esteves
Domingues - 1989-2007; Pe. José Henrique Correia de Almeida Santos - 1984-2006; Pe. Ilídio
Pinto Leandro - 1985-1989; Pe. Isaac de Sousa Azevedo - 1980-1985; Pe. Almiro Pinheiro
de Meneses Beirão -1972-1980; Pe. Clemente Gonçalves Cardoso - 1969-1972; Pe. António
Rodrigues Pinto - 1964-1969; Pe. José Rodrigues Mariano - 1961-1964; Pe. Luís Fernandes
de Oliveira - 1941-1960; Pe. Aníbal da Silva Bastos - 1936-1941; Pe. Adelino Francisco do
Souto - 1932-1935; Pe. Abel Marques Figueiral – 1932; Pe. João Pães Lopes - 1929-1932; Pe.
António Augusto Correa Pinto - 1920-1928; Pe. Augusto Dias - 1916-1920; Pe. Mário Ferreira
– 1916; Pe. Joaquim Correa Oliveira - 1911-1916.
PADRES NATURAIS DE FARMINHÃO
Pe. António Lopes Leitão; Pe. António Gonçalves da Costa († 1982); Pe. Joaquim Cardoso de Figueiredo († 1957); Pe. Vasco Augusto Pereira de Matos († 1918); Pe. António Marques
Coelho († 1910); Pe. José Joaquim Correia de Oliveira( † ??).
INAUGURAÇÃO DE IGREJA RESTAURADA
Decorreu, em Sequeiros (paróquia do arciprestado de Aguiar da Beira), a inauguração de
obras na Igreja Matriz. Estas obras, na sua importância, justificação e nos métodos de intervenção, foram explicadas pela Dra. Fátima Eusébio que as acompanhou, desde o início, enquanto
directora do Departamento diocesano. Foi uma intervenção muito bem conseguida e alargou-se
aos vários âmbitos da obra, tendo em conta os altares, as coberturas, as paredes e o chão. Antes,
o Bispo presidiu à Eucaristia, na qual concelebraram o Pároco (Pe. Jorge), o Arcipreste (Pe.
Paulo e o Pe. Ivan. Seguiu-se um lanche-jantar aberto a toda a paróquia.
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JUBILEUS EM CARAPITO
O Bispo recebeu o Pároco de Carapito, paróquia do Arciprestado de Aguiar da Beira que,
em nome da Junta de freguesia e da paróquia veio convidar o Bispo para os jubileus que este
ano ali se celebram. No próximo mês de Maio, completam- se 500 anos da concessão do foral
àquela localidade, concedido pelo Rei D. Manuel. Também neste ano, o Pároco - Pe. Silvério
- celebra 50 anos de paroquialidade nesta Comunidade cristã. O Bispo aceitou estar presente
nestes jubileus, no próximo dia 11 de Maio.
ROTA DAS PARÓQUIAS - LORDOSA
ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO E DIOCESANO
Freguesia do concelho e diocese de Viseu, com 23,26 km2 de área total e 1791 habitantes
(censos de 2011).
Documentos antigos designam-na como Lardosa. O rei D. Sancho II concedeu-lhe foral
em Fevereiro de 1223, tendo sido vigararia do padroado real, no termo de Viseu.
Em termos de organização diocesana, a freguesia de Lordosa está inserida no arciprestado
Viseu Rural I.
O seu orago é São Pedro.
ASSOCIAÇÕES NA PARÓQUIA
Confraria de Nossa S.ra do Rosário; Confraria de Santo António da Serra; Apostolado da
Oração (desde 1884); Irmandade de S. Pedro (Padroeiro da Paróquia); Associação da Mensagem de Fátima; Movimento da Sagrada Família; Cenáculos de Oração; Grupo de Acólitos;
UNER; CNE, Agrupamento N.º 1344.
LUGARES DE CULTO
Lordosa - Igreja de S. Pedro (Matriz - Paroquial); Lordosa - Igreja St.o António da Serra;
Galifonge - Igreja de Santo António; Folgosa - Igreja de S. Bartolomeu; Lageosa - Igreja de S.
Martinho; Sanguinhedo de Maçãs - Igreja de S. Gonçalo; Paçô - Igreja de S. João; Muna - Igreja
de Santa Eufémia.
O PÁROCO
Amadeu Dias Ferreira nasceu em 1951 e foi ordenado padre em 1 de Novembro de 1976.
É pároco de Lordosa e de Ribafeita desde Outubro de 2005.
A VIVÊNCIA DOMINICAL
Quando o sino anuncia as 10h30 já há algumas pessoas no interior da igreja paroquial
de São Pedro de Lordosa. Apesar de a manhã ser agraciada com o sol, irradiando ainda um ténue calor, o frio faz-se sentir, sobretudo quando sopra o vento. Por isso, os aquecedores a gás,
espalhados pelo templo, são bem-vindos. Mas o quente que deles emana não é suficiente para
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que as pessoas retirem os seus casacos. Quem entra, ou pela porta lateral, junto do altar-mor,
ou pela porta central, frente ao cemitério, toma a água benta que está depositada ali ao lado e
benze-se com veneração. O ritual é repetido muitas vezes por quase todos os que chegam. Há
pouco entraram mais fiéis, entre os quais vários jovens, que vão ocupando os bancos de madeira
clara, que aparentam ser novos. Nas paredes desta igreja, que foi reedificada em 1774 por Isidoro Sampaio de Almeida Amaral, cónego da Sé, estão fixos alguns quadros representativos de
várias estações da Via-Sacra que dão um colorido interessante ao templo, como sucede igualmente com dois símbolos no tecto pintado de azul.
A hora certa está próxima. O Padre Amadeu já chegou, mas ainda não entrou. O burburinho que se ouve lá fora tê-lo-á como sujeito. Cá dentro, dois escuteiros, chefes, de lenço verde
escuro, aproximam-se do órgão para um ensaio final. Afinam-se as guitarras e as vozes do coro
que também se vai compondo. A porta central abre-se e entram os escuteiros do agrupamento
n.º 1344 do Corpo Nacional de Escutas. Membros dos quatro grupos (lobitos, exploradores,
pioneiros, caminheiros) seguem pela nave, ordenados e com as mãos atrás das costas, e dispersam-se ali à frente pelas vagas existentes. A igreja está repleta. Um olhar rápido nota que há
pessoas de pé.
As onze horas são assinaladas pelo sino. A eucaristia vai começar. Do órgão saem as primeiras notas do cântico de entrada que anuncia que Jesus está entre nós todos. Do fundo, em
direcção ao altar, seguem o Padre Amadeu, o Padre Aníbal Nunes, filho da terra, e o Padre João
Martins, director do Jornal da Beira, que ali está a propósito da visita pastoral que o sr. Bispo
irá realizar proximamente a esta paróquia.
Hoje celebra-se o dia da Apresentação do Senhor, quarenta dias que estão decorridos
depois do Natal. Mas hoje também acontece a veneração da Nossa Senhora das Candeias. E é
por aqui que o Padre Amadeu inicia a homilia, enaltecendo a ligação que as pessoas têm com
Nossa Senhora e o papel que Ela representa na Igreja. Depois, percorre a leitura do Evangelho
e assegura que “devemos colocar Deus acima de todas as coisas, devemos ter Deus como a
primeira preocupação das nossas vidas”. O discurso segue pelos Mandamentos de Deus que o
padre Amadeu sintetiza dizendo que “eles são sinais que nos indicam os caminhos do Senhor”.
Os ritos sucedem-se, intervalados com a música que contagia os fiéis. Nota-se e sentese a alegria de quem canta. Também por aqui se retrata a religiosidade desta comunidade.
As músicas entoadas na Comunhão e no Pós-Comunhão, tradicionalmente associadas aos
escuteiros, são cheias de vida que a todos chamam para receberem o amor de Deus. Antes do
final, o Padre Amadeu lê alguns avisos e reforça a futura vinda de D. Ilídio à paróquia. Depois
da bênção, a saída das pessoas é lesta pelas portas que abrem para o frio. O coro canta ainda,
mas em breve também se dispersará.
PBA
PARA A HISTÓRIA
PÁROCOS DE LORDOSA
Pe. Amadeu Dias Ferreira - desde Outubro 2005; cón. Jerónimo Rodrigues Coutinho –
2005; Pe. João Carlos Almeida Carvalho – 2004; Pe. Eurico José Teixeira - 1999-2004; Pe.
António Cardoso da Cunha - 1969-1998; Pe. Agostinho Pinto de Matos - 1965-1968; Pe. João
Rodrigues dos Santos - 1964-1965; Pe. Álvaro Alexandre Magalhães - 1931-1963; Pe. José
de Matos - 1909-1931; Pe. José da Cruz (vigário) – 1806; cón. Isidoro Sampaio de Almeida
Amaral – 1774.
PADRES NATURAIS DE LORDOSA
Pe. Aníbal de Almeida Nunes; Pe. Claudino Ferreira Gomes – Comboniano; Pe. Leonel de
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Oliveira da Cruz – Redentorista; Pe. Jorge Alberto da Silva Seixas; Pe. Álvaro Alexandre Magalhães († 1964); Pe. José de Almeida Magalhães († 1972); Pe. António Rodrigues Pinto (†
1991); Pe. Aurélio Almeida († 1921) pe. José Maria Gonçalves († 1930); Pe. Jerónimo Duarte
de Almeida († 1884?).
VIDA CONSAGRADA
Madre Ana de S. José de Matos Martins († 1966); Ir. Maria Lúcia Frade da Costa; Ir. Maria de Fátima Frade da Costa; Ir. Maria da Conceição Frade da Costa; Ir. Maria Madalena Frade
da Costa; Ir. Natália Ferreira Gomes; Ir. Maria dos Prazeres.
ROTA DAS PARÓQUIAS - RIBAFEITA
ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO E DIOCESANO
Freguesia do concelho e diocese de Viseu, com 18,59 km2 de área total e 1227 habitantes
(censos de 2011). Nas Inquirições Gerais de 1258, no reinado de D. Afonso III, as terras de Ribafeita eram referidas como pertencentes aos julgados medievais de Lafões e Viseu. Era abadia
do padroado real. Em termos de organização diocesana, a paróquia de Ribafeita está inserida no
arciprestado Viseu Rural I. O seu orago é Nossa Senhora das Neves.
ASSOCIAÇÕES NA PARÓQUIA
Irmandade do SS.mo; Apostolado da Oração; Grupo de Jovens “Emaús”; Família Jesus
Maria José; Cursilhos de Cristandade; Mensagem de Fátima; Convívios Fraternos.
LUGARES DE CULTO
Igreja Paroquial - Nossa Senhora das Neves; Ribafeita - Igreja do Senhor do Calvário; Nicho de S. Bárbara; Gumiei - Igreja de S. António; Igreja de S. Bárbara; Igreja de Nossa
Senhora do Carmo; Igreja de S. Marta; Covelas - Igreja de Nossa Senhora dos Remédios; Casal – Igreja do SS.mo Salvador; Lufinha – Igreja de S. Mamede; Seganhos - Igreja de Nossa
Senhora da Conceição; Lustosa – Igreja de Santa Comba.
O PÁROCO
Amadeu Dias Ferreira nasceu em 1951 e foi ordenado Padre em 1 de Novembro de 1976.
É Pároco de Ribafeita e de Lordosa desde Outubro de 2005.
MADRE RITA
Nasceu em Março de 1848 em Casal-Mendinho, Ribafeita, filha de gente humilde mas
muito piedosa. Desde cedo sentiu forte adoração por Cristo. Com 29 anos, depois de vários entraves, entrou no convento das Irmãs da Caridade, no Porto. Mais tarde deixou esta congregação
estrangeira de assistência (as únicas que o governo liberal consentia em Portugal) e dedicou-se
à ajuda a meninas desfavorecidas. Em 1880 fundou o Instituto das Irmãs de Jesus Maria José.
Depois de instaurada a República, em 1910, aquele Instituto foi, como outros, perseguido pelo
Governo, fruto de uma política anti-religiosa. Fomentou uma obra que se espalhou de Portugal
para o Brasil. Faleceu na sua terra natal, em 6 de Janeiro de 1913, com fama de santidade. Foi
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beatificada em 28 de Maio de 2006, pelo Papa Bento XVI, numa cerimónia que decorreu na
Sé-catedral de Viseu.
A VIVÊNCIA DOMINICAL
A chuva cai nesta manhã invernosa. Por vezes, o vento sopra mais forte e apressa o passo
de quem está a chegar à igreja matriz de Ribafeita. A entrada das pessoas faz-se, sobretudo, pela
porta lateral, onde está um varão de ferro que é aproveitado para depositar os guarda-chuvas.
Mas os casacos são mantidos, tanto que está frio e este templo não dispõe de aquecimento. Os
bancos vão sendo ocupados e a dez minutos do início da celebração, marcada para as 9h30, já
há poucos lugares vagos. Entretanto, entraram muitas pessoas das quais diversos jovens que se
juntam ao fundo da igreja, perto do baptistério. Bem visível na parede, uma placa informa que
ali foi baptizada “a serva de Deus Madre Rita Lopes de Almeida, fundadora do Instituto Jesus
Maria José”, em 13 de Março de 1848, poucos dias depois de nascer. A religiosa, depois de uma
vida de entrega a Deus e ao Homem, foi beatificada em 28 de Maio de 2006.
Num olhar em redor pelo templo sobres- saem os azulejos nas paredes, pintados a azul
cobalto, evocativos das estações da Via Sacra. Também perceptíveis e até majestosos são os
quatro altares laterais que antecedem o altar-mor onde, no alto, está a imagem de Nossa Senhora das Neves, o orago desta paróquia. Próximo a um desses altares laterais revêem-se os
cânticos, junto ao órgão. Lá à frente, um responsável pelo culto trata de acender as velas e olha
em volta para ver se está tudo em ordem.
É audível a tosse de alguns féis, assim como a voz de quem está na sacristia. O Padre
Amadeu já chegou. Faltam breves momentos para o início da celebração. A igreja está agora repleta, o calor humano suplanta o frio das paredes. Do órgão são lançadas para o ar as primeiras
notas que convidam os fiéis a exultar de alegria no Senhor.
Com o Padre Amadeu está o Padre João Martins Marques, director do Jornal da Beira,
que ali está a propósito da visita pastoral que o Bispo D. Ilídio Pinto Leandro fará a esta paróquia, entre os dias 17 e 23 de Fevereiro. As primeiras palavras do Padre Amadeu começam
precisamente por aí, relembrando a carta pastoral e os objectivos da mesma visita, e o programa
é revisto numa breve alocução. O Pároco alerta para o facto de o Sr. Bispo não estar presente
na paróquia no dia 18, por se assinalar o dia do padroeiro da cidade e da Diocese, São Teotónio,
cuja celebração decorrerá em Viseu. Por fim, o Padre Amadeu convida todos os paroquianos “a
ler e a reflectir sobre a carta pastoral”, “a renovar a confiança em Deus”, e pede intenções pelo
“bom êxito da visita pastoral”.
Os ritos sucedem-se com a harmonia natural. Os cânticos que os acompanham elevam a
religiosidade desta gente, bem vincada, e que se traduz no elevado número de vidas consagradas a Deus que saíram desta paróquia. O momento da Comunhão é disso um bom exemplo. O
recolhimento seguinte também. Por fim, o Padre Amadeu profere alguns avisos, relembrando
a esta comunidade que no próximo domingo não estará aqui presente, uma vez que irá acompanhar D. Ilídio na visita pastoral à paróquia de Lordosa, onde também é pároco. Aliás, no m desta
missa seguirá apressado para lá, para celebrar uma outra eucaristia. No entretanto, recebida a
bênção final e finda a celebração, os fiéis recuperam os guarda-chuvas e avançam para a chuva
que cai lá fora. Outros ainda ficam cá dentro trocando cumprimentos e algumas palavras.
PBA
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PARA A HISTÓRIA
PÁROCOS DE RIBAFEITA
Pe. Amadeu Dias Ferreira - desde 2005; Pe. João Carlos de Almeida Carvalho - 20042005; Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa - 1998-2004; Pe. Manuel Moreira de Matos
- 1992-1998; Pe. Manuel da Rocha Felício – 1992; Pe. Aristides Rodrigues Mariano - 19791992; Pe. José Barros Mouro - 1955-1979; Pe. Amadeu Lopes Gonçalves – 1954; Pe. César
Pereira - 1946-1953; Pe. Ângelo Soares Coelho - 1940-1946; Pe. Augusto Rodrigues Monteiro
- 1930-1940; Pe. Bernardino Fernandes - 1914-1930; Pe. Moisés Bento Maia - 1913-1914; Pe.
Bernardino Fernandes - 1911-1913;
CLERO NATURAL DE RIBAFEITA
Pe. António Marques Alexandre; Pe. José Carlos da Silva Maia; Pe. Pedro Manuel Leitão
Alves; Pe. António Henrique Ribeiro de Sousa; diácono António de Lima Paiva; Pe. Afonso
Lourenço Boloto († 1998); Pe. João Baptista Boloto († 2009); Pe. Miguel de Oliveira Martelo
Magalhães († 1990); Pe. César Pereira († 1959); Pe. Manuel rodrigues Magalhães († 1950); Pe.
José de Paiva Coelho († 1959); Pe. Francisco de Almeida Santos († 1941); Pe. Moisés Bento
Maia († 1936); Pe. João da Silva Ribeiro († 1928); Pe. Albino Rodrigues Paulo († 1902); Pe.
Afonso Maria de Loureiro († ?); Pe. Manuel Pinto da Silva († ?); Pe. José Maria Mendes († ?).
VIDA CONSAGRADA
Madre Rita de Jesus († 1913); Ir. Margarida Rodrigues Bento; Ir. Maria das Dores Martelo; Ir. Maria Serpa de Almeida; Ir. Maria Alice de Almeida Quintela.
ROTA DAS PARÓQUIAS - S. CIPRIANO
ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO E DIOCESANO
Freguesia do concelho e diocese de Viseu, com 12,57 km2 de área total e 1283 habitantes
(censos de 2011). Foi anteriormente designada por São Cibrão. Era vigararia da apresentação
do bispo e mosteiro de São Bento de Viseu. Em termos de organização diocesana, a paróquia de
São Cipriano está inserida no arciprestado Viseu Rural I. O seu orago é São Cipriano.
ASSOCIAÇÕES NA PARÓQUIA
Irmandade de Nossa Senhora da Expectação; Apostolado da Oração; Cursilhos de Cristandade.
LUGARES DE CULTO
Igreja Matriz – São Cipriano; Passos – São José; Portela – Nossa Senhora da Expectação;
Canelas – São Miguel Arcanjo; Chãos – Nossa Senhora das Dores; Figueiró – Nossa Senhora da Conceição (particular); Ferrocinto – Nossa Senhora do Carmo (particular).
O PÁROCO
Artur Antunes Marques nasceu em 1931, e foi ordenado padre em 25 de Março de 1956.
É pároco de São Cipriano e de Vil de Soito desde 1977.
218

Igreja Diocesana

A VIVÊNCIA DOMINICAL
Um espesso nevoeiro cobre os campos, ao fundo, do outro lado da estrada que dá acesso à
igreja paroquial de São Cipriano, orago da mesma. O piso em redor da igreja, onde estão várias
oliveiras, ainda se apresenta enlameado, reflexo da chuva que tem caído abundantemente nas
últimas semanas. Mas hoje o sol brilha, apesar de ainda estar frio. Dentro do templo já está o
padre Artur. Reza as amentas, rito antigo, pelas almas de quem já partiu. O som propaga-se do
pequeno microfone para os altifalantes, no alto da torre da igreja, e daí para o resto da paróquia.
São 8h15, e ainda falta meia hora para o início da eucaristia. Por isso, no interior desta igreja
de feição medieval, como o prova o seu arco ogival, apenas se encontra uma senhora. Mas logo
chega uma outra, no momento em que o padre Artur sai do altar e se desloca à sua esquerda para
tocar algumas notas de um órgão ali colocado. Cria-se o ambiente para acolher a celebração
dominical que acontecerá em breve.
Os minutos passam, pessoas entram. O sacristão organiza os objectos junto do altar e
acende as velas do altar-mor e de dois outros altares laterais. Mais pessoas entram, entre as
quais várias jovens que se sentam nos últimos bancos da igreja. Lá de fora ouvem-se ainda
vozes de quem rapidamente se recolhe aqui dentro. O templo está praticamente cheio. O padre
Artur aproxima os dedos das teclas e do órgão saem novas notas do cântico de entrada que os
fiéis entoam: “Para ti, morada santa, para ti, terra de salvação, peregrinos caminhantes, vamos
para Ti”.
O padre João Martins Marques – director do Jornal da Beira, que ali está a propósito
da futura visita pastoral do bispo da diocese, D. Ilídio Pinto Leandro a esta paróquia – preside
à celebração. As suas primeiras palavras são de explicação da sua presença. Depois, os ritos
sucedem-se cadenciados. O padre Artur assume a responsabilidade de efectuar a 2.ª leitura, a
epístola de São Paulo aos Coríntios. Os fiéis levantam-se de forma espontânea, talvez fruto do
hábito, mas logo regressam à sua posição anterior. Na homilia, o padre João começa por tecer
um prolongamento do evangelho deste domingo, de São Mateus, com o do domingo passado.
Depois assevera que “Jesus confia em nós para irmos mais além. Mas será possível amar os
nossos inimigos? É difícil, mas também é possível. É possível entrarmos nesta dinâmica divina”. O padre João chama a atenção da comunidade para a necessidade de nos fazermos santos,
levando a nossa cruz com coragem, escutando os outros com alegria. E solicita que sigamos
entusiasmados nesta caminhada com Cristo, pois “necessitamos de fervor, de calor na nossa fé,
para nos darmos conta que devemos ir mais além e sermos mais cristãos”.
As palavras ecoam fundo nesta comunidade, tal é o ardor como entoam o Credo, sinal
pleno da sua ligação a Cristo. A Oração dos Fiéis é feita pelo padre Artur, de forma entoada,
diferente do que é habitual, mas igualmente singela. Quando é chegado o Abraço da Paz, o
padre João relembra o propósito do mesmo, referindo que é Cristo quem está em nós, no irmão
que está ao nosso lado. Daí para a Comunhão é um curto momento. As pessoas saem dos seus
bancos e aumentam uma longa fila para receber o Corpo e Sangue de Cristo, à medida que se vai
cantando: “Eu Sou o Pão da Vida, quem Me Come não morrerá, Eu sou a luz do mundo, quem
Me segue viverá”. As pessoas recolhem-se saciadas e em união com Jesus Cristo.
Antes da bênção final, o padre Artur toma a palavra para efectuar alguns avisos, lembrando a todos que a visita pastoral, a efectuar no fim deste mês, “será o que a comunidade quiser.
Tudo depende de estarmos presentes e de darmos a nossa colaboração”. As pessoas recebem
a bênção final. Depois saem para o adro, onde o sol brilha já mais alto. Ali ao fundo, perto do
cemitério, algumas pessoas juntam-se em redor de uma outra senhora da paróquia que ali tem
uma banca com bolinhos caseiros que também alimentam.
PBA
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PARA A HISTÓRIA
PÁROCOS DE S. CIPRIANO
Pe. Artur Antunes Marques - desde 1977; Pe. José Rodrigues Mariano - 1966-1977; Pe.
Amadeu Henriques da Silva - 1953-1966; Pe. António Lopes Duarte - 1945-1953; Pe. Adelino
Rodrigues dos Santos - 1911-1945.
VIDA CONSAGRADA
uma religiosa
ROTA DAS PARÓQUIAS - VIL DE SOITO
ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO E DIOCESANO
Freguesia do concelho e diocese de Viseu, com 8,11 km2 de área total e 667 habitantes
(censos de 2011). Há documentos que a designam por Vil de Souto e por Vila de Souto. O rei
D. Sancho I concedeu-lhe foral em 1193.
Era abadia da apresentação da Casa de Ferronho, ou dos Condes da Lapa, de acordo com
a Estatística Paroquial de 1862. Em termos de organização diocesana, a paróquia de Vil de Soito
está inserida no arciprestado Viseu Rural I. O seu orago é São João Baptista.
ASSOCIAÇÕES NA PARÓQUIA
Irmandade do Santíssimo Sacramento; Apostolado da Oração; Cursilhos de Cristandade.
LUGARES DE CULTO
Igreja Matriz – São João Baptista; Crasto – Nossa Senhora do Crasto; Vil de Soito – São
Bartolomeu; Ferronhe – Nossa Senhora da Esperança (particular).
O PÁROCO
Artur Antunes Marques nasceu em 1931, e foi ordenado padre em 25 de Março de 1956.
É pároco de Vil de Soito e de São Cipriano desde 1977.
A VIVÊNCIA DOMINICAL
O sino toca lá fora e anuncia as dez, a hora certa da eucaristia que se vai agora iniciar
nesta moderna e funcional igreja paroquial de Vil de Soito. Cá dentro, os bancos estão praticamente cheios, apenas um ou outro banco resta vazio. O calor do sol, que brilha lá fora, também entra pelos vidros pintados de branco e azul, de onde sobressai uma cruz fina e longa.
Os fiéis que há pouco estavam lá fora, aquecendo-se ao sol, ou numa visita ao cemitério, ali perto, já entraram. Alguns ficam no fundo do templo, junto ao local onde se encontra
o baptistério. Ali está uma imagem de São João Baptista, o patrono desta igreja, e ainda um
azulejo com a representação do Baptismo de Jesus. E claridade, muita claridade, algo que é
perfeitamente notório nesta igreja. Há muita luz.
Sentado ao órgão, o padre Artur Antunes Marques já toca, há uns breves segundos. São
algumas das notas do cântico de entrada que chama os fiéis para a eucaristia, numa “Assembleia
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Santa, povo sacerdotal”. A presidir a celebração está o padre João Martins Marques – director
do Jornal da Beira, que ali está a propósito da futura visita pastoral do bispo da diocese, D. Ilídio Pinto Leandro, a esta paróquia. Algumas pessoas já terão, certamente, questionado o porquê
da presença daquele sacerdote, pelo que as primeiras palavras do padre João são de explicação
da mesma.
Os ritos seguem o encadeamento natural. Na 2.ª leitura, a epístola de São Paulo aos Coríntios, as pessoas erguem-se para a escutar, pois a mesma é feita pelo padre Artur. Esse movimento é espontâneo, talvez fruto do hábito destas gentes, e a larga maioria dos fiéis mantém-se
assim. Já na homilia, o padre João começa por tecer um prolongamento do evangelho deste
domingo, de São Mateus, com o do domingo passado. Recorda também o Livro do Levítico, da
1.ª leitura, enfatizando o apelo que Moisés faz aos seus irmãos para se amarem uns aos outros.
O padre João afirma, assim, que “ser santo é a nossa vocação”. E prossegue, questionando:
“Mas é uma coisa para todos? É sim. Sermos perfeitos como o Senhor, que é perfeito. O Senhor
convida-nos a caminhar na santidade, porque ser santo não é apenas cumprir as leis ou amar os
nossos amigos. Isso é fácil. Difícil é amar os nossos inimigos, mas isso também é possível. Não
devemos responder na mesma moeda, devemos saber perdoar”. Por fim, fala sinteticamente na
visita pastoral a esta paróquia. As pessoas escutam com atenção e com fervor. O Credo, sinal
perpétuo da ligação a Cristo, é rezado com igual ardor.
O cerimonial da eucaristia sucede-se, sempre marcado pelo som que sai do órgão, colocado junto a um dos altares laterais. No Ofertório, um membro da comunidade passa vagarosamente pelos bancos, com uma pequena bolsa presa na extremidade de um pequeno pau. Os fiéis
vão colocando as suas ofertas, à medida que a música sobe no ar. Quando é chegado o momento
do Abraço da Paz, o padre João relembra o propósito do mesmo, referindo que é Cristo quem
está ali, em nós, no irmão que está ao nosso lado.
O Corpo e Sangue de Cristo é recebido com devoção pelos fiéis. Após um curto momento
de recolhimento, aqueles entoam ainda parte do cântico da Comunhão: “Jesus está, eu creio
assim, Jesus está na hóstia por mim”. Depois de um breve mas certamente profundo silêncio, as
pessoas erguem-se para receber a bênção final. Porém, antes desta, o padre Artur toma a palavra
para fazer alguns avisos à comunidade. Recorda a visita pastoral que acontecerá no final deste
mês de Março, e apela aos fiéis a participarem nela, da melhor forma possível, em especial os
jovens, a quem endereça uma chamada especial.
A bênção final marca o desenlace desta eucaristia. As pessoas movimentam-se, recuperam os seus haveres e saem. Lá fora, algumas ficam a conversar, mais animadas com a alma que
vai mais quente e que o sol também aquece.
PBA
PARA A HISTÓRIA
PÁROCOS DE VIL DE SOITO
Pe. Artur Antunes Marques - desde 1977; Pe. José Rodrigues Mariano - 1966-1977; Pe.
Amadeu Henriques da Silva - 1956-1966; Pe. António Lopes Duarte - 1944-1956; Pe. Bernardino Pereira Laranjeira - 1943-1944; Pe. António Alves de Andrade - 1914-1943; Pe. Joaquim
Coelho de Mendonça – 1914; Pe. Luís Marques da Gama Oliveira - 1911-1914.
PADRES NATURAIS DE VIL DE SOITO
Pe. João Rodrigues dos Santos († 2014); Pe. José Rodrigues de Almeida († 1957); Pe.
Adelino Rodrigues dos Santos († 1951); Pe. António Rodrigues Figueiredo († ?); Pe. António
Rodrigues Almeida († ?).
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MISSÃO EM FAMÍLIA COMBONIANA
PARÓQUIAS DE RIO DE LOBA E DO VISO VIVERAM SEMANA MISSIONÁRIA
Na passada semana, os Missionários Combonianos, nossos amigos e colaboradores já de
longa data nesta nossa diocese de Viseu, brindaram as paróquias de Rio de Loba e do Viso com
uma Semana Missionária, no contexto da celebração do nascimento de S. Daniel Comboni, recordando o 10.º aniversário da sua canonização, e do Sínodo Diocesano sob o lema “Comunhão
para a missão”.
Ao longo da semana muitas foram as actividades desenvolvidas de que se destacam:
Celebrações paroquiais: Missas, Vigília de Oração missionária, Terço missionário; Encontros com catequistas, pais das crianças da catequese, catequizandos, escuteiros; Encontros
com adultos e jovens; Visitas às escolas nas paróquias e colégio da Via Sacra... aulas de moral; Visitas a lares de idosos, a doentes e idosos em casa (confissão e comunhão...) Na avaliação final os missionários afirmam: “Reconhecemos agradecidos o muito bom acolhimento
dos párocos e comunidades cristãs desde que lhe fizemos a proposta da semana até ao fim da
sua realização. Não mencionando nomes, agradecemos aos párocos, catequistas, responsáveis
nas paróquias, centros e lares, professores nas escolas e ministros da comunhão na visita aos
doentes e idosos. As pessoas, em geral, apreciaram a nossa presença e recordaram os primeiros
tempos do nascimento do Seminário das Missões em Viseu e os missionários que nos princípios
percorriam a área.
Reconhecemos e agradecemos também o acolhimento e apoio das comunidades Combonianas dos MCCJ e das IMC em Viseu, que nos receberam e fizeram sentir em casa e em
perfeito espírito de família.”
EM VISTA DO FUTURO...
Os protagonistas desta semana, considerando que “Foi um acontecimento histórico de
grande significado que deve continuar”, propõem-se realizar-se uma vez por ano uma semana
como esta noutras paróquias... “mostrando que a Família Comboniana está viva e em caminho!”
As paróquias, ora contempladas, agradecem, na pessoa do Pe. Carlos Alberto Nunes, a
toda a Família Comboniana o testemunho de Igreja em Missão que nos deixaram e que, certamente, ajudará à renovação da Diocese em Sínodo em que também estão a participar.
FESTA DA PADROEIRA EM TORREDEITA
Terminando um Tríduo de preparação da Solenidade da Padroeira de Torredeita - a Senhora de Março - realizou-se um espectáculo, cheio de luz, som e cor, em Torredeita. Actuaram
crianças, adolescentes e jovens - membros de um grupo de cantares, orientado pelo casal Clara
e António Agostinho Baptista - e o Rancho Folclórico de Torredeita. Foi um belo espectáculo,
preparando a Festa da Padroeira que juntou centenas de pessoas que aplaudiram, sem regatear
palmas e louvores por estas belas actuações.
O Bispo, convidado para estar presente, quase abrindo e iniciando a Visita Pastoral a
realizar nesta semana, esteve presente e dá parabéns sinceros ao Pároco - Pe. Paulo Diamantino
- aos 2 grupos que intervieram e a todos os Torredeitenses, desejando-lhes, desde já, uma bela
e rica Festa da Padroeira e uma boa semana de Visita Pastoral.
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ROTA DAS PARÓQUIAS - TORREDEITA
ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO E DIOCESANO
Freguesia do concelho e diocese de Viseu, com 15,72 km2 de área total e 1555 habitantes
(censos de 2011). Conheceu várias denominações ao longo da história, tendo sido designada
por Santa Maria da Torre, Torre Deita e ainda Torre d’ Eita. Era vigararia da apresentação do
Bispo e Cabido da Sé de Viseu e da Comenda da Ordem de Cristo. Em termos de organização
diocesana, a paróquia de Torredeita está inserida no arciprestado Viseu Rural I. O seu orago é
Nossa Senhora da Anunciação.
ASSOCIAÇÕES NA PARÓQUIA
Apostolado da Oração; Acção Católica Rural; Equipas de Nossa Senhora; COMFFE –
Comunhão das Famílias na Fé; Mensagem de Fátima.
LUGARES DE CULTO
Torredeita – Nossa Sr.a da Anunciação (Matriz) – Nossa Sr.a de Fátima – Nossa Sr.a do
Ribeiro; Casal – São João Baptista; Magarelas – Santa Marinha; Routar – São Pedro - Nossa
Sr.a do Livramento; Várzea – Santo António; Vila Chã do Monte – São Romão; Vilas Covas/
Escouras – Santo Estêvão.
O PÁROCO
Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues nasceu em 1970 e foi ordenado padre em 28 de
Abril de 1996. É pároco de Torredeita, Boaldeia e Farminhão desde 2010.
A VIVÊNCIA DOMINICAL
À frente da igreja matriz de Torredeita algumas pessoas olham as obras que estão a ser
feitas. Ali está a nascer um parque de estacionamento que aliviará o congestionamento de carros
que ocorre, sobretudo, aos domingos. Do lado esquerdo da igreja, junto à casa paroquial também há obras para a construção da futura casa mortuária. Algumas pessoas também andam por
ali.
A missa terá o seu início às dez horas, ainda falta algum tempo, como confirma um senhor
que está junto à entrada da igreja, num olhar rápido ao seu relógio de pulso. Traz um velho
chapéu preto na cabeça, que o protege do sol quente, e conta algumas histórias ao Padre João
Martins Marques, director do Jornal da Beira, que hoje irá concelebrar a eucaristia, a propósito
da visita do Bispo a esta paróquia, no final do mês. No largo, uma senhora monta uma pequena
banca, dispondo alguns saquinhos de bolos. Tentará fazer negócio antes e depois da missa.
Dentro da igreja, alguns fiéis rezam o terço. São sobretudo mulheres, os homens estão
ainda lá fora, conversando, inspeccionando as obras, fazendo tempo. As luzes acendem-se e
aquecem mais o interior do templo, deixando em evidência os altares, sobretudo o altar-mor. O
próprio tecto de madeira, em caixotões, ganha uma outra tonalidade.
Do sino na torre da igreja já saiu um toque a chamar os fiéis para a celebração da eucaristia. As pessoas chegam e entram pelas portas laterais, de vidro baço, e encaminham-se para os
bancos. Atravessada a porta esquerda, abre-se espaço para junto da imagem de Nossa Senhora
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que tem junto a Si uma pequena caixa de velas eléctricas que reluzem, e ainda um ambão onde
está aberto o leccionário com a leitura de sábado. Da porta direita pode-se subir por uma escadaria, em caracol, para o andar superior onde estão alguns bancos, junto de um magnífico vitral,
e por onde se atinge o sino.
Junto ao órgão, a responsável pelo coro dá as boas vindas à comunidade e indica os cânticos a entoar na celebração, incentivando-a a cantar o refrão. Os fiéis acompanham o cântico
que segue em harmonia com as notas que saem do órgão. A mesma responsável assume a leitura
de uma breve introdução às leituras deste 2.º Domingo da Quaresma. Este é um traço visível da
organização que existe nesta paróquia. Às dez horas, o mesmo sino toca e entoa um novo chamamento à Casa do Senhor. Os bancos estão cheios e algumas pessoas ficam de pé, ao fundo.
O Padre Paulo Diamantino já chegou da paróquia de Boaldeia, onde celebrou missa às 9 horas.
Do órgão saem as primeiras notas do cântico de entrada. A eucaristia inicia-se. O Padre Diamantino enverga uma casula roxa, própria do tempo quaresmal que vive a Igreja. Justifica o
pequeno atraso com um baptismo em Boaldeia e também a presença do Padre João. As leituras
fazem-se intervaladas com o ritmo do órgão. Antes da leitura do Evangelho é entregue um objecto envolto num manto branco que fica junto da bíblia, numa pequena mesa de apoio, à frente
do altar. Esse é o tema por que começa a homilia do Padre Paulo Diamantino que questiona a
assembleia, sobretudo os muitos jovens que ali estão, sobre o objecto que ali foi depositado no
domingo anterior – o Pão. O pároco recorda-se do Evangelho de São Mateus, lido ainda há pouco, para ligar com o novo símbolo entregue. “Faz-me lembrar três coisas: primeiro, as tendas
que foram erguidas; segundo, a veste branca do baptismo, pois nós, como filhos de Deus, somos
constantemente chamados a transfigurar-nos. A Quaresma é também um período de purificação.
(...) Terceiro, este símbolo lembra o momento da transfiguração de Jesus, a brancura das vestes
de Jesus”.
Finda a homilia, um silêncio percorre o templo. Depois, os ritos tomam o seu curso,
sempre musicados pelo órgão e pelas vozes quentes do coro. A organização desta comunidade
tem aí novo teste. O tempo passa. Antes da oração final, o Padre Paulo Diamantino dá algumas
informações aos fiéis que se vão movimentando. Por fim, a bênção recebida acompanha com
outra graça as pessoas na sua saída, feita novamente pelas portas laterais. Algumas ainda ficam
por ali, conversando e olhando as obras, uma vez mais.
PBA
PARA A HISTÓRIA
PÁROCOS DE TORREDEITA
Pe. Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues - desde 2010; Pe. António Carlos Carvalho
da Silva - 2009-2010; Pe. António José Marques Santiago - 2006-2010; Pe. Armando Esteves
Domingues - 1989-2006; Pe. José Henrique Correia de Almeida Santos - 1986-2005; Pe. Ilídio Pinto Leandro - 1983-1989; Pe. Carlos Marques de Lima - 1957-1982; Pe. Abel Marques
Figueiral - 1929-1956; Pe. Lourenço Pereira de Figueiredo -1913; Pe. Joaquim de Almeida
Branco - 1911-1929.
PADRES NATURAIS DE TORREDEITA
Pe. António Carlos Carvalho da Silva; Pe. Carlos Alberto Ramos de Sousa; Pe. José António Marques de Almeida; Pe. Isaac de Sousa († 1993); Pe. Almiro Pinheiro de M. Beirão (†
1990); Pe. Agostinho Esteves da Silva († 1985); Pe. João Lourenço P. de Figueiredo († 1952);
Pe. António Francisco Nicolau († ?); Pe. António Joaquim de Amaral († ?); Pe. José Correia da
Mota Seabra († ?); Pe. José Ferreira de Figueiredo († ?); Pe. José Lourenço Pereira de Matos (†
?).
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PADROEIRA DE TORREDEITA
Em semana de Visita Pastoral, Torredeita celebrou a sua Padroeira - Nossa Senhora de
Março - no dia da Anunciação do Senhor, 25 de Março. Precisamente por ser a semana de
Visita Pastoral, o Bispo presidiu a esta solenidade, tendo concelebrado o Pároco - Pe. Paulo
Diamantino - o Pe. Ricardo Ferreira e o Pe. António Carlos. Apesar de ser dia de semana e de
trabalho, a Igreja Matriz estava repleta e a solenidade foi animada com muita qualidade, com
grupo constituído por muitas pessoas, concretamente por jovens, alunos da Escola Profissional,
alguns deles de S. Tomé e Príncipe e de Cabo Verde.
CRISMAS NA PARÓQUIA DE S. JOSÉ
Na tarde de Sábado, dia 26 de Abril, houve a administração do Sacramento da Confirmação na Paróquia de S. José, na cidade de Viseu. O Bispo presidiu à Eucaristia, concelebrada
pelo Pároco, pelo Pe. Geraldo e pelo Pe. António Carlos. A Igreja estava repleta e, no momento
próprio foram crismados cerca de 50 cristãos, quase todos jovens.
BÊNÇÃO DE OBRAS EM ALVA
Na tarde do Domingo da Ascensão, dia 1 de Maio, o Bispo presidiu à Eucaristia na Igreja
Matriz de Alva, arciprestado de Mões, onde é Pároco o Pe. Ricardo Alexandre de Albuquerque
Gouveia. Concelebrou um dos 2 sacerdotes, naturais desta Comunidade cristã - o Pe. Jorge
Carvalhal Pinto.
O motivo desta celebração era a inauguração de múltiplas obras ali realizadas que tornaram a Igreja mais acolhedora e mais resistente à história dos tempos e às vicissitudes dos
temporais.
Foi uma celebração muito festiva, acompanhada por grupo de cantares, rancho folclórico e grupo de crianças que deram um colorido muito festivo a toda a celebração e ao convívio no adro
da Igreja, também ele muito colorido com diversas representações.
No final - em que já não participou o Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire
- houve um saboroso lanche, partilhado por todos os presentes. Parabéns, Pe. Ricardo e toda a
Comunidade de Alva.
CONSELHO ECONÓMICO PAROQUIAL
O Bispo recebeu o Conselho Económico da Paróquia de Ferreirós do Dão, no início da
tarde de Sábado, dia 21 de Junho. Com o Pároco - Pe. José Fernando Pinto da Silva, Presidente
deste conselho - estavam mais 5 elementos que expuseram vários assuntos daquela Comunidade cristã. Foram reflectidas as melhores formas de solucionar os principais problemas, todas
tendentes a serem a possível solução.
CRISMAS NA PARÓQUIA DO VISO
Na tarde de Sábado, dia 21 de Junho, o Bispo deslocou-se à nova paróquia do Viso,
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onde estava agendada uma celebração de crismas. Ali foi recebido pelo Pároco - Pe. Armando
Esteves Domingues - e pelo Arcipreste do Arciprestado Urbano - Pe. José Henrique Correia
Almeida Santos que, como Pároco de Rio de Loba, crismava ali os seus paroquianos. Concelebrou, também, o Pe. José Fernando Pinto da Silva que foi padrinho de um sobrinho. Das 2 paróquias, crismaram-se 81 cristãos, quase todos jovens. Foi uma celebração muito festiva e muito
bem preparada, vivida por uma multidão que enchia, completa mente, a bela e nova Igreja.
PARÓQUIA DO CAMPO
PEREGRINAÇÃO ANUAL A FÁTIMA
A Peregrinação Anual das Crianças a Fátima teve para a Paróquia do Campo um interesse
especial. Pela 2.ª vez, a Catequese Paroquial foi convidada pelo Santuário de Fátima a animar
culturalmente a peregrinação, cujo tema era “Ó Jesus, é por vosso amor”, tendo em conta a
aparição de Nossa Senhora no mês de Julho.
Preparado o guião, a partir de alguns dados enviados pelo Santuário, deitaram-se as mãos
à obra e arregaçaram-se as mangas. O convite foi dirigido a todas as crianças da catequese e
pediu-se o apoio às pessoas que nos poderiam ajudar tendo em conta o género de animação,
um musical. Começou-se a trabalhar com as crianças que foram aparecendo fazendo-se a sua
distribuição pelos vários papéis de acordo com as suas capacidades e talentos. Foram meses de
trabalho intenso e não isento de preocupações. Aos poucos, as coisas iam-se harmonizando para
que a nossa prestação em Fátima tivesse o brilho que a Peregrinação bem merecia.
Chegou o dia 9 e lá partimos todos, mais novos e mais velhos, para Fátima. Chegados
a Fátima, estando já os responsáveis técnicos na Basílica da Santíssima Trindade, preparámos
os cenários, fez-se a adaptação técnica e começámos, de imediato, a fazer os ensaios que nos
deram logo uma boa perspectiva para a actuação do dia seguinte. No final dos ensaios, partimos
com as nossas “malas” para a casa de Nossa Senhora do Carmo onde ficámos muito bem hospedados. A fome já apertava e o jantar já estava à nossa espera. Após a distribuição dos quartos
lá fomos jantar. Antes de irmos descansar, passámos pelo recinto e fomos à capelinha das aparições. Uma noite diferente, fora de casa e dos pais.
Os ponteiros do relógio andavam e chegava a hora da 1.ª actuação com os “nervitos” a
mexerem e com as repetidas idas à casa de banho. Eram milhares de pessoas que iam ter pela
frente. Respirou-se fundo e, após a Avé-Maria, deu-se a entrada e o início. Tudo agora era mais
calmo. Tudo bem e tudo belo com a plateia a dar sinais de que estava maravilhada.
A 1.ª estava feita. Agora seguia-se a celebração da Eucaristia no recinto apinhado de
crianças e adultos. Segundo cálculos, estariam cerca de 35 mil crianças num total de 250 mil
pessoas. A celebração cheia de colorido era mesmo adaptada às crianças com intervenções e
cânticos muitos belos.
Com o almoço um pouco à pressa, pois o tempo não parava, lá pegámos na “troixa” e partimos para a Basílica para a derradeira actuação, pois agora a Basílica estaria completamente
cheia, o que aconteceu. De novo uma bela prestação e onde tudo esteve bem. A apresentação,
os cânticos a solo, o coro, o teatro, a coreografia, as danças.
Um obrigado sentido a Nossa Senhora, às 40 crianças e aos 9 adultos que faziam parte da
“comitiva”. Um obrigado igual aos pais que desde a 1.ª hora colaboraram e apoiaram esta nossa
participação.
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COMUNIDADE DE S. SALVADOR
Na tarde de Sábado, dia 26 de Julho, o Bispo recebeu um grupo de cristãos da paróquia de
S. Salvador, acompanhado do seu pároco - Pe. José Pedro da Costa Matos. Houve uma importante conversa sobre o presente e o futuro daquela Comunidade e a forma de viver a dimensão
eclesial e cristã, no futuro próximo com outro sacerdote.
FESTA EM SOLGOS - RERIZ
A convite da Comissão de Culto de Solgos, na paróquia de Reriz, de que é Pároco o Pe.
Ricardo Alexandre, o Bispo deslocou-se ali a celebrar a Eucaristia, na tarde do passado Sábado,
dia 9 de Agosto. Nesta localidade há uma pequena Igreja, dedicada a Santa Bárbara e que teve
obras diversas, melhorando totalmente o espaço de celebração. As pessoas do lugar e das proximidades juntaram-se em grande alegria e, no final, seguiu-se jantar em animado convívio, junto
ao edifício que, noutros tempos, foi a Escola da terra.
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CAPÍTULO VIII
ASSOCIAÇÕES E MOVIMENTOS
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ABERTURA DA ESCOLA DE DIRIGENTES DO MOVIMENTO
DOS CURSILHOS DE CRISTANDADE
Conforme vem sendo hábito, decorreu na passada Quinta-Feira, dia 5 de Setembro, pelas
21 horas, no Centro Pastoral Diocesano, a abertura dos trabalhos do ano pastoral 2013/2014.
A cerimónia congregou mais de meia centena de Dirigentes e teve a presença sempre
agradável e preciosa da Direção Espiritual - P. Eurico, P. Jorge Luís, P. José António e Diácono
Beato - que durante o biénio que decorre nos irá acompanhar.
A cerimónia teve como ponto mais elevado a concelebração eucarística, presidida pelo P.
José António, que aproveitou os textos
litúrgicos para fazer um apelo à Caridade e aos frutos do Espírito Santo, num feliz improviso que a todos despertou para a realidade de uma ESCOLA DE DIRIGENTES.
Seguiu-se a leitura do COMPROMISSO dos Dirigentes, cujo texto foi depositado sobre
o altar, como oferenda generosa destes Homens e Mulheres que se afirmam pela Generosidade
e Entusiasmo que colocam nas coisas do Senhor.
Depois da Eucaristia foi feita a apresentação do Secretariado que irá carregar sobre os
seus ombros os tempos difíceis, mas, por isso mesmo, aliciantes, destes dois anos de mandato.
O Coordenador teve para com os presentes breves palavras de estímulo e gratidão pela aceitação do convite que lhes havia sido feito pelo Senhor e pediu a todos que dessem o seu melhor
na conquista do Ambiente para Cristo. Relembrou o poder da oração e pediu a sua prática diária
como suporte de todas as actividades programadas para este ano pastoral.
A sessão atingiu o seu fim cerca das 23 horas, mas lia-se no rosto dos participantes uma
alegria e um entusiasmo que só é capaz de entender quem alguma vez viveu a experiência de
um CURSILHO DE CRISTANDADE.
ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DO COLÉGIO DA VIA-SACRA
ORGANIZA MAIS UM ENCONTRO ANUAL
Decorreu, no passado dia 14 de setembro, nas instalações do Colégio da Via-Sacra, mais
um encontro anual dos antigos alunos deste colégio, com o intuito de (re)viver velhas memórias
e fortalecer o espírito fraternal que se viveu e vive neste estabelecimento de ensino viseense
centenário, fundado em 1908 pelo Cónego António Barreiros, figura incontornável da história
viseense do princípio do século passado.
O Colégio da Via-Sacra tornou-se, ao longo da sua existência, um marco incontornável na
educação de qualidade da cidade que o viu nascer pela mão do seu fundador e os seus antigos
alunos reuniram-se, uma vez mais, para celebrar o 31.º aniversário da sua associação, revitalizar
os seus laços de amizade e o elo de gratidão para com uma casa que os ajudou a crescer para a
vida.
A Associação
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CAMPO DE FÉRIAS DA ACR
De 4 a 8 de Setembro, em Campia/Vouzela, reuniram-se os jovens da ACR de Viseu para
mais um campo de férias de Verão. Participaram cerca de 50 pessoas, com idades a partir dos
15 anos.
O tema deste ano foi “Soltar Amarras”. Começámos por Embarcar num barco para fazermos o check-in. Içámos a âncora vendo um filme que nos inspira a seguir aquilo que nos parece
impossível, a acreditar até ao fim.
Fomos até ao Alto-mar, identificando os medos que nos rodeiam e que nos impedem de
seguir a viagem. No Cabo das Tormentas, a caminhada orientada pelo assistente, o Pe João,
aprendemos a planear a viagem. Pudemos depois relaxar no Spa, à beira rio e desfrutar dos sons
e emoções que nos rodearam, reconciliando-nos com Deus. O objetivo de uma viagem é a Conquista, e foi isso mesmo que debatemos no penúltimo dia. O que queremos para a nossa vida,
tendo em vista o nosso mundo? Para onde quero ir? Quem e o que quero levar ou deixar para
trás? Quais são as minhas amarras? Foram estas as perguntas colocadas para pensar e refletir
durante os vários temas.
Com a viagem a terminar, as Marés Vivas foram a oportunidade para festejar com quem
partilhámos a vida durante 5 dias e relembrar esses momentos. Com a Terra à Vista, foi hora
de avaliar o que fizemos e comprometermo-nos a não deixar que apenas as memórias ficassem,
mas também a vontade de mudar.
Sentimos os sons, o calor, as novas amizades, o fresco da água e a presença de Deus, nos
momentos de diversão e de oração. E, no final, o cansaço vale a pena.
J. Miguel
ENCONTRO DOS ANTIGOS ALUNOS DOS SEMINÁRIOS
No passado sábado, 21, o Seminário Maior de Viseu acolheu os antigos alunos dos seminários para o habitual encontro anual. D. Ilídio Leandro, por compromissos relacionados com o
Feriado Municipal de Viseu, não pôde estar presente.
Depois do acolhimento, foi celebrada a Eucaristia, a que presidiu o Pe. António Ribeiro
de Sousa, sendo a animação litúrgica da responsabilidade do Coral Lopes Morago. Terminada
a Eucaristia, os antigos alunos visitaram o Museu da Santa Casa da Misericórdia, visita magistralmente guiada por Fátima Eusébio, do Departamento dos Bens Culturais da Diocese. Foi um
momento de grande riqueza cultural, que deu a conhecer o nascimento e crescimento da Santa
Casa da Misericórdia de Viseu e a meritória acção desenvolvida até ao presente. O almoço-convívio foi servido nos claustros do Seminário, seguindo-se a Assembleia Geral da Associação,
em que foram aprovadas as contas do exercício findo. O Presidente da Direcção apresentou um
relatório de actividades realizadas, referiu as dificuldades da Associação e a urgência de ela se
renovar, atraindo mais associados e reflectir sobre as actividades a desenvolver. O Coral Lopes
Morago e o Ad Libitum são grupos de grande qualidade musical, em géneros diferentes, que
prestigiam a associação, onde se apresentam. O Coral necessita de mais coralistas e apela aos
antigos alunos que residem mais próximo de Viseu para que integrem as suas fileiras.
Sabemos que os Seminários têm hoje poucos alunos e, em consequência, os antigos alunos também vão sendo cada vez menos, mas a Associação continua a ser um bom espaço para
conviver, alimentar boas memórias e cultivar artes.
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OUTUBRO - MÊS DO ROSÁRIO PELAS MISSÕES
No dia 20 de Outubro celebra-se o DIA MUNDIAL DAS MISSÕES. O Santo Padre, na
sua habitual mensagem, que intitulou “UMA IGREJA TERNA, POBRE, PARA OS POBRES”,
recorda-nos que a fé é um dom dado por Deus à Igreja, não para ela o guardar, mas para ela o
levar até aos confins da terra. O Dia Mundial das Missões, bem como todo o mês de Outubro,
deveria levar todo o cristão a reavivar a consciência do mandato missionário de Cristo, de fazer
discípulos entre todos os povos.
Quase todas as paróquias da Diocese, neste âmbito, têm mostrado um empenho sério,
sobretudo no peditório para a Obra Pontifícia da Evangelização dos Povos. Mas podemos fazer
mais e melhor.
Foram já enviados às paróquias os subsídios para o mês de Outubro, preparados pelas
Obras Missionárias Pontifícias. No livrinho podem-se encontrar esquemas semanais de oração,
uma vigília missionária, terço meditado, via sacra, etc. que podem ajudar a concretizar o pedido
do nosso bispo, de que se realizem momentos semanais de adoração ao SS. Sacramento, em
todas as paróquias.
Queria também salientar que, no ano pastoral 2012-2013, houve paróquias que mostraram um grande empenho junto das crianças da catequese, fazendo, num dos momentos fortes
do Ano Litúrgico, a celebração da Infância Missionária, com a entrega dos mealheiros. Foi
mesmo impressionante ver como as crianças, em algumas paróquias, viveram esse dia. Embora
a Festa da Infância Missionária, tradicionalmente, seja no dia da Epifania, pode-se realizar no
tempo mais oportuno para cada paróquia. Os catequistas podem, por isso, levar os mealheiros
da “Infância Missionária” e outro material quando quiserem, para sensibilizar as crianças da
catequese à dimensão missionária (universal) da Igreja.
Agradece-se igualmente que, após o Dia Mundial das Missões, todos os responsáveis das
comissões económicas das capelas e das igrejas paroquiais façam chegar à Tesouraria Diocesana os peditórios levados a cabo para esse efeito, com a habitual generosidade. Serão depois
enviados ao S. Padre, para ele poder apoiar as Igrejas mais necessitadas.
pelo Secretariado Diocesano da Animação missionária
P. José J. M. Marques
CENTROS DE PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO
Os Centros de Preparação para o Matrimónio da nossa diocese iniciaram a sua actividade
pastoral no passado Sábado, dia 5 de Outubro, no Sátão. Consistiu num encontro de formação,
preparado pela Equipa Responsável Diocesana e orientado pelo Pe. Vítor Feytor Pinto, com o
tema - ‘A Família no aprofundamento da Fé’. Presentes representantes de todas as 6 equipas
existentes na diocese. O Bispo esteve em parte dos trabalhos, decorridos durante a manhã.
PEREGRINAÇÃO ANUAL DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO A FÁTIMA
No passado dia 22 de Setembro, realizou-se a peregrinação anual do Apostolado da Oração. Da diocese, partiram muitos autocarros, transportando devotos do Coração de Jesus, que
diariamente rezam pelas intenções do Santo Padre.
Este ano, a peregrinação esteve marcada também pela presença, em Portugal, dos responsáveis de outros 15 países europeus, pelo Apostolado da Oração que reuniram em Braga para
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reflectir sobre a “recriação” do Apostolado da Oração.
O Apostolado da Oração aponta para uma maior interioridade e radicalidade espiritual,
associadas a uma maior universalidade e acção no mundo, percorrendo “um caminho do coração”. Indo além das práticas devocionais habituais, o objectivo é que quem integre o Apostolado da Oração faça “um caminho espiritual de descoberta do amor de Deus, em sintonia com
o coração sofredor da humanidade”. A partir daí, deverá mostrar disponibilidade diária para
intervir na realidade que o cerca, no dia-a-dia, agindo de acordo com o que o Santo Padre recomenda e rezando também com as mãos (serviço) e não apenas com a boca (palavras).
“O Apostolado da Oração é uma rede mundial de oração ao serviço dos desafios da humanidade e da missão da Igreja, em sintonia com as intenções mensais do Papa a respeito do
mundo e da Igreja de hoje.
Na procissão de entrada, com o andor da imagem da Virgem de Fátima, dominavam os estandartes vermelhos do Apostolado da Oração e das bandeiras da Liga Eucarística dos Homens,
que ladearam o altar.
“Passo a rezar” é uma ferramenta disponível na net, que o Apostolado da Oração oferece,
em Portugal, a todos os que queiram oferecer a sua oração e compromisso diários, em união
com as preocupações do Santo Padre.
À semelhança do que já acontece em França e Itália, o Apostolado da Oração, em Portugal,
pretende instalar também o Movimento Eucarístico de Jovens, na linha da Nova Evangelização,
fomentando a relação pessoal com Cristo e a unidade com toda a Igreja e com todo o mundo,
através das intenções do Papa.
Um Participante
INÍCIO DE ATIVIDADES DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA
Foi no Centro Pastoral de Viseu, no passado sábado, dia 12 de outubro, que, na honrosa
companhia do nosso Bispo, D. Ilídio Leandro, foi dado início aos trabalhos das Equipas de
Nossa Senhora da Diocese de Viseu.
D. Ilídio apresentou as principais linhas de trabalho constantes na Carta Pastoral de 2013
e o papel dos movimentos de casais e da família na prossecução daqueles objetivos, para os
quais desafiou e realçou o papel da célula familiar nos dias de hoje.
Na linha de trabalho da diocese, conjugada com o movimento a nível nacional para este
ano, as Equipas de Nossa Senhora de Viseu propõem-se “Ousar o Evangelho - participar e testemunhar a Fé”.
Também neste sentido fomos brindados com uma pequena palestra relativa à família e a
vivência da Fé, orientada pelo Pe. José Cardoso (Conselheiro Espiritual do Setor Viseu-Lafões)
que, de forma sábia e fundamentada, alertou para a importância da família para a formação de
cada pessoa e a sua integração no meio social. O encontro continuou com a programação das
atividades para o ano pastoral deste movimento das Equipas de Nossa Senhora, tendo culminado na celebração da Eucaristia pelo Pe. Armando Domingues.
Foi uma tarde cheia de ideias que, de tão importantes, provocaram nos presentes o desassossego e a vontade de fazer mais e melhor a cada dia.
Agradecemos a todos os que enriqueceram esta nossa tarde e desejamos aos dois Setores
de Viseu (Viseu-Dão e Viseu-Lafões) um bom ano de atividades.
Os responsáveis do setor
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CONSELHO DIOCESANO DA ACR
No início da tarde de Sábado, dia 26 de Outubro, o Bispo esteve em parte do Conselho
Diocesano da Acção Católica Rural (ACR), que decorreu no Centro Sócio-Pastoral Diocesano.
Apresentou a todos o Plano Pastoral da Diocese, centrado na concretização do Sínodo e pediu,
a todos, o máximo empenho na sua concretização.
CPM FORMAÇÃO DIOCESANA
Os Centros de Preparação para o Matrimónio (CPM) da diocese de Viseu realizaram a
sua jornada de formação anual no passado dia 5 de Outubro, em Sátão, organizada pela direção
diocesana e pela equipa CPM local.
Durante a manhã decorreu uma conferência orientada pelo Mons. Vítor Feytor Pinto e
subordinada ao tema: “A Família no aprofundamento da Fé”, seguida de debate, e para a qual
estava convidada a comunidade diocesana, em especial todos os movimentos ligados à Pastoral
da Família. Estiveram presentes vários casais CPM dos centros de Mangualde, Nelas, Oliveira
de Frades, Tondela, Sátão e Viseu, e ainda outras pessoas vindas de vários locais da diocese. O
nosso Bispo D. Ilídio Leandro fez questão de estar presente e presidir à abertura do encontro;
também o presidente da Direção Nacional do CPM (Paulo Henriques) nos brindou com a sua
visita. Sendo o CPM um movimento da Pastoral da Família e estando a celebrar-se o Ano da Fé,
o tema desta formação teria necessariamente que relacionar estes dois pilares: a Família e a Fé.
Após o almoço de convívio, os casais CPM deslocaram-se à capela de N.ª Sr.ª da Esperança
(Séc. XVIII), em Abrunhosa, freguesia de S. Miguel de Vila Boa, para uma visita sob a orientação da Dr.ª Paula Tomás. Para finalizar a visita, assistiu-se a um excelente concerto pela organista Liliana Duarte, natural da região e finalista do Conservatório Regional de Música Dr.
Azeredo Perdigão.
A Jornada terminou com a celebração eucarística na Igreja de Sátão, às 18 horas.
CURSILHOS DE CRISTANDADE
Teve início na passada 4.ª Feira, no Centro Pastoral Diocesano, o Cursilho n.º 152 de
Homens.
Vindos de várias Paróquias da Diocese, pelas 18 horas e 30 minutos, chegou ao Centro
Pastoral um grupo de Homens valentes na expectativa de um encontro forte com o Rei dos Reis.
Por esse motivo, o encontro habitual dos Cursilhistas à Quarta-Feira, em Viseu, teve lugar
no Seminário Maior da Diocese, bem como os actos de Intendência que decorrerão Quinta e
Sexta-feira. No próximo Sábado, a Clausura terá lugar pelas 21 horas, no anfiteatro do Centro
Pastoral.
Que nenhum Cursilhista calce as pantufas e fique à lareira, mas acorra ao Centro Pastoral
para acolher esta nova Equipa de Apóstolos, demonstrando-lhes, claramente, o seu entusiasmo
e a sua alegria, pela decisão assumida.
Entretanto aproveitamos para alertar todos os Cursilhistas para o CINQUENTENÁRIO
do Movimento na nossa Diocese, cujas comemorações terão o seu início, a partir de Fevereiro
do próximo ano.
Carlos Pereira
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CURSILHO DE HOMENS
No passado Sábado (30 novembro), ocorreu o encerramento do Cursilho de Homens com
o n.º 152.
Apesar do frio que se fazia sentir no exterior, o calor humano aqueceu – e de que maneira
– o ambiente de entusiasmo e alegria que se viveu no anfiteatro do Centro Pastoral.
Algumas centenas de pessoas tiveram o privilégio de testemunhar a alegria esfusiante que
brotava do coração daquele punhado de homens valentes que acabavam de viver a experiência
extraordinária do seu Cursilho de Cristandade.
Alguns, com a voz embargada pelo ambiente vivido naquele encontro forte com Cristo,
mal conseguiam articular monossílabos.
O Senhor quis, uma vez mais, fazer renascer o calor dos anos sessenta e interpelar os
mais antigos como que a lembrar-lhes que – volvidos 50 anos – o Movimento dos Cursilhos de
Cristandade continua a desafiar o homem para os verdadeiros valores de que a sociedade tanto
enferma e a ser um movimento de evangelização de primeira linha.
Foram várias as paróquias beneficiadas: desde Abravezes, Ínsua, Esmolfe, Fornos de
Algodres, Mangualde, Santiago de Cassurrães, Santa Comba Dão, Tondela, Freixiosa, Ribafeita
e S. João de Areias.
A partir desta data convocamos todos os Cursilhistas da Diocese para se comprometerem
empenhadamente nas comemorações do CINQUENTENÁRIO da implantação do Movimento
nas dioceses de Viseu e Lamego, lançando mãos à obra com vista à celebração da efeméride que
poderá muito bem começar pela realização de dois Cursilhos simultâneos, sendo um de homens
e outro de senhoras, lá para o mês de Maio.
Desde já ... mãos à obra!... CRISTO CONTA CONTIGO!
FESTA ANUAL DA LEGIÃO DE MARIA
Como é habitual, no mês de Dezembro, na proximidade da Solenidade da Imaculada Conceição, a Legião de Maria fez a sua Festa anual, em Canas de Santa Maria, na tarde do passado
domingo. Depois de um tempo de oração na Igreja paroquial, houve um momento de animação
e recreio no salão do Centro Paroquial.
Os praesidia presentes, maioritariamente do Arciprestado de Tondela, subiram ao palco
para apresentar quadros referentes ao Natal, ou para recitar poemas, também eles alusivos ao
nascimento de Jesus. Cada praesidium fez o seu melhor para fazer passar a mensagem, anunciando a alegria da Boa Nova, através da representação cénica, com acompanhamento musical
gravado, ou ao vivo.
No final o praesidium de Tondela ofereceu também um momento musical de temas populares acompanhados a acordeão, momento que foi muito participado pelos presentes, a darem o
seu “pé de dança”.
Rezada a Téssera, seguiu-se a partilha de farnéis, num momento de agradável convívio,
que terminou, quando a noite já ia caindo.
GI
CONVÍVIO FRATERNO
Iniciando-se um novo Convívio Fraterno na Diocese, o Bispo presidiu à Eucaristia no
Centro Sócio-Pastoral Diocesano. Concelebrou o Assistente deste Movimento - Pe. Jorge Luís 236
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tendo participado toda a Equipa que vai liderar esta actividade. No início da noite de Domingo,
dia 29, teve lugar o Encerramento, com o salão do Centro praticamente cheio de jovens e dos
seus familiares. Nas palavras de circunstância, dirigidas, sobretudo, aos novos convivas, o Bispo convidou-os a participar na construção de uma Igreja viva e jovem, através da participação
nas actividades do Sínodo Diocesano e na integração - alegre, participativa e plena - na vida e
actividade das suas paróquias.
CONVÍVIOS FRATERNOS
O Movimento dos Convívios Fraternos celebrou a sua Festa de Ano Novo num ambiente
de família e de festa, nas instalações da paróquia de S. José, em Viseu, no passado Sábado, dia
4 de Janeiro. Iniciou-se com a Eucaristia, na Igreja Paroquial, presidida pelo Bispo e concelebrada pelo Assistente Diocese – Pe. Jorge Luís – e pelo Pároco – Pe. José de Fátima. Seguiu-se
uma Ceia de festa e de convívio, com cerca de 200 participantes, alguns com os seus filhos.
CENÁCULOS DE ORAÇÃO MISSIONÁRIA
Como já se tornou habitual no princípio de cada ano, os C.O.M. realizaram no passado
Domingo, 12 de Janeiro, o seu 1.º Encontro Regional de 2014, para a apresentação dos temas
mensais de reflexão e de oração e para formação dos seus animadores.
Para isso, a partir das 14.00 horas, reuniram-se no Seminário das Missões perto de 50
pessoas, representantes dos vários grupos existentes na diocese.
Além de ser distribuído o livrinho com os temas, foi apresentado também o seu conteúdo.
O título do livro «Oração é Missão», que tem como base algumas catequeses do Papa
Bento XVI sobre a Oração, serviu de mote para o tema de formação do dia, onde foi ressaltada
a importância da oração como parte integrante do anúncio do Evangelho.
E, uma vez que neste ano ocorre o 10.º aniversário da elevação aos altares de S. Daniel
Comboni, que é também o padroeiro dos Cenáculos de Oração Missionária, tivemos a oportunidade de o conhecer melhor como pessoa de oração, através dos seus escritos, e num resumo
da sua vida, através de um vídeo muito expressivo.
O convívio concluiu-se à volta do chá que nos aqueceu o corpo, nos fortaleceu na fraternidade e nos animou a levar para os nossos grupos a força da fidelidade à oração, como garantia
dos bons frutos da Missão, também na nossa diocese em Sínodo.
RETIRO DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA
Decorreu, nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2014, nas Termas de São Pedro do Sul, o Retiro
Anual das Equipas de Nossa Senhora, dos Setores de Viseu-Dão e Viseu-Lafões, no Hotel Vouga, nas Termas de São Pedro do Sul. Os trabalhos foram orientados pelo Pe. Joaquim Taveira
da Fonseca, sacerdote salesiano, que prendeu os participantes com a sua sabedoria, alegria e
simplicidade.
Sob o lema “Ousar o Evangelho, participar e testemunhar a Fé”, mais de 40 casais refletiram sobre alguns problemas dos dias de hoje e o papel dos casais e da família como célula da
sociedade.
As palavras sábias do orador levaram-nos à interpretação prática das orientações do evanIgreja Diocesana

237

gelho e a valorizar cada pequeno gesto no caminho da espiritualidade conjugal, à ousadia da
vivência da Fé, do amor ao outro, da renovação interior, da alegria e da partilha com os outros.
Sendo o retiro um tempo privilegiado de paragem, de escuta, de oração e uma oportunidade 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.
Responsável dos Sectores
CONCENTRAÇÃO REGIONAL DO CNE
No passado Sábado, dia 22 de Fevereiro (Dia do Pensamento ou Dia do Fundador), teve
lugar a Concentração Regional do CNE da Região (diocese) de Viseu. Esta Concentração realizou-se em Mangualde, celebrando-se, desta forma, os 50 anos do Agrupamento n.º 299, com
sede, precisamente, em Mangualde. Presentes cerca de 1500 Escuteiros, das diversas secções,
vindos dos 33 Agrupamentos desta nossa Região (diocese) de Viseu. Num dia cheio de actividades, teve lugar importante a Eucaristia, celebrada com a presença do Assistente Regional - Pe.
Geraldo de Oliveira Morujão - e presidida pelo Bispo da diocese.
CURSILHOS DE CRISTANDADE
COMPROMISSO DE NOVOS DIRIGENTES
Decorreu na passada quinta-feira, 27 de fevereiro, pelas 21 horas, no Centro Pastoral Diocesano, a cerimónia da receção e compromisso de novos cursilhistas da diocese. A cerimónia
congregou mais de meia centena de Dirigentes e teve a presença sempre agradável e preciosa
da Direção Espiritual e Secretariado, que durante o biénio que decorre nos acompanha.
Teve o seu início à hora marcada e, como ponto mais elevado, a celebração da Eucarística, presidida pelo Rev. Padre José António que, na homilia, de acordo com os textos litúrgicos,
aproveitou para fazer um apelo à Caridade, Humildade, Espírito de Serviço e, ainda, aos frutos
do Espírito Santo, num feliz improviso que a todos despertou para a realidade de uma ESCOLA
DE DIRIGENTES.
Seguiu-se a leitura do COMPROMISSO dos novos Dirigentes, cujo texto foi depositado
sobre o altar, como oferenda generosa destes Homens e Mulheres que se afirmam pela Generosidade e Entusiasmo que colocam nas coisas do Senhor.
Depois da Eucaristia foi feita a apresentação a toda a Escola, que agora, com mais este
“punhado” de dirigentes, irá carregar sobre os seus ombros os tempos difíceis que atravessamos.
O Coordenador teve para com os presentes breves palavras de estímulo e gratidão, pela
aceitação do convite que lhes havia sido feito pelo Senhor e pediu a todos que dessem o seu melhor na conquista do Ambiente para Cristo. Relembrou o poder da oração e pediu a sua prática
diária como suporte de todas as atividades programadas para este ano pastoral.
A sessão atingiu o seu fim cerca das 23 horas, mas lia-se no rosto dos participantes uma
alegria e um entusiasmo que só é capaz de entender quem alguma vez viveu a experiência de
um CURSILHO DE CRISTANDADE.
Também, na sequência da celebração do cinquentenário do 1.º Cursilho de Cristandade
na Diocese de Viseu, será realizada às 21h00 da noite de 27 de Março/14 uma Via-Sacra no
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recinto do Centro Pastoral Diocesano, e que será aberta a todos/as que queiram participar, manifestando assim, mais uma vez, a sua fé.
Irá realizar-se 1 Cursilho n.º 153 de Senhoras e 1 de Homens n.º 154, em simultâneo, de
30 de abril a 03 de maio de 2014. É o momento de convidarmos à participação os/as nossos/
as Amigos/as, que devem comunicar ao Secretariado essa sua vontade, o mais breve possível,
através da ficha de aceitação.
Outras atividades programadas, relacionadas com o cinquentenário, serão anunciadas futuramente.
P’l O Secretariado
Carlos Pereira
CURSILHOS DE CRISTANDADE
ULTREIA INTER-REGIONAL JUNTOU 150 CURSILHISTAS EM TONDELA
Na tarde do passado dia 16, o Monte da Senhora da Esperança, em Mouraz (Tondela), foi
local de convergência para os cursilhistas das regiões envolventes. Alguns dos dirigentes diocesanos do Movimento dos Cursilhos de Cristandade, que está a comemorar o cinquentenário do
seu aparecimento em Portugal, marcaram presença estimulante.
O Núcleo de Tondela, liderado por Carlos A. Pereira, assumiu a organização, integrando
elementos da equipa diocesana, e desempenhou-se muito bem da tarefa.
Após o acolhimento, a ultreia iniciou-se às 15:00, com o director espiritual do Núcleo a
fazer a saudação inicial e Eduarda Ramos a presidir-lhe. Vítor Santos fez o “rolho- rolho”, com
eco variados entre a assembleia, incluindo o Assistente diocesano dos Cursilhos.
Todos os ecos tiveram ressonância na assembleia, que escutou com muito interesse a
mensagem de “confiança na providência misericordiosa do Senhor”, ganhando ânimo para
manter equilibrado o “tripé” da piedade-estudo-acção, transformado em “ementa quaresmal”
de oração-jejum-esmola.
Momento de grande intimidade espiritual foi a oração mariana animada por um grupo juvenil de Tondela, acompanhado de projecção áudio-visual. No Santuário da Senhora da
Esperança, foi realçado o Sim de Maria, modelo para os presentes. Já no exterior do templo e
antes da farta merenda servida aos mais de 150 participantes, na Casa da Irmandade, houve um
momento de animação musical, com música tradicional portuguesa, apresentada pelo Grupo de
Música Popular de S. Joaninho (Santa Comba Dão). A animação fez com que muitos ensaiassem uns passos de dança.
Realce para a presença dos párocos da Zona Pastoral, que fizeram questão de acompanhar
os seus cursilhistas.
GI
MOVIMENTO MENSAGEM DE FÁTIMA
Reuniu o Movimento da Mensagem de Fátima da diocese, em encontro de formação, no
passado Domingo, dia 30 de Março, no Centro Sócio Pastoral. Sob o tema “Envolvidos no amor
de Deus pelo Mundo”, foi animadora do encontro a Postuladora da Canonização de Jacinta e
Francisco a Irmã Ângela de Fátima. O Bispo passou no início dos trabalhos e dirigiu algumas
palavras a todos os presentes.
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NOVOS DIRIGENTES DO CNE
Está a decorrer um Curso de formação de Dirigentes do CNE para vários Agrupamentos
da nossa Região de Viseu. Tem funcionado nas instalações do Colégio da Via Sacra. No passado fim-de-semana, mais propriamente no passado Sábado, o Bispo foi jantar com este grupo
de algumas dezenas de futuros dirigentes e presidiu à celebração da Eucaristia. Concelebrou o
Assistente Regional - Pe. Doutor Geraldo de Fátima Oliveira Morujão.
BODAS DE OURO DO MCC
A diocese de Viseu, em caminho sinodal, está também a celebrar os 50 anos da vida do
Movimento dos Cursilhos de Cristandade que, ao longo deste tempo, tocou o coração de milhares de homens e mulheres, alguns dos quais já vivem a ultreia eterna junto de Cristo ressuscitado enquanto muitos outros estão a vertebrar cristandade nas diversas comunidades e atividades
pastorais; sentindo o fogo do Espírito Santo que, como aos discípulos de Emaús, faz arder o
coração, inflamando-o do desejo de conquistar o mundo para Cristo.
Do programa deste Cinquentenário, destacamos e convidamos cordialmente todos os
Cursilhistas da Diocese para reacenderem a chama da fé, fortalecendo-a no encontro com os
outros Irmãos.
CLAUSURA DO 153 DE SENHORAS E 154 DE HOMENS
Pela primeira vez em Viseu, temos a oportunidade de celebrar ao mesmo tempo dois cursilhos, permitindo que alguns casais vivam simultaneamente esta maravilhosa experiência. A
clausura será no Centro Pastoral, no próximo dia 3 de maio, às 21horas, na qual gostaríamos de
ter presentes muitos cursilhistas para revivermos um autêntico Pentecostes.
PASSOS DE SÃO PAULO
Na tarde do dia 18 de maio, pelas ruas da cidade de Viseu, serão encenados alguns “Passos da Vida de S. Paulo”, nosso patrono. Pretende-se, desta forma, levar para a praça o carisma
deste Movimento, seduzindo – pelo nosso testemunho – outros que queiram saborear o encontro com o Senhor através de um cursilho.
ULTREIA DIOCESANA
Para encerrar as comemorações das Bodas de Ouro do MCC em Viseu, está prevista a
Ultreia Jubilar Diocesana, no dia 19 de outubro. Com antecedência, cada um reserve na sua
agenda estas datas, cujas atividades nos animarão a continuar na linha da frente, ao serviço de
Cristo e da Igreja.
O Secretariado
A ORAÇÃO, A FAMÍLIA E A MISSÃO
No primeiro dia de Maio, o Movimento ‘Cenáculo de Oração Missionária’ ligado aos
Missionários Combonianos, levou a efeito, no Seminário das Missões, em Viseu, mais um en240

Igreja Diocesana

contro de formação.
Convidado pelo Pe. José Arieira, Responsável Nacional do Movimento, D. Ilídio participou nos trabalhos com uma reflexão sobre o tema - Oração, Família e Missão. Começando por
lembrar que o tema constitui uma “trilogia muito importante, a ligar três realidades que precisam de estar juntas”, recordou a sua recente peregrinação à Terra Santa, em que teve a oportunidade de concelebrar no Cenáculo. “Como é bom buscardes na referência ao nome - Cenáculo
- o estímulo e a inspiração para a vossa vida”, exclamou.
Com esta referência situou a reflexão incentivando os presentes “a que sejais fortes e perseverantes na vivência do Mistério da Eucaristia e na Missão do testemunho missionário, que
nasceu ali”.
“No Cenáculo, a Família tem um lugar muito especial”, continuou. “Não só porque a
família é o lugar da partilha, do recolhimento, da abertura dos olhos para ver tudo com mais
profundidade. Mas, também e sobretudo, do coração aberto para acolher e comunicar tudo”,
explicitou o prelado.
A terminar perguntou: “Em qualquer das áreas onde se desenrola a nossa vida, como estamos a fazer passar a Boa Nova de Jesus Cristo Ressuscitado? Levamo-lo connosco e os outros
descobrem-no no nosso viver, na nossa mensagem e testemunho de vida?”
Vindas de várias dioceses, estiveram cerca de 350 pessoas, elementos deste Movimento
de acção e de oração que tem uma boa representação na nossa diocese.
MEC EM PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA
O Movimento de Educadores Católicos (MEC) - núcleo diocesano de Viseu - viveu
mais uma jornada de fé e de fervor mariano, ao peregrinar no passado dia 17, rumo a Fátima,
com uma participação de meia centena de membros. No impedimento do nosso Assistente, sr.
Cónego António Jorge Almeida, motivado por tarefas pastorais inadiáveis, coube a direcção
espiritual da peregrinação ao sr. padre António Ino, comboniano, coadjuvado pelo sr. padre Carlos Cunha. O programa constou, como vem sendo hábito, de uma saudação a Nossa Senhora,
na Capelinha das Aparições; recitação e meditação da ‘Via Lucis’, no percurso dos Valinhos; e
celebração da Eucaristia, na Capela do Anjo da Paz. Enfim, um testemunho inabalável de amor
filial, envolvido em solene compromisso de fidelidade, obediência e serviço, por parte dos educadores presentes, ocorrido período tão caro, devoto e jubiloso a todo o coração crente – o ‘Mês
de Maria’!
Um Participante
CURSILHOS DE CRISTANDADE
Na manhã de Sábado, dia 14 de Junho, reuniram as direcções do Movimento dos Cursilhos de Cristandade, da Região Norte de Portugal. Esta reunião decorreu nas instalações do
Centro Sócio Pastoral da Diocese. O Bispo esteve presente em parte da reunião e dirigiu algumas palavras a todos os presentes, convidando a que seja um Movimento cooperante na renovação que, com a orientação do Papa Francisco, toda a Igreja está a implementar.
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RESPONSÁVEIS DO CPM DIOCESANO
Com vistas à informação do calendário das actividades do CPM - equipa diocesana - e de
alguns projectos previstos, esteve na Casa Episcopal o Casal responsável diocesano. O Bispo
gostou de saber do dinamismo existente nos 6 Centros arciprestais existentes e teceram-se algumas considerações sobre informação a dar aos párocos sobre este modo de acção pastoral.
CONSELHO NACIONAL DA ACR
No Sábado e Domingo, dias 12 e 13 de Julho, realizou-se, em Viseu e no Centro Sócio
Pastoral Diocesano, o Conselho Nacional da Acção Católica Rural (ACR). Estiveram presentes
os representantes de quase todas as direcções da ACR das diversas dioceses de Portugal. Desta
direcção nacional fazem parte alguns membros da ACR de Viseu. O Bispo esteve presente na
Abertura e Oração inicial, na manhã de Sábado e presidiu à Eucaristia de encerramento, no final
da manhã de Domingo.
MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA
Convidado pelos Responsáveis nacionais e diocesanos do Movimento Mensagem de Fátima, o Bispo presidiu, na noite de Sábado e manhã de Domingo (dias 19 e 20 de Julho), à
Peregrinação deste Movimento a Fátima. Assim, presidiu ao Terço e Procissão na Capelinha,
no início da noite de Sábado, à Eucaristia das 23,15 horas na Igreja da Santíssima Trindade e à
Eucaristia da manhã de Domingo no Santuário. Estiveram presentes alguns milhares de membros deste Movimento, idos de Viseu e de todo o País, com muitos outros peregrinos, do nosso
país e do estrangeiro.
ACAREG 2014 DO CNE
Numa quinta das proximidades de Mosteiro de Fráguas, no concelho de Tondela, realizou-se o Acampamento Regional do CNE (ACAREG), da Região de Viseu. Nele participaram
mais de 800 escuteiros, dos cerca de 30 Agrupamentos da nossa diocese, fazendo-se representar, com alguns elementos, outras 7 Regiões do nosso País. No Domingo de manhã, dia 10 de
Agosto, o Bispo deslocou-se ali e presidiu à Eucaristia, tendo concelebrado o Assistente Regional e Assistente do Campo - Pe. Doutor Geraldo de Fátima Morujão. No final da Eucaristia
e acompanhado pelo Chefe Regional e Chefe do Campo - o Chefe Peres - e pelo Assistente, o
Bispo visitou o Acampamento e conviveu um pouco com os participantes.
GRANDE ACAMPAMENTO DOS ESCUTEIROS DE VISEU
A Região de Viseu do Corpo Nacional de Escutas realizou o seu XIV ACAREG, com 828
escuteiros, o maior acampamento da sua história, desde 1927. Foi de 4 a 10 de agosto, em Mosteiro de Fráguas, e contou com a presença de 20 Agrupamentos da Região, a que se associaram
elementos vindos de outas Regiões: Lisboa, Braga, Beja, Santarém, Coimbra e Leiria, que se
deixaram cativar pelo programa proposto.
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Sob o tema “Na Pista com B-P”, os Escuteiros aceitaram o desafio e, durante o ano escutista, participaram no “Jogo de B-P”, em que realizaram inúmeras atividades, o que lhes deu
acesso à participação no ACAREG.
O imaginário do ACAREG foi dedicado à vida de B-P, Baden-Powell, o fundador do
Escutismo; cada secção representou uma tribo com a qual B-P se cruzou: Ghonds (Lobitos),
Achantis (Exploradores), Matabeles (Pioneiros), Zulus (Caminheiros), além do 13.º Regimento
de Hussardos (Dirigentes dos Serviços).
A 4 de agosto, teve lugar a cerimónia de abertura, na qual se recordou o nascimento de
B-P e onde foram apresentadas as tribos que marcaram B-P; contámos então com a presença do
Chefe Nacional, Norberto Correia, um forte estímulo para todos.
Nos dias seguintes, as tribos viveram intensamente as suas atividades, revivendo momentos marcantes da vida de B-P, voltando-se a juntar na noite de 8 de agosto, onde vivenciaram o
Cerco de Mafeking.
O início do Escutismo foi comemorado a 9 de agosto, onde a oração da manhã reuniu
todos os escuteiros e dirigentes em campo. Lançado o jogo, todos os pequenos grupos do ACAREG se juntaram por cores, correspondendo às quatro patrulhas que estiveram no acampamento em Brownsea, o 1.º acampamento escuta. À semelhança do ocorrido em 1907, as patrulhas
desenvolveram atividades subordinadas aos temas de campismo, observação, vida ao ar livre,
cavalheirismo, socorrismo e patriotismo. A noite foi preenchida com o Fogo de Conselho, em
que Lobitos, Exploradores, Pioneiros, Caminheiros e Dirigentes renovaram a sua promessa escutista, tal como os mais de 28 milhões de Escuteiros espalhados no mundo, unidos pelo mesmo
Ideal!
A 10 de agosto, tivemos a Eucaristia presidida pelo nosso Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, onde estiveram também presentes os pais de Escuteiros e habitantes de Mosteiro de Fráguas.
Na cerimónia de encerramento, a dança “achantikana” animou todos os presentes, seguindo-se a tão ansiada avaliação e entrega de prémios, terminando com a “canção do adeus”
unindo todos os Escuteiros para que, um dia mais tarde, se voltem a reunir! De facto, todos
partiram alegres e com saudade, sem darem importâncias a habituais arranhadelas e picadas de
vespas. O hospital de campo, aberto 24 horas por dia, resolveu bem todos os normais pequenos
incómodos.
Alegria e animação foram constantes, no meio da azáfama em que todos os escuteiros
estavam metidos para se bastarem a si mesmos, erguendo as suas próprias tendas, construindo
com arte belos pórticos, cozinhas e salas de jantar, preparando as próprias refeições nos pequenos grupos, e tudo o mais que torna agradável o viver em campo. A bucólica Capela de Campo
prestou-se e inesquecíveis momentos de interiorização.
Esta grande atividade foi sem dúvida de um êxito notável, o que se deve ao empenho de
todos, mas muito especialmente ao planeamento e organização da equipa da Junta Regional
chefiada pelo Paulo Peres, Chefe de Campo e Chefe Regional, coordenando as equipas de dirigentes dos subcampos das quatro secções, de pedagogia, de infraestruturas, de ambiente, de
alimentação, de saúde e bem-estar, de segurança e de enriquecimento formativo, as quais deram
do seu melhor. Uma atividade da envergadura deste ACAREG não se improvisa e os seus dirigentes não se pouparam a trabalhos e sacrifícios. Parabéns! “Servir” é isto mesmo, não é apenas
um lema bonito.
Sandra Alves / Pe. Geraldo Morujão
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JUNTA REGIONAL DE VISEU
A Junta Regional de Viseu abrange agrupamentos em 10 dos 24 concelhos do distrito de
Viseu. Conta, actualmente, com 35 agrupamentos.
Direcção: Chefe Regional - António Rodrigues
Assistentes - Pe. Geraldo Morujão e Pe. Marco Cabral
AGRUPAMENTOS
102 - Santa Maria – Viseu; 149 - Ínsua - Penalva do Castelo; 299 – Mangualde; 306 Santa Comba Dão; 508 - Arões - Vale de Cambra; 577 - São José – Viseu; 578 - São Miguel
– Nelas; 604 - Canas de Senhorim – Nelas; 605 - Carvalhais – S. Pedro do Sul; 633 - Canas de
Santa Maria – Tondela; 649 - Campia – Vouzela; 700 - Vildemoinhos – Viseu; 716 - Nandufe
– Tondela; 862 - Ferreira de Aves – Sátão; 868 - São Miguel de Outeiro – Tondela; 956 - Repeses – Viseu; 971 – Sátão; 982 - Rio de Moinhos – Sátão; 1029 - Ranhados – Viseu; 1032
- São Miguel de Vila Boa – Sátão; 1034 - Santiago de Cassurrães – Mangualde; 1063 - Fragosela – Viseu; 1106 - Coração de Jesus – Viseu; 1156 - Rio de Loba – Viseu; 1184 - Campo
– Viseu; 1185 - Bodiosa – Viseu; 1234 - Mundão – Viseu; 1235 - Cavernães – Viseu; 1311
- Abraveses – Viseu; 1312 - Molelos – Tondela; 1313 - Oliveira de Frades; 1344 - Lordosa
– Viseu; 1351 - Viso – Viseu; 1362 - Lajeosa do Dão – Tondela; 9017 - São João de Lourosa
– Viseu.
CPM CENTROS DE PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO
FORMAÇÃO DIOCESANA
A equipa CPM de Mangualde com a colaboração da Equipa CPM diocesana vai levar a
efeito, no dia 20 de Setembro, no Complexo paroquial de Mangualde, uma tarde de formação
destinada a casais e movimentos ligados à Pastoral Familiar.
Depois do acolhimento, pelas 14 horas, e sessão de abertura, pelas 14h30, haverá uma
mesa redonda sobre o tema “Família hoje - Desafios à Igreja”.
Moderada pela Dr.ª Nazaré Domingues, terá a participação de D. Ilídio Leandro e de Dr. Fidalgo Freitas.
Às 18 horas, uma celebração litúrgica encerrará os trabalhos.
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CAMPANHA ‘UM DE NÓS’
Nos primeiros dias da semana passada, entre 16 e 18 de Setembro, o Bispo passou por
todos os Arciprestes, deixando informações sobre um pedido de apoio à causa da vida, a enviar
ao Parlamento Europeu. A campanha chama-se ‘Um de Nós’ e procura sensibilizar para o valor
da vida desde a concepção.
FUNERAL EM QUEIRÃ
Na tarde de Quinta-feira, dia 19 de Setembro, o Bispo presidiu ao funeral do, até então,
Presidente da Junta de Freguesia de Queirã. Foi uma das vítimas do fogo que atacou aquela freguesia, consumindo bens e haveres das pessoas da zona. Ao tentar salvar a viatura da Junta que
o transportara, foi apanhado pelas chamas, deixando-o em situação muito crítica, da qual não se
veio a libertar. Foi a 3.ª vítima da nossa diocese que foi apanhada nos diversos fogos, depois de
2 jovens Bombeiros da Corporação de Carregal do Sal.
PADROEIRO DA FEIRA FRANCA
O Bispo presidiu à Eucaristia de S. Mateus - Padroeiro da Feira do mesmo nome e do
concelho de Viseu - na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na manhã do passado Sábado,
dia 21 de Setembro. Como é costume, esteve presente o Presidente da Câmara - Dr. Fernando
Carvalho Ruas e quase toda a Vereação. Seguiu-se a Procissão que visitou a Feira que tem S.
Mateus como Orago.
ENCONTRO ANUAL
DE DIÁCONOS
Como membro da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios e responsável por este
sector, o Bispo de Viseu deslocou-se a Fátima para preparar o encontro anual de formação dos
Diáconos Permanentes que será no próximo dia 30 de Novembro. O tema do encontro é “A
Identidade e a Missão do Diácono Permanente”.
ENCONTRO SNPES
Durante a manhã de Sábado, dia 19 de Outubro, reuniu o Serviço Nacional da Pastoral
do Ensino Superior, na Casa dos Carmelitas, como habitualmente. O Bispo de Viseu esteve
presente em parte desta reunião. Levando em agenda a preparação do Encontro Nacional dos
Professores e Investigadores, optou-se por adiá-lo para o próximo ano pastoral e lectivo. Vários
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outros assuntos foram reflectidos e algumas decisões foram tomadas, tendo em conta o bom
funcionamento deste Serviço Nacional.
BISPOS DO CENTRO
Reiniciaram-se os encontros dos Bispos das dioceses do Centro, reunindo-se nas instalações do antigo Seminário de Portalegre, acolhidos pelo Bispo local - D. Antonino Eugénio
Fernandes Dias. Porque foi o 1.o encontro depois da sua morte, lembrou-se, de modo especial,
o Senhor D. António Marcelino, grande iniciador e impulsionador destes encontros e natural
desta Diocese. Também se recordaram os membros deste conjunto de Bispos e falecidos mais
recentemente - D. João Alves e D. Albino Mamede Cleto. Apresentaram-se, de seguida, alguns
temas que este grupo de bispos quer reflectir neste ano pastoral. O próximo encontro, a ter lugar
no dia 25 de Novembro, realizar-se-á em Viseu, respeitando a ordem alfabética das 6 dioceses
participantes.
BODAS DE PRATA MATRIMONIAIS
Na tarde do passado Sábado, dia 26 de Outubro, o Bispo presidiu às Bodas de Prata de
Matrimónio de um Casal de Nelas e com ligação familiar a Viseu e a Canas de Senhorim. É o
Casal Pedro e Joana Pêga, com os seus 3 filhos. A celebração religiosa e toda a festa decorreu
em Vilar de Besteiros. Parabéns ao casal e a todos os familiares e amigos.
COMISSÃO EPISCOPAL LAICADO E FAMÍLIA
Antes do início da reunião da Conferência Episcopal, na manhã de Segunda-feira, dia 11
de Novembro, reuniu a Comissão Episcopal do Laicado e Família (CELF), na Casa de Nossa
Senhora das Dores, em Fátima.
Foi feita uma reflexão de avaliação das actividades realizadas, destacando-se a Jornada
Mundial da Juventude, realizada em Julho passado, no Rio de Janeiro, Brasil.
De Portugal estiveram cerca de 400 jovens, acompanhados por 8 Bispos portugueses.
Muitas outras actividades foram realizadas neste período, concretamente no campo da
Família, dos Movimentos e da Pastoral Universitária.
COMISSÃO EPISCOPAL DAS VOCAÇÕES E MINISTÉRIOS
No decorrer da Assembleia da CEP (Conferência Episcopal Portuguesa), reuniu a Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, constituída pelo responsável, o Bispo de Coimbra e
da qual fazem parte os Bispos de Bragança e de Viseu. É Secretário o Vice-Reitor do Santuário
de Fátima, o Pe. Emanuel.
Avaliaram-se as actividades realizadas, preparou-se o documento de síntese, a apresentar
na Assembleia e preparou-se o encontro dos Diáconos Permanentes a realizar no próximo dia
30 de Novembro.
Organizou-se, ainda, o calendário das reuniões do próximo ano e as formas concretas de
as realizar.
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BOMBEIROS FALECIDOS
Na Eucaristia das 18,30 horas, na Catedral, presidida pelo Bispo e a pedido dos Antigos
Alunos dos Seminários da nossa diocese, foram sufragados os Bombeiros falecidos nos combates aos fogos do último Verão. Esta celebração teve lugar no último Sábado, dia 16 de Novembro. Nela participaram várias dezenas de bombeiros e muitas outras pessoas, vindos de toda a
diocese, enchendo a Catedral.
LICENCIADOS EM CIÊNCIAS RELIGIOSAS E TEOLOGIA
Preparando a participação no Sínodo Diocesano, o Bispo esteve com os Professores de
EMRC e com as pessoas com formação na área da Teologia e das Ciências Religiosas, na manhã do passado Sábado, dia 23 de Novembro. Estiveram algumas dezenas e o Bispo agradece a
vontade de colaboração e de participação, tendo-se organizado a constituição de grupos para o
efeito.
SOLENIDADE DE CRISTO-REI
Como é usual, o Bispo presidiu à Solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo,
na Catedral, no passado Domingo. Esta celebração, para além de ser o último Domingo do Ano
Litúrgico, coincidia, também, com o encerramento do Ano da Fé, proposto pelo Papa Bento
XVI, a coincidir com o início do Concílio Ecuménico do Vaticano II, 50 anos depois. Renovaram o seu compromisso as direcções da ACR e de vários outros Movimentos e Obras de Apostolado da Diocese.
VIGÁRIOS EPISCOPAIS
Na manhã de Segunda-feira, dia 18 de Novembro, o Bispo reuniu o Conselho Episcopal,
constituído pelos Vigários Episcopais, para reflectirem vários assuntos importantes. Entre estes
assuntos, estava o modo de a diocese responder ao questionário do Sínodo dos Bispos sobre a
Família. Decidiu-se reunir todos os sacerdotes por Zonas Pastorais e organizar a reflexão nas
paróquias e nos arciprestados. Calendarizou-se esta participação, de modo a chegar ao Vigário
Episcopal para a Pastoral no primeiro dia de Janeiro. Outro assunto que se reflectiu foi a organização da diocese, a estudar no encontro da Formação Permanente, a ter lugar nos dias 14 e 15
de Janeiro e o aproveitamento e valorização do edifício do Seminário Maior.
FUNDAÇÃO D. JOSÉ DA CRUZ MOREIRA PINTO
No final da manhã do dia 18 de Novembro, o Bispo recebeu a direcção da Fundação D.
José da Cruz Moreira Pinto e reflectiu algumas possibilidades de solução para os problemas que
enfrenta. Foram sugeridas algumas propostas que, brevemente, serão postas em prática.
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MAGUSTO NA CASA EPISCOPAL
Na tarde do dia 18 de Novembro, o Bispo participou no magusto que os trabalhadores da
Casa Episcopal organizaram. Foi um belo momento de convívio e de festa entre todas as pessoas que, nas diversas secções, dão o seu melhor ao serviço da Igreja de Viseu.
BISPOS DO CENTRO
Na rotatividade das 6 dioceses do Centro, Viseu foi a sede que, no passado dia 25 de
Novembro, acolheu os Bispos das 6 dioceses do Centro do País: Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre e Castelo Branco e Viseu. O tema central foi uma reflexão sobre o modo como
funcionam os tribunais eclesiásticos nestas dioceses e a possibilidade de haver entreajuda entre
eles. Embora a concretização de sinergias passe pelo encontro dos diversos responsáveis diocesanos neste sector, houve luz branca dos bispos para se prosseguir com algum trabalho neste
sentido.
DIÁCONOS PERMANENTES EM FÁTIMA
Como estava previsto, os Diáconos Permanentes das dioceses de todo o País reuniram-se
em encontro anual de formação, em Fátima, na Casa do Verbo Divino, no dia 30 de Dezembro.
Presidiu aos trabalhos o Bispo de Viseu, representando os membros da Comissão episcopal
das Vocações e Ministérios. Presentes cerda de 70 Diáconos, vindos das diversas dioceses. De
Viseu estiveram 5 elementos, acompanhados pelo Padre responsável pela sua formação - Pe.
Ricardo Ferreira. O tema do encontro, tratado em diversos momentos e com diversas metodologias, foi “Identidade e Missão do Diaconado na Igreja”. O encontro terminou no fim da tarde
com a celebração da Eucaristia.
TERCEIROS FRANCISCANOS
No início da tarde de Segunda-feira, dia 2 de Dezembro, o Bispo recebeu os elementos
que constituem a nova direcção dos franciscanos da Ordem Terceira da nossa cidade que vieram
informar do resultado das eleições e trocar impressões sobre o futuro próximo desta Instituição.
IV GALA APPACDM
Na Terça-feira à noite, 3 de Dezembro, o Bispo esteve na IV Gala de Solidariedade, promovida pela APPACDM da nossa cidade, que decorreu no Teatro Viriato. Com um elenco longo
de bons participantes, assistiu-se a uma bela noite de festa, cheia de gestos de amor e solidariedade, na qual foram, também, bons actores e intérpretes alguns dos membros da Instituição. O
Presidente, Dr. Lemos, apresentou os projectos próximos e manifestou a sua alegria pelos sinais
de amor vividos nesta noite e expressão da vida da Instituição. Apresentou, também, uma nova
sede da Instituição, a funcionar em S. Joaninho, Santa Comba Dão, depois de completamente
transformada a antiga escola.
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INAUGURAÇÃO DE EXPOSIÇÃO
No início da tarde de Sábado, dia 7 de Dezembro, foi inaugurada a Exposição - «de
propósito - Maria Keil, obra artística», no Solar do Vinho do Dão, no Fontelo. O Bispo esteve
presente nesta actividade, presidida pelo Senhor Presidente da República.
JANTAR DE FESTA
No Instituto Jesus Maria José, em Jugueiros, decorreu um jantar de Festa para angariação
de fundos, promovido pela Comissão de Obras da Igreja Beata Rita, a que preside o Pe. José
Pedro da Costa Matos. Pela proximidade ao Natal, este jantar teve vários momentos que fez
lembrar a Quadra festiva. Convidado, o Bispo participou nesta Festa.
SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO
O 2.º Domingo do Advento coincidiu com o dia da Imaculada Conceição. Por tal motivo,
a Eucaristia da Sé foi presidida pelo Bispo, na qual celebraram vários sacerdotes. Nesta solenidade e a convite do Bispo, esteve o Pe. Tiago Veloso, natural da freguesia de Currelos, ordenado
sacerdote em Santa Maria da Feira, no passado dia 20 de Outubro, como Padre Missionário
Passionista. Acompanhado pelo seu Superior de Comunidade, em Santa Maria da Feira - Pe.
José Joaquim Queirós de Sá, até há pouco tempo responsável pela Comunidade de Santo Estêvão, em Viseu - o Pe. Tiago concelebrou e dirigiu algumas palavras, no final, a todos presentes.
Com os Padres e Seminaristas do Seminário Maior, seguiu-se um almoço de família, no qual
participou o Bispo, os 2 Padres Passionistas e alguns familiares do Pe. Tiago.
CAMINHO CATECUMENAL
Para cumprimentar e desejar Festas Felizes, esteve em Viseu, na Casa Episcopal, a Equipa
Nacional do Caminho Neocatecumenal, na manhã da passada Terça-feira, dia 11 de Dezembro.
O Bispo agradeceu e deseja a todos os grupos do ‘Caminho’, a todos os seus Membros e Catequistas, um Santo Natal e Feliz 2014.
FESTA DA PADROEIRA DO SEMINÁRIO
Na tarde de Sexta-feira, 13 de Dezembro, celebrou-se a Padroeira do Seminário Maior da
nossa Diocese - Nossa Senhora da Esperança. Estiveram presentes os Alunos dos Seminários da
Diocese, a Equipa de Sacerdotes que neles trabalham, a Comunidade de Religiosas e Auxiliares
e os Pais e Familiares dos Seminaristas. O Bispo presidiu à Eucaristia e participou na refeição
fraterna e nos momentos de Festa que a seguiram.
NATAL NO HOSPITAL DE S. TEOTÓNIO
No início da tarde de Domingo, dia 15 de Dezembro, o Bispo presidiu à Eucaristia no
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átrio do Hospital de S. Teotónio, tendo concelebrado os Padres Amadeu Ferreira, João Pedro
e José Néry. Presentes algumas pessoas doentes, muitos visitadores e familiares dos doentes,
alguns profissionais do hospital e outras pessoas, amigas do hospital, que constituíram um coro.
Presentes, também, o Dr. Ermida e o Dr. Rui Melo, respectivamente, Presidente do Conselho
de Administração e elemento do mesmo Conselho. De seguida à Eucaristia, o Bispo foi com
os Sacerdotes e com o Presidente do Conselho de Administração distribuir prendas a algumas
pessoas internadas e outras em consulta na Urgência.
ENCONTRO DA CELF
Os membros da Comissão Episcopal da Família (CELF) reuniram-se em Fátima, na Segunda-feira, dia 16 de Dezembro, para a reunião normal, agendada anteriormente. Fez-se a
revisão de todos os trabalhos havidos anteriormente neste sector, concretamente, o encontro
da Comissão Nacional do Aposto- lado dos Leigos (CNAL), realizado em Coimbra, no passado dia 16 de Novembro. A revisão constatou que o encontro tinha sido muito positivo e teve
a presença de algumas centenas de pessoas, delegadas dos diversos movimentos. Também se
preparou o encontro dos Secretariados da Pastoral Familiar a realizar em Janeiro próximo.
PROTECÇÃO CIVIL DE VISEU
A convite do Director da Protecção Civil do Distrito de Viseu, o Bispo esteve na sede
distrital - antiga sede do Governo Civil - onde contactou com as cerca de 2 dezenas de pessoas
que ali trabalham e com as suas instalações. Foi uma visita muito útil, dado ter sido apresentada toda a metodologia de trabalho, em todos os âmbitos deste sector. A visita terminou com o
almoço das pessoas disponíveis, tornando possível a continuação de um muito agradável encontro. O Bispo agradeceu e desejou bom trabalho e boas festas de natal e de ano novo.
FESTA DE NATAL NO CENTRO PASTORAL DIOCESANO
No final da manhã de Quarta-feira, dia 18 de Dezembro, o Bispo presidiu à Eucaristia no
Centro Pastoral Diocesano, em concelebração com o Director do Centro - Cón. Miguel Abreu e dos Sacerdotes ali residentes. Presentes as pessoas ali a residir, os elementos da Direcção, os
Voluntários e as Pessoas Auxiliares. Por motivos imprevistos, o Bispo não participou no almoço
de festa natalícia que se seguiu.
HOSPITAL DE ABRAVESES
Orientada pelo Director do Hospital de Viseu - secção de Psicologia de Abraveses - e pelo
Dr. Rui Melo, membro da Equipa que preside ao Hospital Central de Viseu, o Bispo esteve em
visita a esta secção hospitalar, acompanhado pelos Capelães. Ali presidiu à Eucaristia, no início da tarde de 18 de Dezembro, conversou com as pessoas internadas e com os membros que
constituem o pessoal de saúde e auxiliares e visitou as diversas áreas desta Unidade de Saúde
do Hospital de Viseu.
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RÁDIO LAFÕES NA CASA EPISCOPAL
Para gravar a Mensagem de Natal, estiveram na Casa Episcopal 2 jornalistas da Rádio
Lafões. Este encontro teve lugar na tarde de Quarta-feira, dia 18 de Dezembro. Foi uma oportunidade para se trocarem votos de Natal e de Boas Festas, num clima de amizade e de boa
colaboração.
VICE-PRESIDENTE DA CCDRC
O Bispo recebeu o Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro - Dr. Luís Filipe Caetano, de Viseu - na tarde de Quinta-feira, dia 19 de
Dezembro. Foi um encontro muito proveitoso, desenvolvendo-se pelo relato das principais dificuldades actuais das pessoas da Diocese de Viseu, relatadas pelo Bispo e a pedido do Vice-Presidente da CCDRC. Espera-se que as capacidades e possibilidades desta Comissão de
Desenvolvimento possam responder às mais urgentes.
PROVINCIAL DAS IRMÃS CARMELITAS
Em Visita à Comunidade das Irmãs Carmelitas Missionárias Teresianas, esteve a sua Superiora Provincial, durante a semana de 16 a 21 de Dezembro. Estas Irmãs estão a viver, desde
Junho passado, no Centro Sócio-Pastoral Diocesano. Apesar de a sua vocação ser o exercício de
tarefas missionárias e apostólicas - e assim continuarem - prestam alguns serviços neste Centro
Sócio-Pastoral e ali residem. O Bispo passou parte da tarde de Quinta-feira, dia 19 de Dezembro, em diálogo com a Provincial e com as Irmãs desta Congregação que estão em Viseu.
CURSILHOS DE CRISTANDADE
O Bispo, respondendo ao convite da Direcção diocesana dos Cursilhos de Cristandade e
do seu Assistente - Pe. José António Marques de Almeida - presidiu à Eucaristia e participou
na refeição natalícia, na noite de Quinta-feira, 19 de Dezembro. Presentes algumas dezenas de
membros da Escola de Formação da nossa Diocese.
TESE DE DOUTORAMENTO
O Bispo esteve presente na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica, em Braga,
na manhã de Sexta-feira, dia 20 de Dezembro, assistindo à defesa da Tese de Doutoramento da
Doutora Maria de Fátima Rodrigues, cristã empenhada na nossa Diocese. Versava o tema do
Voluntariado cristão, a partir de uma experiência de alguns anos, vivida na Guiné-Bissau e em
S. Tomé e Príncipe. Integrada no método de Voluntariado organizado pelos Jesuítas, a Autora
viveu experiências que, em tese de muita importância segundo os elementos do Júri, reflecte e
publica como referências úteis para um serviço cristão e humano prestado e a prestar a favor
dos que precisam.
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CONCERTO DE NATAL NA CATEDRAL
Organizado pela Câmara Municipal de Viseu e com o apoio do Cabido da Catedral, decorreu um Concerto de Natal, na Catedral, na noite de Sexta-feira, 20 de Dezembro. Participaram vários coros do concelho, numa Festa de Natal que encheu, completamente, a Catedral
e possibilitou momentos de muita elevação, num ambiente de Natal e de festa. O Bispo e o
Presidente da Câmara saudaram todos os grupos e deram os parabéns a todos e a esta excelente
e oportuna organização.
APRESENTAÇÃO DE LIVRO
Na tarde de Sábado, dia 21 de Dezembro, o Bispo esteve na Casa da Cultura do Sátão,
onde apresentou um livro de José Magalhães, natural de S. Miguel de Vila Boa e profissional
de electricidade. O livro, intitulado ‘Momentos de Reflexão’, apresenta a opinião do Autor
sobre os diversos temas da vida das pessoas e da sociedade, numa época marcada por tantos
anti-valores. Com frontalidade e coragem, defende os valores da dignidade humana, no seu
estilo literário muito pessoal, em consonância com a mensagem e doutrina a Igreja. A Casa da
Cultura estava repleta, destacando-se os seus Pais, a sua Esposa e filho, para além de familiares
e amigos.
FESTA DE NATAL NO TEATRO VIRIATO
Com o apoio da Câmara Municipal de Viseu e a organização do Coro Mozart, decorreu
um Concerto de Gala - Mozart VIII - no Teatro Viriato, na noite de Sábado, 21 de Dezembro.
Para além do grupo organizador, participaram o Coro de Câmara do Conservatório de Viseu
e o Cluny Vox, do Colégio Nossa Senhora da Assunção, de Anadia. O Bispo, convidado pelo
Director e Maestro do grupo organizador, esteve presente.
NATAL NA CATEDRAL DE VISEU
Como é próprio nestes dias de Natal, o Bispo presidiu à Eucaristia da Meia-Noite do dia
24 - tradicionalmente conhecida como a ‘Missa do Galo’ - e à Eucaristia do dia de Natal. Nelas,
o Bispo reflectiu as leituras do nascimento de Jesus, lendo-as a partir dos tempos que vivemos
e desejou Santas Festas a todos os presentes, aos familiares e a todas as pessoas e famílias da
Diocese.
CANTO DAS BOAS FESTAS
Como é tradição nestes tempos de Natal, também vão passando alguns grupos na Casa
Episcopal, cantando as Boas Festas desta Quadra. O Bispo deseja a todos estes grupos Boas e
Santas Festas e louva-os por manterem esta bela e muito positiva tradição, muito cristã e muito
oportuna nos tempos que vivemos.

254

Igreja Diocesana

EUCARISTIAS DE NATAL NAS INSTITUIÇÕES PRISIONAIS
O Bispo foi celebrar a Eucaristia da Festa da Sagrada Família, na tarde de Sábado e na
manhã de Domingo, respectivamente nas Instituições Prisionais da Balsa e do Campo de Madalena. Concelebrou o Pe. José Francisco Pais da Mota - Assistente Espiritual dos Grupos de
Visitadores - e o Juiz Conselheiro Custódio Matos da Costa - Responsável dos mesmos grupos.
Nos 2 lugares, a Eucaristia foi solenizada por grupos diferentes de jovens e a todos desejaram e
cantaram Boas Festas de Natal e de Ano Novo.
FELIZ 2014
O Bispo, como de costume em cada ano, presidiu à celebração do 1.º dia do ano – dia de
Santa Maria Mãe de Deus, também conhecido como o Dia Mundial da Paz. Neste ano, era central a Mensagem do Papa Francisco, que partia da Fraternidade como convite e proposta para
vivermos unidos a partir da paternidade de Deus Pai, em Jesus, o nosso irmão. Foi oportunidade
para o Bispo desejar, a todos os cristãos e não cristãos da diocese, um ano feliz.
JANEIRAS NA CASA EPISCOPAL
Alguns grupos de amigos vieram cantar as Boas Festas, de Natal e de Ano Novo, à Casa
Episcopal. Sendo uma tradição, é uma ocasião de se festejar o ano que começa, fazendo votos
– pelo canto e pela presença amiga – de que o ano que começa seja portador de boas novas e de
felicidades, no feliz cumprimento dos projectos que cada pessoa ou entidade faz para o novo
ano.
APRESENTAÇÃO DE LIVRO
No Museu de Grão Vasco, na tarde de Domingo da Epifania, foi apresentado o livro “As
Palavras da Palavra. Dicas sobre as Parábolas de Jesus”, da autoria de Pe. Gonçalo Portocarrero
de Almeida e da Dr.a Zita Seabra, com Notas Exegéticas de Pe. Geraldo Morujão. Coube esta
apresentação, a pedido dos Autores, ao Bispo da Diocese.
CEIA DE REIS
O Bispo participou numa familiar Ceia de Reis, onde estiveram também, para além da Família Passos – família anfitriã – outros amigos e convidados. Nesta Ceia – e como anualmente
tem acontecido – participaram, também, o Bispo da Guarda e o Arcebispo de Braga, amigos do
Casal anfitrião e também já amigos de todo o grupo.
DIÁCONOS PERMANENTES
Na Quarta-feira, dia 8 de Janeiro, o Bispo esteve em Fátima para um encontro da Comissão Episcopal da Liturgia, dos Seminários e dos Ministérios. Como responsável pelo sector do
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Diaconado, o Bispo de Viseu reuniu com os Diáconos e responsáveis diocesanos por este sector.
Fez-se a avaliação do último encontro nacional, em 30 de Novembro, reflectiram-se alguns
pontos de interesse sobre este ministério ordenado nas diversas dioceses e fez-se a preparação
do próximo encontro nacional.
BISPOS DO CENTRO
Os Bispos das dioceses do Centro estiveram reunidos, na passada Segunda-feira, dia 13
deste mês de Janeiro, nas instalações do Seminário da diocese de Aveiro. Partilharam-se, de
forma interessada, alguns temas que têm a ver com este grupo de Igrejas Locais e teceram-se
algumas iniciativas conjuntas, vistas como interessantes por todos os Responsáveis.
COMISSÃO EPISCOPAL DO LAICADO E FAMÍLIA
No passado Sábado, o Bispo esteve em Fátima, no encontro da Comissão Episcopal do
Laicado e Família que reuniu com os Secretariados Diocesanos da Pastoral Familiar e com
os Movimentos deste mesmo sector pastoral. Estiveram presentes, também, de Viseu, o Casal
Presidente do Secretariado Diocesano de Viseu e um elemento dirigente de um Movimento de
pastoral familiar.
CONFERÊNCIA SOBRE A FAMÍLIA
Organizada pelo Lar do Coração de Maria, decorreu uma conferência sobre a Família,
intitulada ‘Família, Sociedade e Valores’. A conferência teve como palestrantes os Drs. Isabel
e José Pinho, Professores no Colégio do Sagrado Coração de Maria, do Porto. Foi seguida com
muito interesse por um auditório de largas dezenas de pessoas que encheram completamente a
sala. Teve, ainda, um tempo de interessado diálogo, sob a moderação da doutora Fátima Rodrigues.
IRMÃS JESUS MARIA E JOSÉ
Para convidar o Bispo a visitar as obras que decorrem em Ribafeita - terra natal da Beata
Rita Amada de Jesus - estiveram, na Casa Episcopal, a Irmã Provincial e a Irmã Responsável
pela Obra. Este encontro abordou também o projecto de um livro que está a escrever-se sobre a
Fundadora e o Instituto, para difundir, em toda a diocese, a actualidade da espiritualidade e dos
desafios que são feitos pela sua vida, escritos e Obra.
MISERICÓRDIA DE MANGUALDE
Para convidar o Bispo para a celebração do IV centenário da Santa Casa da Misericórdia
de Mangualde, estiveram, na Casa Episcopal, o Senhor Provedor e outro elemento da Direcção
daquela Instituição. O Bispo agradeceu e aceitou o convite que será cumprido em 15 de Março
e terá todo um programa festivo e celebrativo.
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SECRETARIADO DIOCESANO DA FAMÍLIA
Em ordem à apresentação do programa da Semana da Vida e de outras actividades do
Secretariado Diocesano da Família, estiveram, na casa Episcopal, o Casal Presidente do Secretariado e o Assistente diocesano. Apresentaram o programa previsto e trocaram-se impressões
sobre outros planos e actividades agendadas para este ano pastoral.
VISITA À CASA MUSEU DE RIBAFEITA
O Bispo foi com a doutora Fátima Eusébio até Casal Mendinho, terra da Beata Rita, onde
os esperavam a Irmã Margarida (Provincial), a Irmã Salete (responsável do projecto), o Presidente da Junta de Ribafeita (empreiteiro da Obra) e o Engenheiro deste projecto. Este projecto,
já bastante adiantado, prevê a construção de vários espaços que vão possibilitar apresentar a
Obra e estudar a Mensagem e Espiritualidade da Beata Rita na sua terra natal.
INSTITUIÇÕES DIOCESANAS
Para reflectir o presente e o futuro de algumas Instituições da nossa Diocese, o Bispo
reuniu com o Reitor dos Seminários e Director do Colégio da Via-Sacra, com o Ecónomo Diocesano e com o Presidente da Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto. Esta reunião ocorreu na
Casa Episcopal, na manhã de Sexta-feira, dia 31 de Janeiro e reflectiu as formas concretas de
organizar melhor o serviço destas Instituições na hora presente.
PROVÍNCIA DE BRAGA
Reuniram, no passado dia 4 de Fevereiro, os Bispos da Província Metropolita de Braga,
de que é co- ordenador o Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga. A reunião teve lugar no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Cerejais, no concelho de Alfândega da Fé, na diocese
de Bragança-Miranda. Como de costume nestas reuniões, privilegiou- se o convívio entre os
bispos desta Província Eclesiástica, falando e partilhando temas do interesse para as diversas
dioceses. A participação das diversas dioceses no questionário sobre a Família para o Sínodo
extraordinário, a pedido do Papa Francisco, foi um dos temas que se abordou.
CONVENTO DE SANTA BEATRIZ NO ESTORIL
Na passada Quinta-feira, dia 6 de Fevereiro, o Bispo visitou o Mosteiro de Santa Beatriz
da Silva, aberto no Patriarcado de Lisboa, em Estoril, pelas Irmãs do Mosteiro de Viseu. Acompanharam o Bispo: a Irmã Abadessa, Irmã Deolinda e outra Irmã, para além do Pe. Ri- cardo
Ferreira. O Bispo aproveitou para falar às 4 Irmãs que, idas de Viseu, ali estão a preparar o
início daquela Comunidade que espera outras Irmãs, vindas da América Latina. Também foi a
ocasião para, apesar do tempo de inverno, conhecer o Mosteiro, a quinta envolvente e os espaços que acolhem esta nova Comunidade em terras do Patriarcado de Lisboa.
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CÁRITAS DIOCESANA
Na manhã de Sexta-feira, dia 7 de Fevereiro, o Bispo recebeu o Presidente e o Vice-Presidente da Cáritas Diocesana, para trocar impressões sobre diversos aspectos importantes desta
Instituição da Igreja de Viseu. Também se partilharam temas diversos que, desde as necessárias
novas instalações às novas dificuldades a que a Cáritas precisa de responder, são assuntos que
preocupam a actual direcção. A renovação e recondução da actual direcção foram os motivos
próximos para a marcação deste encontro.
BISPOS DO CENTRO
Os Bispos das dioceses do Centro de Portugal estiveram reunidos, mais uma vez, no
passado dia 17 de Fevereiro. Desta vez, coube a Coimbra e ao seu Bispo - D. Virgílio do Nascimento Antunes - o acolhimento deste encontro. Como de costume, foram vários os temas de
interesse para todos, motivadores de um interessante diálogo, orientado pelo Bispo de Aveiro,
o responsável pela condução destes encontros, neste ano pastoral 2013- 2014.
CAMINHO NEOCATECUMENAL
Na tarde de Segunda-feira, dia 24 de Fevereiro, o Bispo recebeu um grupo de elementos
do Caminho Neocatecumenal que estão a orientar catequeses na paróquia de Nelas. Vêm de
Coimbra e, desde há algum tempo, procuram fazer a formação inicial de um grupo de cristãos,
nesta Comunidade eclesial da nossa diocese. Pediram ao Bispo que participasse num próximo
encontro de entrega da Bíblia, pedido que foi aceite. Na manhã do dia seguinte, o Bispo recebeu
os 2 responsáveis do Caminho em Portugal, dialogando sobre alguns projectos em perspectiva.
CÁRITAS DIOCESANA
Na manhã de Quarta-feira, dia 26, o Bispo recebeu o Presidente da Cáritas Diocesana
com quem dialogou sobre vários assuntos desta Organização da nossa Igreja. Obras na Sede
actual e necessidade de futuras instalações foram alguns dos temas reflectidos.
VIGÁRIOS EPISCOPAIS
Na manhã de Sexta-feira, dia 28 de Fevereiro, o Bispo reuniu o Conselho Episcopal,
constituído pelo Vigário-Geral e Vigários Episcopais. Com uma agenda muito sobrecarregada,
foram abordados apenas 2 dos 5 temas previstos - Momento actual do Sínodo e a Reorganização da Diocese. Os restantes ficaram para uma reunião extraordinária que ficou marcada para a
manhã da próxima Segunda-feira, dia 3 de Março.
CONFERÊNCIA NA IGREJA DO CARMO
Com um convite do Pe. José Francisco Pais da Mota e das Irmãs Carmelitas Missionárias
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Teresianas, esteve na Igreja do Carmo o Pe. Alpoim Portugal para uma conferência sobre a
Espiritualidade de Santa Teresa de Ávila, na proximidade de mais um centenário da sua morte.
Ali, nas instalações da Igreja do Carmo, está aberta uma Exposição, de muito interesse, sobre
a espiritualidade carmelita. Na conferência que se realizou no início da noite de Sexta-feira, 28
de Fevereiro, esteve presente o Bispo da diocese.
INAUGURAÇÃO DA SEDE DA INFANTUNA
Com convite do Presidente da direcção do grupo musical Infantuna, o Bispo esteve presente na nova sede deste grupo - na antiga Escola do 1.º ciclo de Rio de Loba - e presidiu à sua
bênção. Presente, também, o Pároco desta Comunidade - Cón. José Henrique. Ali estiveram as
autoridades camarárias e locais e muitos amigos e apreciadores deste muito qualificado grupo
musical e um dos bons embaixadores de Viseu e desta região. Este acontecimento teve lugar na
tarde do passado Sábado, dia 1 de Março.
VIGÁRIOS EPISCOPAIS
Pelos muitos temas a reflectir, o Bispo e o Conselho Episcopal - constituído pelos Vigários Episcopais - continuaram o encontro iniciado na passada Sexta-feira, destinado a reflectir
os vários pontos da agenda. A proximidade do início dos trabalhos da Assembleia Sinodal e a
reorganização da diocese e das Casas que são sede dos principais órgãos diocesanos foram o
centro desta reflexão.
INÍCIO DA QUARESMA
Como sempre acontece, a manhã de Quarta-feira de Cinzas é tempo de oração e de reflexão para os sacerdotes da nossa diocese. Orientada pelo Secretariado Diocesano do Clero, esta
manhã abre o tempo da Quaresma e prepara-nos para este tempo santo que nos leva à Páscoa.
A reflexão foi conduzida com uma boa meditação, feita e orientada pelo Pe. António Henrique
Ribeiro de Sousa. Seguiu-se, no final da manhã, um tempo de- dicado à Fraternidade Sacerdotal.
QUARESMA NA CATEDRAL
De acordo com o programa normal de todos os anos, o Bispo presidiu à celebração da
Eucaristia na Catedral, na tarde de Quarta-feira de Cinzas, dando início ao tempo da Quaresma.
Aproveitando os temas das leituras da Eucaristia e o tempo sinodal que estamos a viver, o Bispo
deu algumas orientações a motivar o empenhamento na conversão e na renovação que o tempo
da Quaresma-Páscoa e o Sínodo Diocesano inspiram e requerem.
PATRONO DOS ENFERMEIROS
No Centro Sócio-Pastoral, o Bispo celebrou a Eucaristia na tarde do dia 7 de Março,
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véspera do dia de S. João de Deus, Padroeiro dos Hospitais e dos Enfermeiros católicos. Concelebrou o Pe. José de Seixas Nery, Assistente dos Médicos e Enfermeiros católicos e Director
do Departamento Diocesano da Pastoral da Saúde. A Eucaristia seguiu-se a uma reflexão sobre
o ‘cuidar as pessoas’ e a tarde terminou com um jantar de confraternização e de festa.
HOMENAGEM A UM SACERDOTE
Nos 50 anos da morte do Pe. Álvaro Alexandre de Magalhães, a sua família promoveu
uma homenagem a este seu familiar que nasceu em Lordosa e ali foi pároco durante 32 anos.
Convidado para presidir, ali esteve o Bispo, concelebrando com o Pároco - Pe. Amadeu
Dias Ferreira - e com os Pes. Aníbal e José Nery. Seguiu-se o descerramento de uma placa pelo
Senhor Presidente da Junta de Freguesia que atribuiu o nome daquele sacerdote a uma rua contígua à Igreja. Foi um acto de homenagem e de sufrágio muito sentido e participado por toda a
comunidade paroquial.
ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL
O Bispo, convidado pela Direcção, esteve na sede da APCV (Associação de Paralisia Cerebral de Viseu), na manhã de Sexta-feira, dia 28 de Março, em celebração de aniversário. Depois
da celebração da Abertura e com a ajuda e orientação de diversos especialistas, decorreu um trabalho de reflexão e de estudo, subordinado ao tema - “Inclusão Profissional e Qualidade de Vida”.
PLANO PASTORAL DIOCESANO
Na manhã de Segunda-feira, dia 31 de Março, o Bispo reuniu com o Vigário Episcopal da
Pastoral e com outros responsáveis do Plano Pastoral Diocesano, em ordem a iniciar a sua elaboração para os anos 2014-2016. Esta proposta, depois de trabalhada por este grupo inicial, será
apresentada nas próximas reuniões do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral Diocesano
para aprovação.
COLÉGIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO
Na tarde de Terça-feira, dia 1 de Abril, o Bispo reuniu com um grupo da Associação de
Pais do Colégio da Imaculada Conceição, em ordem à reflexão e partilha de alguns assuntos.
O Bispo prometeu unidade e apoio às preocupações apresentadas, em ordem ao futuro daquela
importante Instituição.
10.º ANIVERSÁRIO DA MORTE DE D. ANTÓNIO MONTEIRO
No 10.º aniversário da morte de D. António Monteiro, o Bispo foi presidir à Eucaristia,
na Catedral, tendo aparecido diversos sacerdotes para a concelebração. A Eucaristia associou,
também, o 9.º aniversário da morte do Para João Paulo II, agora Beato e com a canonização
marcada para o próximo dia 27 de Maio, em Roma.
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PASTORAL JUVENIL
No fim do dia 4 de Abril e na manhã do dia 5 (Sexta e Sábado), reuniu o Conselho Nacional da Pastoral Juvenil (CNPJ), em Fátima. Como delegado da Comissão Episcopal do Laicado
e Família, o Bispo Ilídio esteve presente. Como programa principal do encontro, fez-se a preparação do Fátima Jovem (3 e 4 de Maio) e de outras actividades da Pastoral Juvenil.
NOVO BISPO DO PORTO
Na tarde do passado Domingo, dia 6 de Abril, o Bispo Ilídio esteve, também, no início de actividade do novo Bispo do Porto - D. António Francisco dos Santos. A Catedral do Porto foi muito
pequena para tantos milhares de pessoas, idas de diversas dioceses, sobretudo de Aveiro, a Igreja
onde D. António esteve desde 1 de Novembro de 2006. Estiveram presentes várias centenas de
sacerdotes e a quase totalidade dos Bispos de Portugal. Votos de bom trabalho na sua nova missão.
BISPOS DO CENTRO
Na passada Segunda-feira, dia 7 de Abril, realizou-se mais um encontro dos Bispos do
Centro, desta vez na diocese da Guarda, sendo anfitrião D. Manuel da Rocha Felício, o sacerdote de Viseu que, desde há 9 anos, é Bispo da Guarda. Foi a 1a reunião, depois que o anterior
responsável, neste ano, foi nomeado Bispo do Porto - D. António Francisco dos Santos - tendo
entrado na sua nova diocese precisamente ontem, dia 6 de Abril de 2014. O tema, que vinha já
do encontro anterior, foi uma reflexão concreta a partir da situação actual das IPSS.
CELEBRAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS
Na passada Quarta-feira, dia 9 de Abril, as Forças Armadas – com participação de outras
instituições das Forças Militares e Militarizadas - celebraram a Quaresma e a preparação para
a Páscoa, comemorando o 96o aniversário da Batalha de La Lys. Este aniversário coincide,
também, com o 1.º centenário do início da 1.ª guerra mundial (1914-1918). O lugar da celebração - presidida pelo Bispo e concelebrada pelo Capelão das Forças Armadas em Viseu, Pe.
José Marcelino e pelo Director do Lar Escola de Santo António, Cón. Arménio Lourenço - foi
a Igreja do Lar de Santo António.
CONCERTO MUSICAL DA QUARESMA
No início da noite de Sábado (12 de Abril) e véspera de Domingo de Ramos, decorreu
um concerto de Quaresma, na Igreja da Misericórdia, dado pelo Grupo Musical Lopes Morago.
Convidado para este importante momento, o Bispo esteve presente. Foi um belo concerto musical, com belos can- tos, próprios e significativos desta época Quaresma-Páscoa.
O mesmo aconteceu na tarde do dia seguinte, Domingo de Ramos, na Igreja do Viso, a
convite do pároco, Pe. Armando Domingues.
Parabéns ao Grupo Lopes Morago que continua a levar cultura e fé aos diversos lugares
onde solicitam a sua presença.
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RI 14 – DIA DA UNIDADE
Dado ter chegado, há uma semana, um grupo de militares que cumpriu missão na Bósnia,
o Dia da Unidade foi adiado para este dia - 14 de Abril. Com a solenidade habitual e com a
presença dos habituais convidados, celebrou-se este dia no Regimento de Infantaria de Viseu.
O Bispo esteve presente durante as actividades da manhã.
DIRECTOR DO MUSEU GRÃO VASCO
Pedida já há algum tempo, o Bispo recebeu em audiência o novo Director do Museu Grão
Vasco, na manhã do passado dia 16 de Abril. Foi um encontro muito útil e interessante, dado
que se falou sobre 2 acontecimentos importantes que vão ter lugar durante o ano 2016: 100 anos
do Museu Grão Vasco e 500 anos da Catedral de Viseu. Dialogou-se sobre um possível calendário de actividades que, muitas delas, podem decorrer com a participação e colaboração das 2
instituições, tão próximas e ligadas pelo Adro da Sé.
SEMANA SANTA EM VISEU
Como é habitual, o Bispo participou nas diversas iniciativas da Semana Santa. Tendo a
sede, quase todas elas, na Catedral, também se realça a Procissão da Morte do Senhor que sai da
Igreja dos Terceiros e, passando por diversas ruas da cidade, tem o momento alto na Catedral,
com o Sermão do Encontro de Jesus com Sua Mãe. O Sermão do Encontro foi pronunciado pelo
actual pároco de Santa Maria e novo Deão do Cabido da diocese - Cón. Manuel Moreira Matos.
COMISSÃO EPISCOPAL DO LAICADO E FAMÍLIA
A anteceder a reunião da Conferência Episcopal, reuniu a Comissão Episcopal do Laicado
e Família, em Fátima, na tarde do passado dia 28 de Abril. Como é costume de agenda, fez-se
a avaliação das últimas actividades neste sector e prepararam-se as próximas. Nestas, entram o
Fátima Jovem, a Semana da Vida e as Jornadas da Família. Porque era a reunião imediatamente
antes das eleições da Conferência Episcopal, esta agenda ficou subordinada às surpresas, ou
não, do acto eleitoral.
EQUIPA DO PLANO PASTORAL
Pela 2.ª vez em poucos dias e em ordem a preparar o Plano Pastoral Diocesano para os
próximos 2 anos, no sentido de ser reflectido no próximo Conselho Presbiteral, o Bispo reuniu
com o pequeno grupo que está responsável pela sua apresentação.
Esta reunião teve lugar na manhã do passado dia 28 de Abril. Este Plano Pastoral orientar-nos-á nos próximos 2 anos, muito importantes para a nossa Igreja diocesana. Por um lado,
terminaremos as reflexões do Sínodo, orientadas a aprovar as Propostas que guiarão a vida
pastoral da diocese nos próximos anos. Por outro lado, celebraremos um ano jubilar da nossa
Igreja Diocesana, com os 500 anos da nossa actual Catedral, a serem cumpridos no dia 23 de
Julho de 2016.
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CONFERÊNCIA NO LAR DO CORAÇÃO DE MARIA
No início da noite de Quarta-feira, 7 de Maio, realizou-se mais uma conferência nas instalações do Lar do Coração de Maria, num itinerário programado para este ano pastoral. Foi
conferencista o sacerdote jesuíta - Pe. Carlos Carneiro - que reflectiu o tema: “Recriar a Esperança no Mundo de hoje”. Teve muito interesse o conteúdo desta conferência que foi seguida
por largas dezenas de pessoas presentes.
ESCOLA VIRIATO
Nas comemorações festivas dos Encontros da Viriato, o Bispo esteve presente - convidado por um elemento do Conselho Directivo e professor de EMRC, Dr. Abel - e esteve com os
alunos desta disciplina. Falou sobre a Família, dado o próximo Sínodo dos Bispos e por, também, se estar a celebrar o Ano Europeu da Família. Para além dos alunos de EMRC, estiveram
presentes alguns Pais e vários Professores da Escola.
REUNIÃO DA CELF
Aproveitando as celebrações de 12 e 13 de Maio, em Fátima, reuniram os elementos da
CELF (Comissão Episcopal do Laicado e Família), na tarde do dia 12. Fez-se a avaliação das
últimas actividades (Fátima Jovem e outras) e prepararam-se as próximas (Semana da Vida,
Jornadas Pastorais da Família, etc.). Depois da reunião, os elementos desta Comissão Episcopal
integraram-se nas celebrações de 12 e 13 de Maio, presididas pelo Patriarca Latino de Jerusalém.
50 ANOS DE SERVIÇO MILITAR
Dezenas de ex-militares, vindos de todo o País com as suas famílias, juntaram-se na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Viseu, para celebrarem o cinquentenário da sua
partida para a Guiné, para o serviço militar na chamada ‘Guerra das Colónias’. Convidado pelo
conterrâneo Valentim do Vale Duarte, organizador do encontro, presidiu à Eucaristia o Bispo da
Diocese. Na celebração, invocando as intenções da Semana da Vida e da Família, o celebrante
reflectiu a importância de se viverem ‘em família’ acontecimentos marcantes da vida, tirando
deles grandes e importantes lições.
PROVINCIAL DOS PADRES DA MISSÃO
Esteve em Viseu, em Visita Canónica aos seus 3 Padres ali residentes, o Superior Provincial dos Padres Vicentinos ou Padres da Missão. Estão responsáveis pela paroquialidade de
Órgens e prestam vários serviços na pregação, na nossa e noutras dioceses. Com a Comunidade
viseense, esteve na Casa Episcopal, na manhã de Terça-feira, dia 20 de Maio, conversando com
o Bispo sobre projectos para o próximo futuro. Foi excelente oportunidade para o Bispo agradecer a acção, muito positiva, que prestam nesta Igreja de Viseu e, também, para perspectivar
próximas formas de trabalho e de colaboração recíproca.
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ENU - EMPRESA NACIONAL DE URÂNIO
Para dialogar sobre diversos assuntos de interesse para Canas de Senhorim e para os extrabalhadores das Minas de Urânio e respectivas famílias, estiveram, na Casa Episcopal, 2 responsáveis pela defesa destas causas humanitárias. Este encontro teve lugar na tarde de Quartafeira, dia 21 de Maio. Apresentaram um projecto novo - a publicação de um livro onde se conta
a história recente desta importante causa, com origem e referência localizadas na Urgeiriça. O
Bispo - ali pároco de 1998 a 2005 e conhecedor de toda esta recente história - ouviu com muito
interesse e disponibilizou-se para dar o seu contributo.
DIRECTOR DA SEGURANÇA SOCIAL
Para uma reunião pedida pelo Bispo, o Director do Centro Distrital de Viseu do Instituto
da Segurança Social - Dr. Telmo Antunes - deslocou-se à Casa Episcopal, na tarde de Sextafeira, dia 23 de Maio. Sensibilizado pelo gesto, o Bispo agradeceu e, em ambiente de grande
respeito e amizade, trocaram-se impressões sobre diversos assuntos de muito interesse para
esta área, tão importante na missão da Igreja. A diocese de Viseu orienta e dirige mais de 100
Instituições, tendo em conta as diversas valências de crianças e idosos.
IGREJA DA BEATA RITA
Para uma conversa sobre diversos pontos que têm a ver com as obras da Igreja de Jugueiros, dedicada à Beata Rita Amada de Jesus, estiveram na Casa Episcopal os elementos da
Comissão de Obras. A esta Comissão preside o Reitor desta Igreja - Pe. José Pedro da Costa
Matos. Trocaram-se diversas impressões, muito positivas, sobre a situação actual e sobre a possibilidade de continuar a angariação de fundos para a efectivação das muitas obras que ainda
falta concluir.
EUCARISTIA DA BEATA RITA
No 8.º aniversário da beatificação de Beata Rita Amada de Jesus, o Bispo presidiu à
Eucaristia, na Catedral, solenizada pelas Irmãs e pelas Crianças do Jardim-de-Infância de Jugueiros, orientado pelo Instituto da Sagrada Família Jesus Maria José. Neste momento, todos
esperamos e rezamos para que avance o processo de Canonização, de modo a ter culto público
e em toda a Igreja, esta nossa conterrânea que é tida como Santa e modelo de virtudes.
PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA
Os Bispos da Província Eclesiástica de Braga, de que faz parte a diocese de Viseu, reuniram no passado dia 27 de Maio, na Casa Episcopal da diocese de Coimbra. Foi uma reunião
ordinária, presidida pelo Arcebispo de Braga, o Metropolita desta Província. Trocaram-se opiniões sobre os vários assuntos da actualidade e puseram-se em comum pontos de vista sobre os
temas propostos. A próxima reunião da Província será conjuntamente com os Bispos da Província de Santiago de Compostela e terá lugar em Viana do Castelo, em 25 de Novembro.
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PADRES VICENTINOS
Para reflectir com o Bispo o futuro da presença dos Padres de S. Vicente de Paulo na diocese e depois de ter passado e estado com o Bispo o Superior Provincial - Pe. Álvaro Esteves
da Cunha - estiveram na Casa Episcopal, na última Sexta-feira, o Pe. Fernando e o Pe. Bruno.
Numa conversa muito interessante e profundamente pastoral, trocaram-se impressões sobre a
melhor forma de continuarem a sua acção pastoral, missionária e vocacional na nossa Igreja
diocesana.
PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA
Convidado pela Autarquia viseense, o Bispo presidiu, na Igreja da Santíssima Trindade, à
Eucaristia dominical, na tarde do último Sábado, dia 31 de Maio. Foram cerca de 3.000 pessoas
as que se deslocaram das diversas freguesias do concelho de Viseu, acompanhadas pelo Presidente, Vice-Presidente e Vereadores da Câmara Municipal.
A Eucaristia, muito bem solenizada pelo coro de Abraveses e orientada pelo Cón. António
Jorge, foi o momento alto que levou à Igreja da Santíssima Trindade uma participação, muito
representativa, das terras de Viseu. Concelebrou, ainda, o Pe. Luís Miguel, pároco de S. João de
Lourosa.
A viagem continuou com um almoço festivo e partilhado, com excelente organização,
num dos parques de Fátima.
CONSELHO ECONÓMICO DIOCESANO
No fim da tarde de Quinta-feira, dia 5 de Junho, reuniu, em reunião ordinária, o Conselho
Económico Diocesano. Presidiu o Bispo da diocese e orientou a reunião o Ecónomo da diocese Pe. Armando Esteves Domingues. Reflectiram-se os vários assuntos da agenda, nomeadamente
a situação de algumas casas e de algumas instituições da diocese, na sua vertente económica e
financeira.
ENCONTRO COM RELIGIOSAS
No início da tarde de Quinta-feira, dia 5 de Junho, o Bispo reuniu com a Provincial das
Irmãs Missionárias Filhas do Coração de Maria, presentes na paróquia de Canas de Santa Maria. Também esteve presente, neste encontro, a Superiora desta Comunidade. Foi um encontro
muito proveitoso, com uma alargada troca de impressões sobre o que diz respeito à sua presença em Portugal. Depois da saída do Centro Pastoral Diocesano, esta é a única Comunidade no
nosso país.
O PENTECOSTES NA CATEDRAL
No Domingo de Pentecostes, dia 8 de Junho, o Bispo presidiu à Solenidade deste dia, na
Catedral. Repleta de fiéis, acolheu várias dezenas de jovens, dos quais se crismaram 61, vindos
de várias das paróquias do Arciprestado Urbano. A Eucaristia foi muito bem vivida, com os
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jovens a celebrar, com muita alegria, a sua completa integração na Igreja. Assim possam ser
cristãos alegres, felizes e activos, nas suas comunidades e onde quer que seja a sua existência e
actividades futuras.
PENALVA DO CASTELO
Na Segunda-feira, dia 3 de Junho, o Bispo fez uma visita aos sacerdotes do arciprestado
de Penalva do Castelo, conversando com cada um nas suas residências paroquiais. Em Pindo,
conversou com o Pároco - Pe. César Martinho - visitou o novo Centro Social Paroquial e informou-se das razões que estão a demorar a abertura daquelas instalações. Prevê-se que, muito
brevemente, sejam ultrapassadas as últimas dificuldades.
SANTA COMBA DÃO
No início da noite de Quarta-feira, 4 de Junho, o Bispo esteve no Arciprestado de Santa
Comba Dão, na paróquia de Nagosela, lugar que acolhe a celebração arciprestal do Crisma no
ano presente. Ali esteve com todos os crismandos e seus catequistas, falando-lhes da importância deste Sacramento, na sua caminhada humana, cristã e eclesial. Depois, esteve com os 3 sacerdotes - párocos deste Arciprestado de Santa Comba Dão - reflectindo com eles um conjunto
de temas que o Bispo está a apresentar em todos os, ainda 17 arciprestados, da nossa diocese.
RURAL 2 DE VISEU
No propósito de reunir com cada um dos 17 arciprestados da diocese, o Bispo esteve
com os sacerdotes do 2.º Rural de Viseu. Este encontro teve lugar nas instalações do Seminário
Maior e realizou-se na manhã de Quinta-feira, dia 5 de Junho. Seguiu-se o almoço de convívio.
Trataram-se os diversos assuntos que são comuns à agenda deste encontro em todos os 17 e
falou-se das Visitas Arciprestais que, neste Arciprestado, terão lugar no próximo Ano Pastoral.
DIRECÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA
A pedido da direcção da Cáritas Diocesana, o Bispo esteve na sede desta Instituição para
uma reunião, durante a tarde de Segunda-feira, dia 9 de Junho. Estavam presentes quase todos
os elementos e trocaram-se impressões diversas, sobretudo sobre as condições e possibilidades
da Sede onde a Cáritas trabalha e a situação concreta das valências que estão a desenvolver.
IRMÃS CARMELITAS
No início da tarde de Quarta-feira, dia 11 de Junho, o Bispo reuniu com a Comunidade
Religiosa das Irmãs Carmelitas Missionárias Teresianas, no Centro Sócio Pastoral Diocesano,
Instituição onde vivem. Falou-se de vários assuntos e fez-se alguma reflexão sobre o trabalho
que fazem e outro que podem vir a fazer, tendo em conta algumas conclusões do Sínodo diocesano.
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ENCONTRO DE TRIBUNAIS ECLESIÁSTICOS
Durante a manhã de Quinta-feira, dia 12 de Junho, teve lugar um encontro dos Responsáveis dos Tribunais Eclesiásticos que pertencem às dioceses da Província Eclesiástica de Braga.
Realizou- se nas instalações do Seminário Maior. Estas reuniões têm lugar periodicamente,
percorrendo as diversas dioceses que constituem este conjunto e têm por finalidade reflectir
aspectos comuns a todos, que importa terem soluções e pareceres comuns. O Bispo esteve presente na parte final dos trabalhos, dirigindo palavras de saudação a todos os presentes.
PLANO PASTORAL 2014-2016
Continuando uma reflexão já iniciada, reuniu-se, na Casa Episcopal, o grupo que está a
preparar o Plano Pastoral para os próximos 2 anos, acompanhando a última fase de construção
do Sínodo Diocesano. O Bispo também esteve neste trabalho que ocupou toda a manhã de Sexta-feira, dia 13 de Junho. Ultimado o esquema geral, vão ser pedidas colaborações concretas a
todos os Secretariados da Pastoral diocesana e, sucessivamente, a todos os Movimentos e outras
Instituições.
SANTO ANTÓNIO NO LAR
Na tarde do passado dia 13, Sexta-feira, o Bispo presidiu à Eucaristia em louvor do Padroeiro do Lar de Santo António. A Igreja estava repleta e os alunos da Casa solenizaram muito
bem a Eucaristia. Concelebraram o Director - Cón. Arménio Lourenço, o Secretário da Direcção - Pe. Doutor Ricardo Cardoso e o anterior Pároco de Santa Maria - Cón. José Albuquerque
Leitão. Seguiu-se um jantar de festa, no qual participaram, com a direcção e alunos, todos os
convidados.
PADROEIRO DE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
Celebrando Santo António, o Padroeiro da Santa Casa da Misericórdia de S. Pedro do Sul,
o Bispo esteve naquela Instituição, a convite do Pároco e do Provedor. A celebração teve lugar
no Domingo, dia 15 de Junho, dia da solenidade da Santíssima Trindade. Seguindo- se à Eucaristia, teve lugar a bênção e inauguração de novas instalações que preenchem as mais exigentes
e actuais condições requeridas para um Lar de Idosos. Seguiu-se um almoço festivo e familiar,
nas novas instalações, agora inauguradas.
ENCONTRO COM A CÂMARA MUNICIPAL
Para reflectir os projectos e trabalhos previstos para o Centro Histórico da cidade de Viseu
e o lugar que ali ocupam e a acção que desenvolvem as IPSS ligadas à Igreja e outras Instituições diocesanas, a Câmara quis reunir para apresentar intenções e pedir ideias e colaboração.
A reunião teve lugar na Casa Episcopal e ali estiveram: Cáritas Diocesana, Cáritas Paroquial
de Santa Maria, Centro Sócio Pastoral Diocesano, Centro Sócio-Pastoral de S. José, Colégio
da Via Sacra, Lar-Escola de Santo António, Santa Casa da Misericórdia, Santa Teresinha, SeIgreja Diocesana
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minário Maior. Estiveram ainda o Ecónomo da Diocese e o Bispo. O Presidente da Câmara
Municipal apresentou planos e projectos e ouviu sugestões de todos os presentes. Esta reunião
teve lugar na manhã de Quinta-feira, dia 12 de Junho.
REUNIÃO DA CELF
A Comissão Episcopal do Laicado e Família reuniu, em Fátima, na manhã de Segundafeira, dia 16 de Junho, antes do início das Jornadas Pastorais deste ano. Fez-se a avaliação das
últimas actividades realizadas e falou-se da preparação que se está a fazer para as Jornadas da
Família, que terão lugar no próximo mês de Outubro. Também - e porque está a atingir o limite
do tempo da Equipa do SNPES - falou-se das dioceses que vão assumir a coordenação deste
Serviço Nacional no próximo triénio.
JORNADAS PASTORAIS
Com a participação dos Bispos, dos Vigários Gerais e dos Responsáveis dos Serviços
Nacionais, decorreram as Jornadas Pastorais deste ano, que tiveram como centro de reflexão a
Exortação Apostólica do Papa Francisco - Evangelii Gaudium (A Alegria do Evangelho). Foram 2 dias cheios de interesse - desde a tarde de Segunda-feira ao meio da tarde de Quarta-feira
(16 a 18 de Junho) - e com interessada participação.
SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS
O Bispo presidiu, como de costume, à solenidade do Corpo de Deus, na Catedral da nossa diocese. Como vem sendo hábito, desde os últimos anos, houve solene Eucaristia na hora
habitual dos Domingos e solenidades - 11,00 horas. De tarde, a partir das 15,00 horas, houve
um longo tempo de oração, com o Santíssimo exposto. Às 16,30 horas, celebrou-se a oração
litúrgica de Vésperas, seguindo-se a Solene Procissão pelas ruas da cidade. Apesar de alguma
chuva, a Catedral estava repleta no final da solene procissão.
JUBILEU DA CATEDRAL
Na tarde de Segunda-feira, dia24 de Junho, o Bispo reflectiu, com a Doutora Fátima
Eusébio - Directora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese - a forma de iniciar os trabalhos para preparar a celebração dos 500 anos da Catedral. Trocaram-se algumas impressões
e pensou-se na constituição de uma Equipa que começará, desde já, a pensar e programar um
conjunto de iniciativas.
CÓNEGO JOSÉ RIBEIRO
Depois de uma queda em que fracturou uma perna, o Senhor Cónego José Ribeiro dos
Santos esteve internado no Hospital de Viseu. Depois do sucesso da intervenção, regressou a
sua casa, em Campo de Besteiros, onde vai recuperando muito bem. O Bispo esteve em sua
268

Igreja Diocesana

casa, na tarde de Terça-feira, dia de S. João Baptista, podendo constatar as melhoras e a sua boa
disposição, vivendo com alegria os seus 99 anos de idade e os seus 75 anos de sacerdócio.
VIGÁRIOS EPISCOPAIS
Na manhã de Quinta-feira, dia 26 de Junho, o Bispo esteve reunido com os Vigários Episcopais da diocese. O programa foi preenchido com vários assuntos, fazendo alguma revisão do
Ano Pastoral que está a terminar e reflectindo alguns pontos em ordem à organização do próximo ano pastoral. O Sínodo e algumas mudanças na organização da diocese foram, também,
temas deste encontro. Terminou com almoço de confraternização na Casa Episcopal.
SOLENIDADE DO CORAÇÃO DE JESUS
No passado dia 27 de Junho, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o Bispo presidiu
à sua celebração na Igreja do Lar de Santo António. Concelebrou o Director Diocesano do
Apostolado da Oração - Pe. Luís Carlos Correia de Almeida. Concelebraram ainda: Cón. Arménio Ferreira Lourenço, Director do Lar, Pe. Jorge Luís e Pe. Ricardo Ferreira. A Igreja estava
praticamente cheia, com representantes responsáveis de alguns dos Centros paroquiais que são
várias dezenas.
APRESENTAÇÃO DE LIVRO
No início da tarde de Sábado, dia 28 de Junho, o Bispo esteve na apresentação de um
livro sobre a actividade de exploração do urânio, nas Minas da Urgeiriça, freguesia de Canas
de Senhorim. O livro, da autoria do Dr. Carlos Motta Veiga, de Canas de Senhorim, refere as
actividades nas Minas de urânio, na 2.ª metade do século XX, evidenciando os perigos desta
actividade e as piores consequências verificadas. O Bispo fez o Prólogo deste livro e deu, ali, os
parabéns ao Autor, saudando todos os presentes que enchiam o vasto salão nas antigas instalações daquela empresa.
RETIRO DE SACERDOTES
Para acompanhar o início do Retiro de Sacerdotes na nossa diocese, o Bispo almoçou no
Seminário Maior e desejou uma boa experiência de reflexão e de crescimento espiritual a todos
os que quiseram viver estes dias de retiro. Foi orientador o Cón. António Jorge, Reitor dos Seminários da diocese e Presidente do Secretariado Diocesano da Juventude, das Vocações e do
Ensino Superior.
COMISSÃO DA IGREJA BEATA RITA
Mais uma vez e continuando a procurar encontrar soluções para esta importante Igreja,
estiveram com o Bispo algumas das pessoas da Comissão de Obras da Igreja Beata Rita, de
Jugueiros, paróquia de Ranhados. O encontro aconteceu na Casa Episcopal, no início da tarde
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de Terça-feira, dia 1 de Julho. Foi uma boa troca de impressões sobre variados aspectos deste
grande projecto da nossa cidade de Viseu.
LIVRO SOBRE A EXPLORAÇÃO DO URÂNIO
O Bispo recebeu o Autor do livro “A Vida dos Trabalhadores do Urânio. «Trabalho
ruim»”, Dr. Carlos Jorge Mota Veiga, de Canas de Senhorim. Para este livro, que retrata, de
forma real, os trabalhos nas minas de urânio do século XX - em Urgeiriça (Canas de Senhorim)
e noutros lugares, o Bispo escreveu o Prefácio, a pedido do Autor. Este encontro teve lugar na
Casa Episcopal, na tarde de Terça-feira, dia 1 de Julho. O livro foi apresentado no passado Sábado, num salão da Urgeiriça.
CARMELITAS MISSIONÁRIAS TERESIANAS
Esteve em Viseu, no Centro Sócio-Pastoral Diocesano, a Provincial das Irmãs Carmelitas
Missionárias Teresianas, vinda de Espanha. O Bispo teve uma reunião com esta Comunidade
para dialogar sobre alguns projectos que estão previstos para a sua actividade na nossa diocese.
O encontro teve lugar no Centro Pastoral, na manhã do dia 3 de Julho, tendo estado, também,
em parte desta reunião, o Director - Cón. Miguel de Abreu.
SECRETÁRIO DE ESTADO
De passagem por Viseu, esteve na Casa Episcopal, em reunião com o Bispo da diocese, o
Senhor Secretário de Estado da Segurança Social. Vinha acompanhado pelo Director Regional
da Segurança Social de Viseu. A visita ocasionou uma boa troca de impressões sobre as diversas
áreas que estão ligadas a este Ministério e as formas de melhor responder aos problemas que
a Segurança Social procura solucionar. Na nossa diocese existem 103 instituições nesta área:
Misericórdias, Centros Sociais com várias valências. Cobrem quase toda a realidade social nas
diversas carências existentes.
FAZENDA DA ESPERANÇA
Na tarde de Segunda-feira, dia 21 de Julho, o Bispo recebeu um grupo de pessoas, vindas
do Brasil e que são responsáveis pela Obra “Fazenda da Esperança”, Instituição que se dedica
ao acompanhamento e recuperação de pessoas doentes em determinadas áreas da saúde comportamental.
Vinham acompanhadas pelo Pe. José Mota, Assistente Espiritual desta Instituição em
Portugal. Foi uma bela e muito positiva troca de impressões sobre a acção e ideais que orientam
o seu trabalho - humano, espiritual, terapêutico e social.

270

Igreja Diocesana

CAPÍTULO X
FALECIMENTOS

Igreja Diocesana

271

272

Igreja Diocesana

FALECEU A
IRMÃ NAZARÉ
A Irmã Maria Cristóvão, por nós conhecida Irmã Nazaré, foi chamada a viver uma vida
gloriosa junto de Deus Pai e da nossa querida Madre Fundadora, no dia 16 de novembro, pelas
dezassete horas e trinta e cinco minutos, no Hospital de S. Teotónio de Viseu, onde foi socorrida
após uma crise aguda, a que não resistiu.
Depois de uma vida dedicada aos serviço do Instituto Jesus Maria José, da Igreja e da sociedade, aos 79 anos, a Irmã Nazaré partiu para a casa do Pai. Consagrou a sua vida ao Senhor,
doandose ao serviço a Deus e aos irmãos, assumindo a Espiritualidade e Carisma do Instituto
Jesus Maria e José, que Beata Rita nos legou.
Dedicou grande parte da sua vida ao serviço da educação de infância, em diversas comunidades do Instituto, desempenhou esta missão com muito amor e empenho.
Podemos caracterizar a Ir. Nazaré como uma pessoa alegre, orante, disponível, comunicativa, zelosa, trabalhadora. Por onde passou deu testemunho de uma pessoa feliz na sua entrega
ao Senhor. Acreditamos na sua feliz ressurreição, na certeza de que junto de Deus intercederá
por todo o Instituto. Louvamos a Deus pela sua vida doada ao Instituto e pela sua fidelidade até
ao fim.
Ir. Maria Salete Pereira
FALECEU O
PE. MANUEL DINIS
Quase a completar 92 anos de idade, faleceu na passada segunda-feira, no Centro Sócio-Pastoral Diocesano, o Padre Manuel Ferreira Dinis.
Ordenado sacerdote em 15 de Agosto de 1945, foi pároco de Papízios nos anos de 19461947. De 1948 a 1999 (51 anos) foi pároco de Dardavaz.
Teve exéquias solenes presididas pelo Bispo da Diocese, em Dardavaz, onde ficou sepultado. Descanse em paz!
FALECEU O
PE. MANUEL COIMBRA
Com 80 anos, faleceu em Lisboa, no passado dia 29 de Novembro, o Pe. Manuel Gonçalves Coimbra. Natural da paróquia de Tondela, foi ordenado presbítero na Sé de Viseu em 29 de
Junho de 1959.
Foi sucessivamente pároco de Mosteirinho, nos anos de 1960 e 1961, e de Ferreirós do
Dão e Sobral de Papízios, de 1961 a 1963.
Após um acidente de viação a caminho de Salamanca, em Julho de 1963, veio a sua “viasacra” nos Hospitais de Salamanca e de Lisboa. Só no dia 29 de Junho de 1967 celebrou no
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Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão (Cascais) e foi dado por terminado o seu tratamento, ficando paralisado dos membros inferiores.
Nesse mesmo dia (29 de Junho de 1967 - 8.º aniversário da sua ordenação sacerdotal) foi
para a paróquia de Santa Maria de Belém, onde esteve até finais desse ano. No Natal de 1967,
foi nomeado capelão do Bairro da Tabaqueira, freguesia de Rio de Mouro, que foi na sua vida
sacerdotal o múnus mais prolongado.
Sacerdote da nossa diocese, um acidente levou-o para a capital. Agora, a “irmã morte”
reconduziu-o à sua terra - Ermida (Tondela), onde teve exéquias solenes presididas pelo Vigário
Geral da Diocese, Mons. Alfredo Melo, e onde quis ficar sepultado.
FALECEU O
CÓNEGO FERNANDO MARQUES DIAS
Com 83 anos, completados em 29 de Dezembro passado, faleceu na madrugada de Segunda-feira, dia 10 de Fevereiro, no Seminário Maior de Viseu, onde residia, o Cón. Fernando
Marques Dias.
Natural da freguesia de Castelões, concelho de Tondela, foi ordenado presbítero em Mangualde, a 19 de Dezembro de 1954.
De 1955-1957 foi pároco de Soito e Coruche (por algum tempo também de Carapito, Eirado, Sequeiros e Gradiz) e coadjutor em Aguiar da Beira. Foi pároco ainda de Sobral Pi- chorro
e Fuinhas (1958-1960) e de Santiago de Besteiros (1961-1967). A actividade pastoral do Cón.
Marques Dias passou em 1967 para o Seminário Maior de Viseu, onde foi (até 1992) Director
Espiritual e Ecónomo (1984-2001). Em 1974 foi pároco interino da paróquia de S. José, e colaborador na paróquia do Coração de Jesus, em Viseu, em 1977/1978.
Foi, durante mais de 10 anos, Presidente do Secretariado das Vocações e do Secretariado
do Clero. Confessor e colaborador de várias comunidades religiosas desde 1963, foi ainda responsável pela União Apostólica do Clero desde a sua fundação.
Membro do cabido da catedral desde 1988, foi também, durante vários mandatos, membro do Conselho Presbiteral. Voltou à vida paroquial em Setembro de 1992 como pároco de
Rio de Loba até 2006. Foi professor no Seminário Maior de Viseu e na Escola Secundária de
Viriato. Foi ainda colaborador do Jornal da Beira.
Esteve em câmara ardente na igreja do Seminário Maior, onde teve a celebração de Vésperas e Missa Exequial, sendo trasladado para a Sé na manhã seguinte, onde houve Celebração
de Laudes e Missa Exequial solenes, presididas pelo Bispo da diocese. Na tarde do mesmo dia,
11 de Fevereiro, regressou à sua terra natal, Castelões, onde teve exéquias e funeral que o conduziu ao cemitério local onde ficou sepultado.
Amigo dos padres, seus irmãos no sacerdócio, foi a eles e à sua formação espiritual que
dedicou as grandes qualidades e ardor sacerdotal que possuía. A Igreja em Viseu ganha mais um
intercessor junto de Deus para a missão que, neste momento histórico de vivência sinodal, está
chamada a empreender.
“Descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras o acompanham”.
FALECEU O
PE. JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
Na passada sexta-feira, no Centro Pastoral Diocesano onde desde há muito vivia com
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uma saúde bastante debilitada, faleceu, aos 87 anos, o Pe. João Rodrigues dos Santos. Natural
de Vil de Soito, concelho de Viseu, foi ordenado presbítero no Paço Episcopal, em 16 de Julho
de 1950. No ministério sacerdotal foram-lhe confiadas as paróquias de Vila Chã de Sá e Fail
(1951-1963) e de Calde (1963-1990). Teve exéquias solenes presididas pelo Bispo da Diocese,
na sua terra natal, onde ficou sepultado. Mais um sacerdote que termina a sua carreira neste
início de 2014. Que o Senhor o receba no seu Reino de Luz e de Paz!
FALECEU O
PE. ÂNGELO LOUREIRO
Na passada sexta-feira, 23 de Maio, faleceu, com de 91 anos de idade, o Pe. António Ângelo Marques Loureiro.
Natural da paróquia de Pinheiro de Lafões, foi ordenado sacerdote no adro da Sé de Viseu
em 19 de Maio de 1946. Nesse mesmo ano, a 4 de Agosto, assume, como pároco a paróquia de
Lobão da Beira, onde se mantém até 31 de Outubro de 1959. Entre 1947 e 1949, é encarregado,
alguns meses, da paróquia de Canas de Santa Maria.
Desde 1 de Novembro de 1959 até 2003, foi pároco de Senhorim, no concelho de Nelas.
Retirado, desde então, na sua terra natal, aí veio a falecer.
Teve exéquias solenes na paroquial de Pinheiro de Lafões presididas pelo Bispo da Diocese, sendo sepultado no cemitério local.
Damos graças a Deus por este sacerdote que, durante 57 anos, dedicou o seu ministério
sacerdotal às paróquias referidas. Que o Senhor o acolha no seu Reino.
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1. ANUÁRIO 2013/2014

NOTA DE ABERTURA
Este Anuário 2013-2014 vem recordar-nos o tempo em que estamos - muito perto da
concretização dos trabalhos do Sínodo Diocesano e de apurarmos as conclusões, os desafios e
as motivações para a renovação da nossa Igreja de Viseu.
Até agora - e por mais este ano pastoral - temos feito algumas reflexões e experiências
que, em alguns casos, nos têm desafiado a mudanças necessárias. Porque queremos ser corajosos no sim à vontade de Deus e aos desafios que as pessoas, as comunidades e as circunstâncias
nos fazem, queremos discernir o que Deus quer e nos pede e queremos responder ao que a nossa
missão deve perscrutar e concretizar.
O Inquérito Sinodal deu-nos algumas notas que não devemos esconder nem esquecer; a
Igreja - através do Papa Francisco e com os Seus desafios, atitudes e palavras - vai propondo caminhos de renovação, de desinstalação e de escuta permanente dos diversos e contínuos sinais
dos nossos tempos.
Estamos e queremos estar em comunhão, percorrendo o caminho sinodal. Não queremos
parar nem nos queremos fechar, argumentando desânimo, cansaço ou desinteresse pelos ventos
e sinais do Espírito Santo que move, sopra e indica o caminho a seguir. “Em comunhão para a
missão” é o lema que nos vai guiando, indicando sempre a direcção do SIM no serviço a Deus
e aos irmãos.
Que, guiados pelo Bom Pastor, tenhamos sempre a alegria de caminhar em Igreja e em
comunhão, como solícitos por aquelas e aqueles que vão vivendo e respondendo aos desa os
que o Espírito nos vai fazendo no interior da Igreja, mas, também, em todas as periferias que
nos são dadas conhecer, sempre na comunhão do que nos une e desafia.
23 de Dezembro de 2013
Bispo Ilídio, 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 Episcopus 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 Calióbria...” (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 próprio na pessoa de D. Osório, o último dos priores que, em nome do
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Bispo de Coimbra, a governaram desde 1101. Nos fins do séc. XII, era uma das sete Dioceses
existentes nos territórios do Reino. Inicialmente sufragânea de Mérida, passou a depender, em
1119, da Metrópole Bracarense, por sentença de Inocêncio III, que dirimiu a longa questão entre
Braga e Compostela.
BISPO DIOCESANO
D. ILÍDIO PINTO LEANDRO
Nascimento: 14 de Dezembro de 1950, em Rio de Mel, Pindelo dos Milagres, São Pedro
do Sul. Filho de António Pinto Leandro e de Custódia do Vale. Baptizado a 06 de Janeiro de
1951, na Igreja Paroquial de Pindelo dos Milagres, São Pedro do Sul.
Ordenação Presbiteral: 25 de Dezembro de 1973, em Pindelo dos Milagres, São Pedro
do Sul.
Nomeações: Prefeito do Seminário Menor de S. José de 1974 a 1975. Assistente do Agrupamento 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 Secretariado da Pastoral Juvenil, de 1994 a 1998. Assistente Diocesano do Instituto Caritas Christi,
de 1996 a 1999. Pároco de Canas de Senhorim, de 1998 a 2005. Bodas de Prata Sacerdotais,
a 25 de 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.
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.diocesedeviseu.pt
SECRETARIA EPISCOPAL
Chefe de Gabinete: Pe. Ricardo Silva Ferreira
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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
Endereço: 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. António Jorge dos San- tos
Almeida, 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 Cabral;
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. Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia (Aguiar da Beira); Pe. António José de Figueiredo
Marques (Besteiros); Pe. Álvaro Dias Arede (Carregal do Sal); Pe. José Carlos dos Santos
Bento (Fornos de Algodres); Pe. Nuno Miguel Hen- riques Azevedo (Mangualde); Pe. Joaquim
Carvalho Alves (Mões); Pe. Del m 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); Cón. Mário Lopes Dias (São Pedro do Sul);
Pe. António José da Silva Ramos Boavida (Sátão); Pe. João Pedro Ferreira Cardoso (Tondela);
e Pe. José Marcelino Pereira (Vouzela).
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. João Martins Marques.
Vigário Judicial Adjunto: Pe. Nuno Filipe Sousa Santos.
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Juízes Diocesanos: Mons. Alfredo de Almeida Melo, Pe. João Marques de Freitas Marado, Pe. João Martins Marques, Dr. Custódio Matos Costa.
Promotor da Justiça: Pe. Nuno Filipe Sousa Santos.
Defensor do Vínculo: Pe. Alcides Fernandes Tavares Vilarinho.
Notários: Pe. César Martinho Duarte Catarino Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho e Albano Chaves de Andrade.
Advogados: Dr.ª Ana Júlia Martins dos Santos, Dr.ª Ana Maria Santos Brito Correia de
Carvalho, Dr.ª Beatriz Paiva Reis, Dr.ª Catarina Alexandra Gomes Cardoso Silva, Dr.ª Célia
Maria de Jesus Pereira, Dr. Filipe José Ribeiro Figueiredo, Dr.ª Filomena Maria de Sousa Martins Pereira Rodrigues, Dr.ª Sofia Esteves Martins e Dr.ª Vera Lúcia de Almeida Barrias.
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 Executivo: Diác. Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo Marques. Vogais: Ir. Glória Pacheco de
Sousa, José António Marques Pinto e Lúcia Margarida Morgado Lopes.
Membros sinodais (155):
Abel Joaquim Tavares Dias, Abel Nuno Carreira Gomes, Afonso Baptista da Costa Dias,
Monsenhor Agostinho Plácido Gonçalves, Albano Chaves de Andrade, Monsenhor Alfredo
de Almeida Melo, Padre Álvaro Dias Arede, Padre Amadeu Dias Ferreira, Padre Américo da
Cunha Duarte, Ana Cristina Andrade Delgado Pereira, Ana Maria Bento Queirós de Carvalho,
Ana Teresa Sequeira da Fonseca, Anabela Gomes Alves Abrantes, André Filipe da Costa Leite
e Silva Ferreira, André Maurício Horta Reis da Silva, Diácono António Beato Serra, António Bernardo Lopes Marques Marcelino, António Fernandes da Silva, António de Figueiredo
Nunes, Padre António Gomes de Matos, António Joaquim de Oliveira Branco, Cónego António Jorge dos Santos Almeida, Padre António José Almeida Rodrigues, Padre António José
de Figueiredo Marques, Padre António José da Silva Ramos Boavida, Diácono António de
Lima Paiva, António Manuel Lopes Pinto Paixão, Padre António Pereira Felisberto, António
Pereira de Lima, Armando do Carmo Néri, Padre Armando Esteves Domingues, Cónego Arménio Ferreira Lourenço, Augusto Passos, Avelino Pinto Dias Marques, Bárbara da Silva Cunha,
Bernardino da Silva Simões, Cândida Faure, Padre Carlos Alberto Ramos de Sousa, Carlos
Manuel Monteiro Marques, Cónego Carlos Martins Casal, Catarina Augusta Lemos Rodrigues
Albuquerque, Irmã Cecília das Dores Barros, Cláudia So a dos Santos Valente, Cristina Maria
Martins Costa, Cristina Marília Pereira Gomes Abrantes, Custódio Matos Costa, Davide Manuel Ferreira da Costa, Padre Delfim Dias Cardoso, Deolinda dos Prazeres Soares Saraiva Vasconcelos da Costa, Dulce Maria Pina Venâncio da Costa, Eduarda Maria Berengel Santos Soares Albergaria, Elisa Margarida Ferraz Ferreira de Oliveira, Padre Eurico José Pereira Teixeira
de Sousa, Diácono Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo Marques, Felisberto Pereira de
Almeida, Fernanda Maria do Amaral Rodrigues Pereira, Fernanda Maria dos Santos Fernandes
Caires Cunha, Fernando Diniz Correia Chapeiro, Cónego Fernando Marques Dias, Irmã Glória
Pacheco de Sousa, Helena de Fátima Gonçalves de Castro, Hermínio Monteiro Gonçalves,
D. Ilídio Pinto Leandro, Inocêncio da Costa Mendonça, Isabel Maria Pereira Demar Ferreira
dos Santos, Isabel Maria Rodrigues Correia, Isaura Maria Gomes Marques Matos, Cónego
Jerónimo Rodrigues Coutinho, Padre João Carlos Pinto Gomes, Padre João de Figueiredo Rodrigues, Diácono João Francisco Ferreira Morais, João Lopes Ferreira, João Manuel Soares
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Bastos Pinho, Padre João Martins Marques, João Paulo Ferreira Silva Sousa, Padre João Pedro
Ferreira Cardoso, Diácono João Pinto de Almeida Ferreira, Diácono Joaquim Cardoso Ferreira
de Almeida, Padre Joaquim Carvalho Alves, Joaquim Pereira Rodrigues, Cónego Jorge Alberto
da Silva Seixas, Padre Jorge Luís Gomes Lopes, Jorge Manuel dos Santos Carvalho, Padre Jorge Miguel Tavares Gomes, Cónego José de Albuquerque Leitão, José António Marques Pinto,
Padre José Cardoso de Almeida, Pe. José Carlos dos Santos Bento, José da Costa Oliveira, Padre José de Fátima Oliveira Morujão, Monsenhor José Fernandes Vieira, José Fernando Pereira
Borges, Cónego José Henrique Correia de Almeida Santos, Padre José Júlio Martins Marques,
Padre José Marcelino Pereira, José Meneses Rocha, José Paulo Correia Pereira, Cónego José
Pereira Ribeiro dos Santos, Laura Henriques da Santa Cabral Nunes, Lúcia Margarida Morgado
Lopes, Luís Manuel Gonçalves Almeida, Madalena das Dores Antunes, Padre Manuel Alberto
Henriques de Figueiredo, Manuel António Marques Pereira, Padre Manuel António da Rocha
Fontes Santos, Padre Manuel Antunes dos Santos Barranha, Padre Manuel Fernando Lopes
Soares, Padre Manuel Gonçalves Fernandes, Padre Manuel José de Matos Clemente, Cónego
Manuel Moreira de Matos, Irmã Margarida Hostilina da Costa Cardoso, Irmã Maria Arminda
Teixeira Faustino, Maria Augusta Larcher Nunes Abranches Monteiro, Maria Beatriz Marques
Simões, Maria do Carmo Figueiredo Sobral, Maria Clara Ferreira Figueiredo Natal, Irmã Maria
da Conceição Alves Paiva, Maria da Conceição Lufinha de Vasconcelos Pereira dos Santos,
Irmã Maria Deolinda Tavares Alves, Maria das Dores Pires Borges Mendes Marques, Maria
Emília Martins Moita André, Maria Eugénia Ferreira Rodrigues Almeida, Maria de Fátima dos
Prazeres Eusébio, Maria de Fátima Rodrigues, Irmã Maria da Graça Neves de Matos, Maria
José Viegas da Silva Costa, Maria Laura Lourenço Maurício Lopes, Maria de Lurdes Gomes
de Jesus Pinto Salvador, Mário Alexandre Matos Lino, Cónego Mário Lopes Dias, Messias Lopes de Sousa, Cónego Miguel de Abreu, Padre Mílton Lopes da Encarnação, Nuno Alexandre
Marques de Matos, Padre Nuno Manuel dos Santos Almeida, Padre Nuno Miguel Henriques
Azevedo, Nuno Paiva Gonçalves Freitas, Cónego Orlando Soares de Paiva, Padre Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia, Padre Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues, Paulo Jorge Correia
da Silva, Paulo José Machado Ferreira, Paulo Marques Aparício, Padre Pedro Manuel Pinto
Perdigão, Pedro Miguel da Assunção Teixeira, Pedro Nuno Mendes Ribeiro Eira, Pureza de
Fátima Ferreira da Rocha e Carmo de Almeida, Renata Margarida Rodrigues Figueiredo, Rosa
Maria Gomes de Almeida Fonseca, Rui Manuel Cabral Rodrigues, Padre Sérgio Miguel Tavares de Pinho, Monsenhor Sílvio Duarte Henriques, Maria Arlete Campos Pereira, Padre Virgílio
Marques Rodrigues, Vítor de Almeida Ferreira.
CONSELHO EPISCOPAL
Mons. Alfredo de Almeida Melo, Pe. Américo da Cunha Duarte, Cón. António Jorge dos
Santos Almeida, 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.
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 Pastoral de Besteiros), Cón. António Jorge dos Santos Almeida (Clero), 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
Igreja Diocesana

283

Fernandes (Zona Pastoral de Lafões) e Cón. Manuel Moreira de Matos (Pastoral). Ecónomo da
Diocese: Pe. Armando Esteves Domingues. Reitor do Seminário Maior: 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 Catedral: Cón. Orlando Soares de Paiva. Institutos de Vida Consagrada: Fr. Pedro Manuel Pinto
Perdigão. REPRESENTANTES DOS ARCIPRESTADOS * Zona Pastoral da Beira Alta - Carregal do Sal: Pe. Álvaro Dias Arede; Fornos de Algodres: Pe. José Carlos dos Santos Bento;
Mangualde: Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo; Nelas: Pe. Delfim Dias Cardoso. * Zona
Pastoral de Besteiros - Besteiros: Pe. António José de Figueiredo Marques; Santa Comba Dão:
Pe. Virgílio 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. Mário Lopes Dias; 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. Manuel 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 Silva 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 Episcopais: Pe. Américo da Cunha Duarte (Zona Pastoral de Besteiros), Cón. António Jorge dos
Santos Almeida (Clero), 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). Reitor do Seminário Maior: Cón. António Jorge dos Santos Almeida.
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
Clero: Pe. José Júlio Martins Marques. Pastoral Litúrgica: Pedro Miguel da Assunção Teixeira. Pastoral Social, Mobilidade e Saúde: Pe. António Gomes de Matos. Vida Consagrada: Fr.
Pedro Manuel Pinto Perdigão. Comunicações Sociais: Diác. Felisberto Henriques Gomes de
Figueiredo Marques. REPRESENTANTE DOS ASSISTENTES DE MOVIMENTOS, ASSOCIAÇÕES E OBRAS: Cón. Miguel de Abreu. REPRESENTANTES DOS MOVIMENTOS, ASSO284
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CIAÇÕES E OBRAS: Ana Maria Bento Queirós de Carvalho, Carlos Manuel Monteiro Marques
e Maria da Conceição Lufinha de Vasconcelos Pereira dos Santos. REPRESENTANTES DOS
ARCIPRESTADOS * Zona Pastoral da Beira Alta - Carregal do Sal: Eduarda Maria Berengel
Santos Soares Albergaria e Anabela Gomes Alves Abrantes. Fornos de Algodres: António Manuel Lopes Paixão e Fernanda Maria dos Santos Fernandes Caires Cunha. Mangualde: 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 Fonseca. 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 Barros. Sátão: António
Fernandes da Silva e Maria de Lurdes Gomes de Jesus Pinto Salvador. * Zona Pastoral de
Lafões - Oliveira de Frades: Cristina Maria Martins Costa e Vítor de Almeida Ferreira. São
Pedro do Sul: Diác. António de Lima Paiva e Diác. João Francisco Ferreira Morais. Vouzela:
Maria Eugénia Ferreira Rodrigues e Paulo Jorge Correia da Silva. * Zona Pastoral de Viseu Mões: Felisberto Pereira de Almeida e 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: Dr.ª Maria de Fátima dos Prazeres Eusébio
E-mail: bensculturais@diocesedeviseu.pt; http://bensculturais.diocesedeviseu.pt
5. Sector do Clero
Vigário Episcopal para o Clero: Cón. António Jorge dos Santos Almeida.
CABIDO
Presidente: Cón. Orlando Soares de Paiva. Secretário: Cón. Jorge Alberto da Silva Seixas. 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: Cón. António
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Jorge dos Santos Almeida, Cón. Arménio Ferreira Lourenço, Cón. Carlos Martins Casal, Cón.
Jorge Alberto da Silva Seixas, Cón. José Henrique Correia de Almeida Santos, Cón. Manuel
Moreira de Matos, Cón. Mário Lopes Dias, Cón. Miguel de Abreu e Cón. Orlando Soares de
Paiva. Honorários: Cón. José Pereira Ribeiro dos Santos. Jubilados Eméritos: Cón. Agostinho
Plácido Gonçalves, Cón. Fernando Marques Dias, Cón. Jerónimo Rodrigues Coutinho, Cón.
José de Albuquerque Leitão, Cón. José Fernandes Vieira e Cón. 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
Equipa: Reitor: Cón. António Jorge dos Santos Almeida.
Director Espiritual: Pe. Nuno Filipe Sousa Santos.
Prefeito de Estudos: Pe. Henrique Ribeiro de Sousa.
Administração: Pe. Abel Ferreira Rodrigues.
Seminário em Família
Equipa: Reitor: Cón. António Jorge dos Santos Almeida.
Director Espiritual: Pe. Nuno Filipe Sousa Santos.
Prefeito de Estudos: Pe. Henrique Ribeiro de Sousa.
Administração: Pe. Abel Ferreira Rodrigues.
Endereço: Seminário Maior de Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU Telefone: 232467360 / 965124444; E-mail: info@padretojo.net; www.seminario.diocesedeviseu.pt
Seminário Menor de São José (Vocacional)
Equipa: Reitor: Cón. António Jorge dos Santos Almeida.
Director Espiritual: Pe. Nuno Filipe Sousa Santos.
Prefeito de Estudos: Pe. Henrique Ribeiro de Sousa.
Administração: Pe. Abel Ferreira Rodrigues.
Endereço: Seminário Maior de Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU Telefone: 232467360 / 965124444, Fax: 232467369
E-mail: info@padretojo.net; www.seminario.diocesedeviseu.pt
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: Cón. António Jorge dos Santos Almeida; Membros: Pe. Abel Ferreira Rodrigues, Pe. António Henrique Ribeiro de Sousa, Pe. Nuno Filipe Sousa Santos.
ESTRUTURAS PASTORAIS
ARCIPRESTADOS, PARÓQUIAS E RESPECTIVO CLERO
VISEU URBANO - Arcipreste: Cón. José Henrique Correia de Almeida Santos. Ministério Diaconal: Diác. Carlos Alexandre Cardoso Sales Faria.
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Abraveses (N. Sra. dos Prazeres) – Casa Paroquial, Bairro do Vale, Lote 65, 1.º, 3510203 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 Pinheiro da Cunha.
Ranhados (N. Sra. da Ouvida) – Casa Paroquial, 3500-622 RANHADOS. Tel. 232461530
– Pe. António Gonçalves.
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, 3500503 VISEU. Tel. 232084511 / 232441704 – In solidum: Cón. José Henrique Correia de Almeida
Santos e Pe. José Carlos Pinto de Matos.
S. José (S. José) – Casa Paroquial de S. José, 3500-198 VISEU. Tel. 232423325 - Pe. José
de Fátima Oliveira Morujão.
S. Salvador (N. Sra. das Neves) – Casa Paroquial de S. Salvador, Largo da Igreja, 3510764 VISEU. Tel. 232448448 – Pe. José Pedro da Costa Matos; Diác. Carlos Alexandre Cardoso
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.
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. José Francisco Cardoso Caldeira.
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.
José Francisco Cardoso Caldeira.
Couto de Cima (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3510-602 COUTO DE CIMA – Pe. José
Francisco Cardoso Caldeira.
Farminhão (N. Sra. da Luz) – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3510-643 FARMINHÃO
– Pe. Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues.
Lordosa (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3510-772 LORDOSA. Tel. 232911140 – Pe. Amadeu Dias Ferreira.
Pindelo dos Milagres (N. Sra. dos Milagres) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3660-173
PINDELO DOS MILAGRES. Tel. 232315051 – Pe. Valmor Marcolin.
Ribafeita (N. Sra. das Neves) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3515-825 RIBAFEITA.
Tel. 232972433 – Pe. Amadeu Dias Ferreira.
S. Cipriano (S. Cipriano) – Casa Paroquial, 3510-734 SÃO CIPRIANO. Tel. 232412373
– Pe. Artur Antunes Marques.
Torredeita (N. Sra. da Anunciação) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, n.º 1, 3510-854
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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. Ministério Diaconal: Diác. João Pinto de Almeida Ferreira.
Cavernães (S. Isidoro) – Casa Paroquial de Cavernães, 3500-376 CAVERNÃES. Tel.
232921257 – Pe. Raimundo Elias Filho.
Cepões (S. Tiago) – Casa Paroquial, 3500-407 CEPÕES. Tel. 232921203 – Pe. Raimundo Elias Filho.
Côta (S. Pedro) – Casa Paroquial, Sanguinhedo, 3500-435 CÔTA. Tel. 232926129 – Pe.
António da Costa Ferreira de Carvalho.
Fail (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3510-630 FAÍL. Tel. 232926129
– Pe. Daniel Lopes dos Santos.
Fragosela (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial de Fragosela, 3500-475 FRAGOSELA.
Tel. e Fax 232479695 – Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo.
Lajeosa do Dão (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial de Lajeosa do Dão, 3460- 154
LAJEOSA DO DÃO. Tel. 232957333 – Pe. Arnaldo da Cunha Pereira.
Mundão (N. Sra. da Conceição) – Casa Paroquial de Mundão, Largo da Igreja, 3505-627
MUNDÃO. Tel. 232440482; Fax 232922167 – Pe. Raimundo Elias Filho.
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
– 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. e Fax 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.
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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. Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia.
Sequeiros (S. Sebastião) – Casa Paroquial, 3570-192 SEQUEIROS. Tel. 232688122 –
Pe. Jorge Miguel Tavares Gomes; Vigário Paroquial: Pe. Ivan Babchuk.
Souto de Aguiar (S. Sebastião) – Casa Paroquial, 3570-200 SOUTO DE 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 Diaconal: 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.
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 CAPARROSA. Tel. 232851379 – Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho. Vigário Paroquial: Pe. António
Carlos Carvalho da Silva; Diác. Joaquim Cardoso Ferreira de Almeida
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 MOSTEIRO
DE FRÁGUAS. Tel. 232848111 – Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho. Vigário Paroquial: Pe.
António Carlos Carvalho da Silva; Diác. Joaquim Cardoso Ferreira de Almeida.
Santiago de Besteiros (S. Tiago) – Casa Paroquial, 3465-157 SANTIAGO DE BESTEIROS. Tel. 232851721 – Pe. António Pereira Felisberto.
S. João do Monte (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3475-072 SÃO JOÃO DO MONTE. Tel. 232866133 – Pe. António José de Figueiredo Marques.
Silvares (Sta. Maria) – Casa Paroquial, 3465-180 SILVARES. Tel. 232848111 – Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho. Vigário Paroquial: Pe. António Carlos Carvalho da Silva; Diác.
Joaquim Cardoso Ferreira de Almeida.
Tourigo (S. Amaro) – Casa Paroquial, 3465-195 TOURIGO. Tel. 232871120 – Pe. Alcides Fernandes Tavares Vilarinho.
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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 BESTEIROS. Tel. 232848111 – Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho. Vigário Paroquial: Pe. António
Carlos Carvalho da Silva; 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 VIRIATO. 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, 3430341 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 SOBRAL. Tel.
232817126 – Pe. José Fernando Pinto da Silva.
FORNOS DE ALGODRES – Arcipreste: Pe. José Carlos dos Santos Bento.
Algodres (Sta. Maria Maior) – Casa Paroquial, 6370-011 ALGODRES. Tel. 271708189
– In solidum: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida e Pe. José Carlos dos Santos Bento; Moderador: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida.
Casal Vasco (S. António) – Casa Paroquial, 6370-021 CASAL VASCO. Tel. 271708189
– In solidum: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida e Pe. José Carlos dos Santos Bento; Moderador: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida.
Cortiçô (S. Pelágio) – Casa Paroquial, 6370-031 CORTIÇÔ. Tel. 271708189 – In solidum: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida e Pe. José Carlos dos Santos Bento; Moderador:
Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida.
Figueiró da Granja (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial, 6370-041 FIGUEIRÓ DA
GRANJA. Tel. 271708189 – In solidum: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida e Pe. José Carlos dos Santos Bento; Moderador: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida.
Fornos de Algodres (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, E.N. 16, 6370-213 FORNOS
DE ALGODRES. Tel. 271708189 – In solidum: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida e Pe.
José Carlos dos Santos Bento; Moderador: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida.
Fuinhas (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial – 6370-311 FUÍNHAS. Tel. 271708189 – In
solidum: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida e Pe. José Carlos dos Santos Bento; Moderador: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida.
Infias (S. Pedro) – Casa Paroquial, 6370-321 INFIAS. Tel. 271708189 – In solidum: Pe.
Nuno Manuel dos Santos Almeida e Pe. José Carlos dos Santos Bento; Moderador: Pe. Nuno
Manuel dos Santos Almeida.
Maceira (S. Sebastião) – Casa Paroquial, 6370-341 MACEIRA. Tel. 271708189 – In solidum: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida e Pe. José Carlos dos Santos Bento; Moderador:
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Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida.
Muxagata (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 6370-361 MUXAGATA. Tel.
271708189 – In solidum: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida e Pe. José Carlos dos Santos
Bento; Moderador: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida.
Sobral Pichorro (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial, 6370-382 SOBRAL PICHORRO.
Tel. 271708189 – In solidum: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida e Pe. José Carlos dos Santos Bento; Moderador: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida.
Vila Chã (N. Sra. das Boas Novas) – Casa Paroquial, 6370-391 VILA CHÃ. Tel.
271708189 – In solidum: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida e Pe. José Carlos dos Santos
Bento; Moderador: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida.
MANGUALDE – Arcipreste: Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo. Ministério Diaconal: Diác. Manuel António Madeira Vaz.
Abrunhosa-a-Velha (Sta. Cecília) – Casa Paroquial, 3530-010 ABRUNHOSA-A- VELHA. 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 TAVARES. 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.
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 MANGUALDE. 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 MOIMENTA DE MACEIRA DÃO – Pe. Manuel Chaves de Andrade.
Póvoa de Cervães (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3530-320 PÓVOA DE CERVÃES. Tel. 232614789; Fax 232614185 – Pe. Celestino Correia Rodrigues Ferreira.
Quintela de Azurara (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3530-334 QUINTELA DE
AZURARA. Tel. 232622964 – Pe. Gabriel da Paz Ulumdo.
Santiago da Cassurrães (S. Tiago) – Casa Paroquial, 3530-349 SANTIAGO DE CASSURRÃES. Tel. 232614224; Fax 232614185 – Pe. Celestino Correia Rodrigues Ferreira.
S. João da Fresta (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3535-360 SÃO JOÃO DA FRESTA – Pe. António Gonçalves da Cunha; Vigário Paroquial: Pe. Lino Alberto Pereira Loureiro.
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Travanca de Tavares (S. Salvador) - Casa Paroquial, 3530-370 TRAVANCA DE TAVARES. Tel. 232651155 – Pe. António Gonçalves da Cunha; Vigário Paroquial: Pe. Lino Alberto
Pereira Loureiro.
Várzea de Tavares (Santa Maria) – Casa Paroquial, 3530-380 VÁRZEA DE TAVARES.
Tel. 232651158 – Pe. António Gonçalves da Cunha; Vigário Paroquial: Pe. Lino Alberto Pereira Loureiro.
MÕES – Arcipreste: Pe. Joaquim Carvalho Alves. Ministério Diaconal: Diác. António
Beato Serra.
Alva (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3600-021 ALVA – Pe. Ricardo Alexandre de Albuquerque Oliveira.
Mamouros (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Termas de Carvalhal, 3600-398 MAMOUROS. Tel. 232315051 – Pe. Joaquim Carvalho Alves; Diác. António Beato Serra.
Mões (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3600-430 MÕES. Tel. 232315051 – Pe. António Manuel Sobral.
Moledo (Santa Maria) – Casa Paroquial, 3600-460 MOLEDO. Tel. 232304109 – Pe. Joaquim 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. António Manuel Sobral.
NELAS – Arcipreste: Pe. Delfim Dias Cardoso.
Canas de Senhorim (Santíssimo Salvador) – Casa Paroquial, Av. dos Bombeiros Voluntários, 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 SANTAR. 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. Eurico José
Pereira Teixeira de Sousa.
Destriz (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3680-042 DESTRIZ. Tel. 232761152 –
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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 OLIVEIRA 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 VICENTE DE LAFÕES. Tel. 232761260 – Pe. Manuel Gonçalves Fernandes.
Sejães (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3680-302 SEJÃES. Tel. 232181673 – Pe. Jorge
Luís Gomes Lopes.
Souto de Lafões (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3680-262 SOUTO DE LAFÕES.
Tel. 232761260 – Pe. Manuel Gonçalves Fernandes.
Valadares (N. Sra. da Expectação) – Casa Paroquial, 3660-673 VALADARES. Tel.
232798319 – Pe. Luís Carlos Correia de Almeida.
PENALVA DO CASTELO – Arcipreste: Pe. Manuel José de Matos Clemente.
Antas (S. Vicente) – Casa Paroquial, Largo de S. Vicente, 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.
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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 MOSTEIRO. 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 solidum: 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.
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. Mário Lopes Dias. 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. Carlos Alberto Ramos de Sousa; 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. Adelino
Ricardo Correia Lopes Pires. Vigários Paroquiais: Pe. Lindoval José da Silva, Pe. António
Marques Alexandre e Pe. João de Figueiredo Rodrigues; Diác. António de Lima Paiva.
Covelo de Paivô (S. Pedro) – Casa Paroquial, 4540-281 COVELO DE PAIVÔ – Pe. Ade294
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lino Ricardo Correia Lopes Pires. Vigários Paroquiais: Pe. Lindoval José da Silva, Pe. António
Marques Alexandre e Pe. João de Figueiredo Rodrigues; Diác. António de Lima Paiva.
Figueiredo de Alva (Transfiguração de Nosso Senhor) – Casa Paroquial, 3660- 114 FIGUEIREDO DE ALVA. Tel. 232315051 – Pe. João de Figueiredo Rodrigues. Vigários Paroquiais: Pe. Adelino Ricardo Correia Lopes Pires, Pe. Lindoval José da Silva e Pe. António
Marques Alexandre.
Gafanhão (N. Sra. do Pranto) – Casa Paroquial, 3600-345 GAFANHÃO – Pe. Adelino
Ricardo Correia Lopes Pires. Vigários Paroquiais: Pe. Lindoval José da Silva, Pe. António
Marques Alexandre e Pe. João de Figueiredo Rodrigues.
Pinho (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3660-223 PINHO – Pe. João de Figueiredo
Rodrigues. Vigários Paroquiais: Pe. Adelino Ricardo Correia Lopes Pires, Pe. Lindoval José da
Silva e Pe. António Marques Alexandre.
Santa Cruz da Trapa (S. Mamede) – Casa Paroquial de S. Mamede, Av. D. João Peculiar, n.º 16, 3660-252 SANTA CRUZ DA TRAPA. Tel.232708152 – Pe. Carlos Alberto Ramos
de Sousa.
S. Cristóvão de Lafões (S. Cristóvão) – Casa Paroquial, 3660-286 SÃO CRISTÓVÃO
DE LAFÕES – Pe. Carlos Alberto Ramos de Sousa.
S. Félix (S. Félix) – Casa Paroquial, 3660-312 SÃO FÉLIX. Tel. 232971076 – Pe. Lindoval José da Silva. Vigário Paroquiais: Pe. Adelino Ricardo Correia Lopes Pires, Pe. António
Marques Alexandre e Pe. João de Figueiredo Rodrigues.
S. Martinho das Moitas (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3660-328 SÃO MARTINHO
DAS MOITAS – Pe. Adelino Ricardo Correia Lopes Pires. Vigários Paroquiais: Pe. Lindoval
José da Silva, Pe. António Marques Alexandre e Pe. João de Figueiredo Rodrigues; 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. Mário Lopes Dias.
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. Vigários Paroquiais: Pe. Adelino Ricardo Correia Lopes Pires, Pe. António Marques
Alexandre e Pe. João de Figueiredo Rodrigues.
Várzea de Lafões (N. Sra. da Expectação) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, n.º 331,
3660-694 VÁRZEA DE LAFÕES. Tel. 232724070 – Pe. Mário Lopes Dias.
Vila Maior (N. Sra. da Purificação) – Casa Paroquial, 3660-727 VILA MAIOR. Tel.
232315051 – Pe. António Marques Alexandre. Vigários Paroquiais: Pe. Adelino Ricardo Correia Lopes Pires, Pe. Lindoval José da Silva e Pe. João de Figueiredo Rodrigues.
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
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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 MOI- NHOS.
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 MI- GUEL
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 Marques e Diác. Hélio da Silva Domingues.
Canas de Santa Maria (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial de Canas de Santa Maria, 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.
Nandufe (S. João Baptista) – Casa Paroquial, Travessa da Igreja, 3460-355 NAN- DUFE.
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 SABUGOSA – Pe. António Carlos Carvalho da Silva; Diác. António Monteiro Cardoso Marques.
S. Miguel do Outeiro (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Rua do Cabo, 3460- 456
SÃO MIGUEL DO OUTEIRO – Pe. António Carlos Carvalho da Silva; Diác. António Monteiro Cardoso Marques.
Tonda (Santíssimo Salvador) – Casa Paroquial de Tonda, 3460-471 TONDA. Tel.
232816291 – Pe. João Pedro Ferreira Cardoso.
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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 Fontes Santos; Vigários paroquiais: Pe. António Lopes da Silva e Pe. João Carlos Pinto Gomes.
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. Vigário Paroquial: Pe. José Carlos da Silva
Maia; Diác. João Francisco Ferreira Morais.
Figueiredo das Donas (N. Sra. das Neves) – Casa Paroquial, 3670-102 FIGUEIREDO
DAS DONAS. Tel. 232771240 – Pe. Francisco Alexandre Domingos. Vigário Paroquial: Pe.
José Carlos da Silva Maia; 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 VILHARIGUES. Tel. 232771610 – Pe. António de Sousa Fernandes.
Queirã (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3670-174 QUEIRÃ. Tel. 232774163 – Pe.
Francisco Alexandre Domingos. Vigário Paroquial: Pe. José Carlos da Silva Maia; 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. Vigário Paroquial: Pe. José Carlos da Silva Maia, Diác. João Francisco 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.
CLERO DA DIOCESE
PRESBÍTEROS
Abel Ferreira Rodrigues - 23-03-1971 – 24-09-1995 – Seminário Maior de Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 968036949, abel.rodrigues@sapo.
pt – Membro do Secretariado Diocesano do Clero, do Fundo Diocesano do Clero, da Equipa do
Seminário, do Secretaria- do da Pastoral da Juventude, Vocações e Ensino Superior.
Adelino Ricardo Correia Lopes Pires - 15-12-1986 – 30-06-2013 – Casa Paroquial
de S. Mar nho das Moitas, 3660-328 S. MARTINHO DAS MOITAS. Tel. 932144060, aricarIgreja Diocesana
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doclp@gmail.com - Pároco de Covas do Rio, Covelo de Paivô, Gafanhão e S. Martinho das
Moitas; Vigário Paroquial de Figueiredo de Alva, Pinho, S. Félix, Sul e Vila Maior.
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.
Alcides Fernando Tavares Vilarinho - 15-09-1971 – 28-07-1996 – Casa Paroquial, Lugar do Ribeiro, 3460-132 CASTELÕES TND. Tel. 232861276 / 965061441, alcidesvilarinho@
sapo.pt – Pároco de Barreiro de Besteiros, Castelões e Tourigo; Defensor do Vínculo.
Alfredo de Almeida Melo - 15-11-1937 – 26-06-1960 – Centro Sócio-Pastoral Diocesano, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 963054432, Fax
232931547, alfredomelo49@gmail.com – Pároco de Povolide; Vigário Geral; Membro do Conselho Episcopal, do Colégio dos Consultores, do Conselho Presbiteral 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.arede@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, 3660-606 SERRAZES SPS. Tel. 232711511 / 919684083 – Pároco de Baiões, Bordonhos e
Serrazes.
Amadeu Dias Ferreira - 02-05-1951 – 01-11-1976 – Centro Sócio-Pastoral Diocesano, 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 Hospital;
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; Pároco Consultor; Vigário
Episcopal para a Zona Pastoral de Besteiros; Membro do Conselho Episcopal e do Conselho
Presbiteral.
Aníbal de Almeida Nunes - 04-05-1932 – 31-07-1955 – Rua Outeiro das Eiras, n.º 227,
3515- 772 LORDOSA VIS. Tel. 232088583 / 9101061126.
António Adolfo Barbosa e Silva - 28-10-1939 – 11-08-1963 – Rua da Quinta de Baixo,
n.º 8, 3500- 014 VISEU. Tel. 232410230 / 938433001 – Prelatura da Santa Cruz e Opus Dei.
António Ângelo Marques Loureiro - 12-02-1923 – 19-05-1946 – Prova, 3680-179 PINHEIRO DE LA- FÕES. Tel. 918623077 – Auxiliar do Pároco.
António Baptista Lopes - 20-08-1938 – 04-08-1963 – Moimenta, 3505-247 S. PEDRO
DE FRANCE. Tel. 232983053 / 919771884.
António Caetano da Rocha - 18-02-1935 – 29-06-1959 – Urbanização Vila Jardim, Lt
21 - Orgens, 3510-674 VISEU. Tel. 232102007 / 966460444 – Pároco de Abraveses.
António Carlos Carvalho da Silva -13-06-1959 – 08-12-1982 – Centro Sócio-Pastoral
Diocesano, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 231467690 / 963611700,
acsilva1@sapo.pt – Pároco de Sabugosa e S. Miguel de Outeiro; Vigário Paroquial de Caparrosa, Mosteiro de Fráguas, Silvares e Vilar de Besteiros.
António da Costa Ferreira de Carvalho - 30-06-1938 – 04-08-1963 – Casa Paroquial,
Sanguinhedo, 3505- 236 CÔTA. Tel. 922298976 / 922008398 – Pároco de Côta.
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António da Rocha Freirinha -14-11-1931 – 25-03-1956 – Centro Sócio-Pastoral Diocesano, 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 VZL. 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. 232740080 / 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, Lt 17
B, 1.° Esq., 3500-034 VISEU. Tel. 232421378 / 933605038, angoma105@ gmail.com – Presidente 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; Membro do Secretariado Diocesano das Comunicações
Sociais.
António Gonçalves - 15-11-1925 – 22-08-1948 – Casa Paroquial de Ranhados, 3500622 RANHADOS. Tel. 232461530 – Pároco de Ranhados.
António Gonçalves da Cunha - 17-04-1959 – 02-08-1987 – Casa Paroquial de Abrunhosa-a-Ve-lha, 3530-010 ABRUNHOSA-A-VELHA. Tel. 232651134 / 966205049, cspabrunhosaavelha@sapo.pt – Pároco de Abrunhosa-a-Velha, Chãs de Tavares, S. João da Fresta,
Travanca de Tavares e Várzea de Tavares.
António Henrique Ribeiro de Sousa - 02-04-1982 – 05-08-2007 – Seminário Maior de
Viseu, Largo de Santa Cris na, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 963347530, pe.antoniohenrique@gmail.com – Membro do Secretariado Diocesano do Clero, da Direcção da Fraternidade
Sacerdotal, da Equipa do Seminário, do Secretariado da Pastoral da Juventude, Vocações e
Ensino Superior.
António Ino - 25-06-1930 – 29-06-1959 – Seminário das Missões - Rua Pedro Álvares
Cabral, n.º 301, 3504-521 VISEU. Tel.232422834 / 962125649, tonio.ino@gmail.com - Assistente do Movimento Esperança e Vida. Missionários Combonianos.
António João da Silva Neves - 20-06-1931 – 31-07-1955 – Centro Sócio-Pastoral Diocesano, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 965427420, olivneves@hotmail.com
António Joaquim de Almeida - 01-01-1937 – 13-06-1968 – Outeiro, Arrifana, 3700-212
SÃO JOÃO DA MADEIRA.
António Jorge dos Santos Almeida - 28-05-1973 – 21-06-1998 – Seminário Maior de
Viseu, Largo de Santa Cris na, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 965124444, Fax 232467369,
p.antonioalmeida@gmail.com, info@padretojo.net, www.padretojo.net – Vigário Episcopal
para o Clero; Presidente do Secretariado do Clero; Reitor do Seminário; Presidente do Secretaria- do Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Superior; Membro do Colégio
dos Consultores, do Cabido e do Conselho Presbiteral. Capelão do Centro de Viseu da UCP;
Director do Colégio da Via-Sacra; Assistente do Movimento de Educadores Católicos.
António José Almeida Rodrigues - 25-10-1964 – 11-06-2006 – Casa Paroquial de Romãs, 3560-114 ROMÃS. Tel. 232546775 / 919912916, padretz@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, prq.rm.dv@
gmail.com – Pároco de Mioma e Rio de Moinhos; Arcipreste do Sátão; Membro do Conselho
Presbiteral.
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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, anjomar @
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, 3530061 ESPINHO MGL. Tel. 927863463, sanc.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. - Capelão do Lar Viscondessa de S. Caetano e da Residência Rainha D.ª Leonor.
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 Lopes Leitão - 07-12-1944 – 13-07-1969 – Casa Paroquial de Forles, Rua Principal, 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 Manuel Sobral - 13-06-1978 – 09-01-2005 – Casa Paroquial de Mamouros,
Termas de Carvalhal, 3600-398 MAMOUROS. Tel. 232374148 / 916298009, 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 Vila Maior; Vigário Paroquial de Covas
do Rio, Covelo de Paivô, Figueiredo de Alva, Gafanhão, Pinho, S. Félix, S. Martinho das Moitas e Sul.
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 Congregação 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 San ago de Besteiros.
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 Dardavaz, Mouraz e Vila Nova da Rainha; Capelão do Hospital de Tondela.
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. 232458763 /
967420010, armesteves@mail.telepac.pt – Pároco do Viso; Ecónomo da Diocese; Membro da
Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto, do Colégio dos Consultores, do Conselho 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,
Largo Mouzinho de Albuquerque, 3500-160 VISEU. Tel. 232480360 / 967053462, armeniolourenco@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 LAJEOSADODÃO.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,
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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 Lazaristas).
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. 936547974, carexsousa@gmail.com – Pároco
de Candal, S. Cristóvão de Lafões e Santa Cruz da Trapa.
Carlos Augusto Ferreira e Cunha - 02-05-1959 – 25-11-1984 – Estrada Principal, porta 19, Queiriga, 3650-051 VILA NOVA DE PAIVA. Tel. 927377408, padre@carloscunha.net,
www.carloscunha.net
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 Fá ma.
Carlos Miguel Nunes Pereira Monge - 17-09-1985 - 27-06-2010 - Casa Paroquial de
Nelas, 3520-072 NELAS. Tel. 232945021 / 966291961, 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 Pindo, 3550- 248 PINDO. Tel. 232641114 / 964869851, cesarmartinho@sapo.pt – Pároco de Germil, Luzinde, Mareco e Pindo. Notário do Tribunal Diocesano.
Cláudio Correia Ferreira - 23-08-1952 – 07-11-1976 – Tourelhe, 3670-052 CAMBRA.
Tel. 966052428, claudioferreira.ccf@gmail.com – Pároco de Alcofra e Campia.
Custódio de Almeida Rocha - 07-12-1927 – 23-09-1950 – Covelas, 3660-602 SERRAZES. Tel. 966731767.
Daniel Lopes dos Santos - 11-04-1927 – 17-06-1951 – Casa Paroquial, Rua da Igreja,
3510- 931 VILA CHÃ DE SÁ. Tel. 232954600 / 916514337, Fax 232452737 – Pároco de Fail
e Vila Chã de Sá.
Delfim Dias Cardoso - 11-06-1952 – 01-01-1976 – Casa Paroquial de Nelas, Largo de S.
Miguel, 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. 271708189 / 933325638, permelindo@gmail.com – Pároco de Matela 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.
Eurico José Pereira Teixeira de Sousa - 12-06-1972 – 05-07-1998 – Casa Paroquial de
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Arões, 3730- 001 ARÕES. Tel. 256402856 / 962670453, Fax 256402856, paroqaroes@sapo.
pt – Pároco de Arões e Junqueira; Arcipreste de Oliveira de Frades; Membro do Conselho Presbiteral.
Fernando Correia Marques - 13-10-1926 – 02-04-1949 – Centro Sócio-Pastoral Diocesano, 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 – Confessor no Seminário.
Francesco Ervas - 11-10-1955 - 18-07-1981 - Igreja dos Terceiros, Praça da República 3510-1058 VISEU. Tel. 232431985. OFM Conventuais.
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 Alexandre Domingos - 22-10-1965 – 28-04-1996 – Casa Paroquial de Queirã
3670-174 QUEIRÃ. Tel. 232774163 / 966233894, alfradomingos@sapo.pt – Pároco de Fataúnços, Figueiredo das Donas, Queirã e S. Miguel do Mato.
Francisco da Cunha Marques - 26-10-1930 – 05-07-1953 – Casa Paroquial de Fataúnços, 3670-095 FATAÚNÇOS. Tel. 232771240 / 966107472.
Gabriel da Paz Ulumdo - 03-04-1975 – 04-07-1999 – Casa Paroquial de Quintela de Azurara, Rua Pe. Arlindo Tavares, n.º 2, 3530-334 QUINTELA DE AZURARA. Tel. 964983011,
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.
Giovanni Sartori - 02-05-1947 – 22-05-1993 – Igreja dos Terceiros - Praça da República, 3510-105 VISEU. Tel. 232431985 / 966007356, sargiovanni@gmail.com – OFM Conventuais.
Ivan Babchuk - 19-02-1959 – 06-01-1993 – Casa Paroquial de Aguiar da Beira, Travessa do Adro, n.º 11, 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.
Jerónimo Rodrigues Coutinho - 17-12-1928 – 05-07-1953 – Tv. da Balsa, 91 - Viseu,
3510-051 VISEU. Tel. 232083048/966082770, jeronimocout@gmail.com – Cónego Penitenciário.
João Carlos de Almeida Carvalho - 17-04-1971 – 14-07-1996 - Rua Eng. Beirão do
Carmo, Lote 98, 5.º Esq., Jugueiros, 3500-445 VISEU. Tel. 232971252 / 965414809, pe.joca@
hotmail.com
João Carlos Pinto Gomes - 30-07-1985 – 08-12-2012 - Rua Dr. Eurico José Gouveia,
400, Ap. 95, 3460-580 TONDELA. Tel. 232822981 / 964706202, joaocarlos_cmf@hotmail.
com - Missionários Claretianos.
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 e Pinho; Vigário Paroquial de Covas do Rio, Covelo de Paivô,
Gafanhão, Pinho, S. Félix, S. Martinho das Moitas e Vila Maior; Voluntariado da Pastoral Social.
João Dinis Lopes de Figueiredo - 29-05-1942 – 23-07-1965 – Casa Paroquial, Av.
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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.
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
Diocesano, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, joao.marado@
sapo.pt – 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. 309730334 / 965404699, jomarmar@netcabo.pt – Vigário Judicial; Director do Jornal da Beira; Membro do Colégio de Consultores e do Conselho Presbiteral
e do Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais.
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,
paroquia26_tonda@gmail.com – Pároco de Lobão da Beira e Tonda; 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 Diocesano, 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, bastos7@hotmail.com –
Capelão do Hospital.
Joaquim Carvalho Alves - 16-10-1942 – 23-07-1965 – Casa Paroquial de Mamouros,
Termas do Carvalhal, 3600-398 MAMOUROS. Tel. 232374148 / 934618241 – Pároco de Mamouros e Moledo; Arcipreste de Mões; Membro do Conselho Presbiteral.
Jorge Alberto da Silva Seixas - 27-10-1967 – 08-11-1992 – Complexo Paroquial, Largo
da Misericórdia, 3530-131 MANGUALDE. Tel. 232619440 / 966070417, pe_jorgeseixas@
yahoo.com – Pároco de Mangualde; Vigário Episcopal para a Zona Pastoral da Beira Alta;
Delegado Diocesano da Música Litúrgica; 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.º 104, 3525-001 CANAS DE SENHORIM. Tel. 232671256 / 967037260, padrejcp@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@hotmail.com – Pároco de Destriz, Pinheiro de Lafões, Reigoso e Sejães; Membro do Secretariado
Diocesano da Educação Cristã; Assistente Espiritual dos Convívios Fraternos.
Jorge Miguel Tavares Gomes - 27-01-1980 - 27-06-2010 - Casa Paroquial, Trav. do
Adro, n.º 11, 3570-047 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232688122 / 934118633, jmtgomes@
outlook.com - Pároco de Coruche, Gradiz, Pinheiro de Aguiar, Sequeiros e Souto de Aguiar;
Vigário Paroquial de Aguiar da Beira; Secretário 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, padrejama@gmail.com – Pároco de Esmolfe, Ínsua e Trancozelos; Assistente Espiritual dos Cursilhos de Cristandade.
José Cardoso de Almeida - 25-08-1961 – 18-05-1986 – Casa Paroquial, Rua Dr. Hilário
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Almeida Pereira, n.º 175 – 2.º Dto, 3560-172 SÁTÃO. Tel. 232981146 / 960067141, j.ca@iol.
pt – 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 Diocesano, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 933154536 – Vigário
Paroquial de Fataúnços, Figueiredo das Donas, Queirã e S. Miguel do Mato.
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 Algodres, Fuinhas, Infias, Maceira, Muxagata, Sobral Pichorro e Vila Chã; Arcipreste de Fornos
de Algodres; Membro do Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais e do Conselho
Presbiteral.
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), jopimatos@netvisao.pt – Pároco “in solidum” de Rio de Loba.
José de Albuquerque Leitão - 09-08-1932 – 31-07-1955 – Cáritas Paroquial de Santa
Maria, Rua Silva Gaio, 37-A, 3500-203 VISEU. Tel. 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, quarteldapaz@gmail.com – Pároco 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, n.º
2, Pedrosas, 3560-141 SÁTÃO. Tel. 938636981 – Pároco de Silvã de Baixo e Silvã de Cima.
José Fernandes Vieira - 04-07-1930 – 05-07-1953 – Centro Sócio-Pastoral Diocesano,
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, 3510303 BODIOSA. Tel. 232971252 / 966065224, caldeira.jose@gmail.com – Pároco de Bodiosa,
Couto de Baixo e Couto de Cima.
José Francisco de Matos Dias - 30-11-1945 – 24-06-1973 – Seminário das Missões, Rua
Pedro Álvares Cabral, n.º 301, 3504-521 VISEU. Tel. 232422834 / 915104136, josefrandias@
yahoo.fr - Missionário Comboniano.
José Francisco Pais da Mota - 24-11-1960 – 19-05-1985 – Bairro do Serrado, Bloco
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 Ordem Terceira do Carmo.
José Henrique Correia de Almeida Santos - 06-08-1962 – 19-10-1986 – Casa Paroquial de Rio de Loba, Largo da Igreja, n.º 50, 3505-503 RIO DE LOBA. Tel.232084511 /
965758158, jhcasantos@gmail.com – Pároco “in solidum” de Rio de Loba; 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.
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José Júlio Maria de Almeida - 16-11-1979 – 04-09-2005 – Casa Paroquial de Oliveira
de Frades, 3680-115 OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 232761260 / 963293685, pe.josejulio@
gmail.com – Pároco de Arcozelo das Maias e Ribeiradio.
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 Animação Missionária; Assistente dos Cenáculos de Oração Missionária. Missionários Combonianos.
José Marcelino Pereira - 15-07-1964 – 30-07-1989 – Casa Paroquial de Cambra, 3670046 CAMBRA. Tel. 232778014 / 965099994, marcelino_pereira@sapo.pt – Pároco de Cambra, Carvalhal de Vermilhas e Vouzela; Arcipreste de Vouzela; Membro do Conselho Presbiteral; Capelão Militar.
José Pedro da Costa Matos - 29-06-1957 – 10-06-1984 – Rua de Sto. António, n.º 11
r/c, Gumirães, 3500-024 VISEU. Tel. 232468038 / 969070961, josepcm@gmail.com – Pároco
de Repeses e S. Salvador; Reitor da Igreja da Beata Rita.
José Pereira 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 Diocesano, 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 Diocesano, 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 Diocesano,
Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 938413798.
Lindoval José da Silva - 01-05-1971 - 25-03-2006 - Casa Paroquial de Sul, Rua Cónego
António Coelho Pessoa, 7 - Aveloso, 3660-645 SUL SPS. Tel. 232738207 / 934948867; lindovalsilva2010@hotmail.com; Pároco de Sul e S. Félix; Vigário Paroquial de Covas do Rio,
Covelo de Paivô, Figueiredo de Alva, Gafanhão, Pinho, S. Martinho das Moitas e Vila Maior.
Lino Alberto Pereira Loureiro - 11-10-1983 - 26-06-2011 — Casa Paroquial de Chãs de
Tavares, Largo das Carvalhas, 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 – Rua do Cemitério, n.º 5, 3560-085 MIOMA. Tel. 963013049.
Luís Carlos Correia de Almeida - 09/10/1985 - 27/06/2010 - Casa Paroquial de Oliveira de Frades, 3680-115 OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 232761260 / 916099957, peluis2@
hotmail.com - Pároco de Manhouce, S. João da Serra e Valadares; 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. 965825858; pluisdacosta@gmail.com - Pároco de S. João
de Lourosa.
Manuel Alberto Henriques de Figueiredo - 13-02-1957 – 11-07-1982 – Casa Paroquial
de Santos Evos, 3505- 301 SANTOS EVOS. Tel. 232931202 / 919445689 – Pároco de Santos
Evos e S. Pedro de France; Arcipreste de Viseu Rural II; Membro do Conselho Presbiteral.
Manuel António da Rocha Fontes Santos - 07-07-1961 – 08-07-1990 – Av. Dr. António 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,
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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 Maceira Dão e Moimenta de Maceira Dão; Presidente do Fundo Diocesano do Clero.
Manuel Fernando Lopes Soares - 11-02-1977 – 07-07-2002 – Casa de S. Vicente de
Paulo, Monte Salvado, 3510-673 ORGENS. Tel. 232414690 / 965529025, padrefernando77@
hotmail.com - Vicentino.
Manuel Ferreira Tavares - 30-09-1926 – 17-06-1951 – Centro Sócio-Pastoral Diocesano, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690.
Manuel Gonçalves Fernandes - 23-08-1946 – 23-07-1970 – Casa Paroquial - Av. Dr. Arménio Maia, 3680-115 OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 232761260 / 965368244, Fax 232761260,
aidalem@gmail.com – Pároco de Oliveira de Frades, S. Vicente de Lafões e 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 José de Matos Clemente - 25-04-1960 – 14-04-1991 – Casa Paroquial, 3550350 VILA COVA DO COVELO. Tel. 965630931, cspvccovelo1@sapo.pt – Pároco 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 Diocesano, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 917540023, manuelmatos01@gmail.com – Pároco de Santa Maria; Vigário Episcopal para a Pastoral; 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, Rua da Igreja, 12,
3430-630 CABANAS DE VIRIATO. Tel. 232691123 / 966961312, marcojpcabral@gmail.com
- Pároco de Beijós e Cabanas de Viriato; Assistente Regional Adjunto do CNE; Vice-ecónomo
da Diocese.
Mário Lopes Dias - 18-09-1962 – 10-04-1988 – Casa Paroquial de Várzea, Rua da Igreja, 331, 3660-694 SÃO PEDRO DO SUL. Tel. 936969390, mldias@iol.pt – Pároco de S. Pedro
do Sul e Várzea; Arcipreste de S. Pedro do Sul; Membro do Cabido, do Conselho Presbiteral e
do Colégio de Consultores.
Miguel de Abreu - 17-08-1953 – 06-11-1977 – Centro Sócio-Pastoral Diocesano, Rua
D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 232459710 / 968313929, Fax
232467691, miguelabreu@netvisao.pt – Pároco do Campo de Madalena; Presidente da Direcção do Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu; Membro do Cabido, do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral Diocesano; Conselheiro Espiritual do Sector de Viseu das Equipas
de Nossa Senhora.
Miguel Rodrigues Pereira - 07-09-1935 – 09-07-1961 – Bairro de Sta. Eugénia, n.º 22B, 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
Diocesano, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 232437799
/ 917822782, Fax 232424389, milton.le@sapo.pt – Pároco do Coração de Jesus; Membro do
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Conselho Presbiteral.
Nuno da Gama Osório Amador - 03-06-1935 – 13-07-1958 – Casa Paroquial de Ferreira
de Aves, 3560-044 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
Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 965557041, p.nsantus@gmail.com – Director Espiritual do Seminário; Vigário Judicial Adjunto; Promotor de Justiça; Membro do Secretariado do Clero e do Secretariado da Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Superior.
Nuno Manuel dos Santos Almeida - 01-08-1962 – 19-10-1986 – Casa Paroquial, E.
N. 16, 6370-147 FORNOS DE ALGODRES. Tel. 271708189 / 962351616, nunomsalmeida@
gmail.com – Pároco “in solidum” de: Algodres, Casal Vasco, Cortiçô, Figueiró da Granja,
Fornos de Algodres, Fuinhas, Infias, Maceira, Muxagata, Sobral Pichorro e Vila Chã; Membro
do Conselho Presbiteral e do Colégio dos Consultores.
Nuno Miguel Henriques Azevedo - 07-02-1977 – 26-08-2001 – Casa Paroquial de Fragosela, 3500-475 VISEU. Tel.232881240 / 925248006, nunmigaz@sapo.pt – Pároco de Alcafache, Fragosela e Lobelhe do Mato; Arcipreste de Mangualde; Sub-Director do Jornal da Beira;
Membro do Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais e do Conselho Presbiteral.
Orlando Soares de Paiva - 14-10-1938 – 23-12-1962 – Av. Santa Beatriz da Silva, n.º 50
- Viso Norte, 3505-550 VISEU. Tel. 232436111 / 936390047, p.orlando@crb.ucp.pt – Deão do
Cabido; Assistente Diocesano do CPM; Assistente Diocesano do MLC; Membro do Conselho
Presbiteral.
Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia - 17-09-1980 – 22-07-2007 – Casa Paroquial,
Travessa do Adro, n.º 11, 3570-047 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232688122 / 964775295, Fax
232688122, p.paulogouveia@gmail.com – Pároco de Aguiar da Beira, Dornelas, Forninhos,
Matança, Penaverde e Queiriz; Arcipreste de Aguiar da Beira; Membro do Conselho Presbiteral; Membro do Secretariado Diocesano da Educação Cristã.
Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues - 05-04-1970 – 28-04-1996 – Casa Paroquial,
Rua da Igreja, 1, 3510-854 TORREDEITA. Tel. 232998243 / 967670016, pauldia@sapo.pt Pároco de Boaldeia, 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, leitaoalves@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
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 Conselho 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, Marzovelos, 3510-014 VISEU. Tel. 232410230 / 969908110, pedroregojo@gmail.com - Prelatura da
Santa Cruz e Opus Dei.
Raimundo Elias Filho - 20-09-1963 – 18-12-1988 – Casa Paroquial de Cavernães, 3500376 CAVERNÃES. Tel. 232708152 / 926334091, eliascrato@yahoo.com.br – Pároco de Cavernães, Cepões e Mundão.
Ramiro Dias Ribeiro - 02-09-1936 – 29-07-1962 – Casa Paroquial, 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 PaIgreja Diocesana
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roquial de Mamouros, Termas do Carvalhal, 3600-398 MAMOUROS. Tel. 232374148 /
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, ricardofdao@gmail.com - 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 / 933219699, rlyncefaria@gmail.com – Prelatura da Santa Cruz e Opus Dei.
Sérgio Miguel Tavares de Pinho - 01/10/1987 - 01/07/2012 - Casa Paroquial, Largo da
Igreja, n.º 106, 3465-190 VILAR DE BESTEIROS. Tel. 965681356 / 914410246, sergiopinho1@gmail.com - Pároco de Caparrosa, Mosteiro de Fráguas, Silvares e Vilar de Besteiros;
Assistente Espiritual da Legião de Maria; Notário do Tribunal Diocesano.
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 Diocesano,
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 3515745 CALDE. Tel. 232911122 / 912037858; mvalmor@yahoo.fr — Pároco de Calde e Pindelo
dos Milagres.
Virgílio Marques Rodrigues - 10-10-1968 – 25-07-1993 – Casa Paroquial, Largo Alves 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; Membro do
Conselho Presbiteral.
DIÁCONOS PERMANENTES
António Beato Serra - 29-02-1968 – 22-07-2012 – Travessa do Café, s/n 3600-460
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 - Tondela.
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@hotmail.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.
308

Igreja Diocesana

de S. Pedro, n.º 326, 3460- 012 CANAS DE SANTA MARIA. Tel. 964441383, felisbertofigueiredo@sapo.pt - Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais; Responsável pelo Gabinete
de Informação; 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. Domingos, 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; Mangualde.
PRELATURA PESSOAL
Prelatura da Santa Cruz e Opus Dei - Rua Quinta de Baixo, n.º 8, Marzovelos, 3510014 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 – Presidente: Pe. Nuno Manuel 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
Fundo Diocesano do Clero: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António
Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 917608032 / 917385902 / 968036949, pxaves@sapo.pt / 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 Faustino (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).
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INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA
INSTITUTOS RELIGIOSOS MASCULINOS
Congregação dos Missionários Filhos do Coração de Maria (Missionários Claretianos) – PPCMCM - Tondela - Superior: Pe. João Carlos Pinto Gomes; Vigário: Pe. António
Lopes da Silva; Ecónomo: Pe. Manuel António da Rocha Fontes Santos. - Rua Dr. Eurico José
Gouveia, n.º 400 - Apart. 95, 3460-580 TONDELA. Tel. 232822981, joaocarlos_cmf@hotmail.
com
Frades Menores Conventuais – OFM - Convento São Francisco - Superior: Frei Pedro
Manuel Pinto Perdigão; Membros: Frei Pedro Manuel Pinto Perdigão, Frei Francesco Ervas e
Frei Giovanni Sartori. - Convento de S. Francisco, Igreja dos Terceiros, Praça da República,
3510-105 VISEU. Tel. 232431985, ubideus@mail.telepac.pt / viseu@ppfmc.it
Instituto Missionário Marista - FMS - Superior: Ir. Diamantino Martins Duque; Membros: 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. José Júlio Martins Marques, Pe. António Ino, Pe. Francisco Alberto Almeida de Medeiros, Pe. José Francisco de Matos Dias, Pe. Ramiro Loureiro da
Cruz, Pe. Rogério Artur de Sousa, Ir. António Martins da Costa, Ir. Alfredo Afonso da Costa,
Ir. Matias Martins dos Santos, Ir. Alexander Vallejo 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. Manuel Fernando Lopes Soares; Membros: Pe. Manuel Fernando Lopes
Soares, Pe. António Martins Correia e Pe. Bruno José Pinheiro da Cunha - Casa de S. Vicente
de Paulo, Monte Salvado, Orgens, 3510-673 ORGENS. Tel. 232414690 / 965529025, padrefernando77@hotmail.com
INSTITUTOS RELIGIOSOS FEMININOS
Carmelitas Missionárias Teresianas - CMT - Centro Sócio-Pastoral Diocesano, Viseu
- Superiora: Ir. Glória Pacheco de Sousa; Membros: Glória Pacheco de Sousa, Maria Albana da
Costa Mesquita, Manóli Francisca Delgado Pérez, Rosa Maria Ajuriagogeascoa Aurre. - Centro
Sócio-Pastoral Diocesano, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690,
Fax 232467691 / 964856670, cmt.viseu@gmail.com
Congregação da Divina Providência e Sagrada Família – DPSF - Seminário Maior
- 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, dpsfviseu@hotmail.com
Congregação das Irmãs de Santa Doroteia (Província do Norte) - Colégio da Imaculada Conceição - Viseu - Superiora: Ir. Maria da Conceição Alves Paiva; Membros: Maria da Conceição Alves Paiva, Adélia Rodrigues Gonçalves, Alzira Maria Gonçalves Ribeiro Russinho,
Arminda de Moura Gil, Celeste dos Santos Cardoso, Conceição 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 Alice Santos
Mendes, Maria Casimira de Almeida Marques, Maria Celeste da Silva Gonçalves, Maria da
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Conceição Dias Furtado, Maria Emília Coelho de Melo, Maria Esperança da Costa Simões,
Maria de Lourdes Dias Ferreira, Rosária da Encarnação e Teresa de Jesus Príncipe Santos. Comunidade da Imaculada Conceição - Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 88, 3510-094 VISEU.
Tel. 232480320, mpaiva@iol.pt / p34@cicviseu.net
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, 3460012 CANAS DE SANTA MARIA. Tel. 232841542, centroparoquialcsm@hotmail.com
Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora – FMNS - Vouzela - Superiora: Ir. Maria
Cordeiro Pereira; Membros: Maria Cordeiro Pereira, Rosa Sampaio e Fernanda Nogueira. - Rua
Ribeiro Cardoso, n.º 47, 3670-257 VOUZELA. Tel. 232771805, fmnsvouzela@hotmail.com.
Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria - IRSCM - Residência do Sagrado Coração de Maria, Viseu - Superiora: Ir. Maria da Graça Neves de Matos; Membros: Maria da Graça Neves de Matos, Maria Alice Ribeiro dos Santos, Maria Antónia Quinteiro Lopes,
Maria do Céu Quinteiro Lopes, Maria Dolorosa Cabral, Maria de Fátima Tomé Bispo, 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, Maria do Céu Rouxinol, Maria da
Conceição Ferreira Rodrigues, Maria de Fátima Pereira de Jesus, Maria de Lurdes Oliveira,
Maria Salete Lourenço Pereira, Maria do Carmo Martins Lino, Rosa Miranda Silva, Maria de
Lurdes Lopes Filipe e Serafina Almeida Martelo. - Residência Jesus Maria José, Jugueiros,
3500-606 VISEU. Tel. 232461134 / 232469933, irsaletepereira@hotmail.com.
Instituto Jesus Maria José - JMJ - Viseu - Superiora: Ir. Maria Belém Pereira Gonçalo; Membros: Maria Belém Pereira Gonçalo, Ana Maria Silva Ferreira e Luzia Abreu Fernandes. - 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. Maria Trindade
Moura Pina; Membros: Ir. Maria Trindade Moura Pina, Zita Nave, Cidalina Célia Castro e Maria do Céu Robalo da Silva. - Rua Senhora do Postigo, Edifício S. Lázaro – 1.º Esq., 3500-200
VISEU. Tel. 232426421, irmas.joaobaptista@gmail.com
Irmãs Missionárias Combonianas - Viseu - Superiora: Ir. Maria Aurora Salgado de
Abreu - Membros: Maria Aurora Salgado de Abreu, Armandina Lopes Fonseca, Maria Irene
Maria Duarte Gonçalves, Maria de Lurdes Oliveira Ramos e Maria Natália Lopes de Almeida.
- Bairro de Santa Eugénia, Rua Daniel Comboni, n.º 122, 3500-031 VISEU. Tel. 232424502,
aurorasalgado22@yahoo.co.uk
Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus – MRSCJ - Viseu - Superiora: Ir. Maria Arminda Teixeira Faustino; Membros: Maria Arminda Teixeira Faustino, Arminda
Rosa Gonçalves Mourão e Rosa Jaime Joaquim. - Rua Alexandre Herculano, n.º 475 - 2.o Dto.
Trás, 3510-039 VISEU. Tel. 232425146, irarmindafaustino@gmail.com
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 Assumpta Barros Rosas, Maria Manuela Matari, Maria
Albina da Conceição Pereira, Maria do Sameiro Santos Graça, Maria Helena Martins Alexandre, Esmeralda Ozalda António da Costa, Ana Beatriz Martins Dias (Juniora), Leonor Maria
Cabral da Câmara Wemans (Noviça) e Maria de Fátima Pires Bicheiro (Noviça). - Convento de
Santa Beatriz da Silva, Av. Santa Beatriz, n.º 23, Viso Norte, 3505-550 VISEU. Tel. 232437229,
oicviseu@gmail.com
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Religiosas do Sagrado Coração de Maria - RSCM - Internato Viseense de Santa Teresinha, Viseu - Superiora: Ir. Olívia Neves Fernandes Rosendo; Membros: Olívia Neves Fernandes Rosendo, Rosa Baptista Peixoto, Constança Borges da Silva, Isabel do Espírito Santo
Fernandes Pinto e Maria Claudina Silva da Cunha. - 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 SENHORIM. 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, suzete.lopes@netvisao.pt
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 Fernanda 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 - Responsável:
Maria Palmira Marques Pinheiro. 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, Maria da Ascensão Pereira e Maria de Fátima Figueiredo Tenreiro. - Apartado 2080, Grupo de Viseu, 3500-901 VISEU, Maria Palmira Marques
Pinheiro, Lg do Beirão, 32, Routar, 3510-820 TORREDEITA, 232996172 / 967715183, amarpinheiro@yahoo.com.br
7. Área Profética
ORGANISMOS DIOCESANOS DE PASTORAL
SECRETARIADOS/DEPARTAMENTOS
Secretariado Diocesano da Educação Cristã: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de
Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 918754364, Fax
232467691, sdecviseu@gmail.com, www.centropastoral.web.pt - Presidente: Pe. Virgílio Marques Rodrigues; Departamento da Catequese da Infância e Adolescência: Ir. Maria Arminda
Teixeira Faustino (924161408), Pe. Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia, Maria Natália de
Lemos Santos, Maria Clara Machado Prista Silva Cerqueira e Pedro Miguel de Assunção Teixeira; Departamento da Catequese de Adultos e Dinamização Bíblica: Fernanda Maria dos
Santos Fernandes Caires Cunha, Ermelinda Vilhena Santos, Ir. Glória Pacheco de Sousa, Ir.
Manóli Francisca Delgado Pérez, Ana Teresa Fonseca, Diác. António Beato Serra e José Meneses Rocha; Departamento do Ensino Escolar: Davide Ferreira Costa e Fátima Gomes; Departamento da EDEC: Pe. João Luís Leão Zuzarte e Pe. Jorge Luís Gomes Lopes.
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Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Superior: Seminário 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; Pe. Nuno Filipe Sousa Santos, Pe. Henrique Ribeiro de Sousa, Pe. Abel
Ferreira Rodrigues.
Secretariado Diocesano da Animação Missionária: Seminário das Missões, Rua Pedro
Álvares Cabral, n.º 301, 3504-521 VISEU. Tel. 232422834 / 933209911, Fax 232425913, pjuliommarques@gmail.com - Presidente: Pe. José Júlio Martins Marques; Secretário: Paulo Marques 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 Diocese de
Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 962778610 - Presidente: 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.
232467690 / 918334900, 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
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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 CANAS 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 - Quin- ta da Cónega, Lote 8, Anciães, 3660681 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 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 - Assistente: Cón. Orlando Soares de Paiva - Rua Paulo Emílio, n.º 19, 3510-098 VI- SEU. Tel.
232423057 / 93639007, p.orlando@crb.ucp.pt
Movimento da Mensagem de Fátima - Presidente: Madalena das Dores Antunes - Assistente: Cón. Carlos Martins Casal - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António 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
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.
Renovamento Carismático Católico - Responsável: Jorge Coelho Grilo. - Travessa
Nova do Pombal, n.º 6, 3515-310 MOSELOS. Tel. 965842759 / 232101697, grilo.jc@gmail.
com Assistente: Pe. António Gomes de Matos, Tel. 933605038 / 232421378, angoma@gmail.
com
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; Departamento
dos Leitores: Fernanda Maria Pereira; Departamento dos Acólitos: Pedro Miguel da Assunção
Teixeira; Departamento da Formação e Informação Litúrgica nos “media”: Cón. Jorge Alberto
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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; Presidente: 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 Santos; 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 Augusto; Arquitectura: Carlos Chaves; Acompanhamento Executivo / Apoio Técnico: Carlos Alexandre; 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; S. João Baptista
Barreiros - Santa Marinha
Bodiosa - Santíssimo Sacramento Divino Espírito Santo
Arões - S. Simão
Avelal - S. José
Baiões - Nossa Senhora da Guia
Barreiro de Besteiros - Nossa Senhora do Rosário
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 Santíssimo Sacramento
Castelões - Santíssimo Salvador
Cavernães - Nossa Senhora da Vitória
Cepões - Santa Eufémia
Côta - S. Pedro
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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
Fuínhas - 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
Mangualde - Almas
Mareco (???) - Santíssimo Sacramento
Manhouce - Sagrado Coração de Jesus
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
Nelas - S. Miguel Arcanjo
Oliveira do Conde - Santo António; Santo Estêvão
Oliveira de Frades - S. Marcos
Orgens - Santíssimo Sacramento Santa Ana
Óvoa - Santíssimo Sacramento
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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
Pindo - S. João Baptista; S. Martinho
Pinheiro de Ázere - Santíssimo Sacramento; Sagrado Coração de Jesus e Coração de
Maria;
Queiriga - Santíssimo Sacramento; 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
Pinheiro de Lafões - Santíssimo Sacramento
Pinho - Santíssimo Sacramento
Póvoa de Cervães - S. João Baptista
Povolide - Santíssimo Nome de Jesus
Queirã - S. Silvestre; 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; Almas; Santa Cruz e Passos; S. Sebastião
Santar - Santíssimo Sacramento
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 da Fresta - S. João Baptista
S. João de Areias - S. João Baptista; Santíssimo Sacramento
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; S. Sebastião
S. Salvador - Nossa Senhora das Neves; Senhor S. João Baptista; Nossa Senhora da Saúde
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S. Vicente de Lafões - Nossa Senhora da Assunção
Santiago de Cassurrães - Menino Jesus; Santíssimo Sacramento
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
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 Alcides 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; pjuliommarques@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
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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 Rodrigues, 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 Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 - Director:
Pe. António Gomes de Matos; Vogais: Inocêncio Mendonça, Rosalina Mendonça e Anunciação
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
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 Figueiredo, 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 Rodrigues.
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 Lopes 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 - 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.centropastoral.web.
pt
Cáritas Diocesana de Viseu - Presidente: José Fernando Pereira Borges - Assis- tente:
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. António 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 Miguel Tavares de Pinho - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro,
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n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, www.centropastoral.web.pt
Liga Operária Católica - Presidente: Maria Luísa Fernandes Alves - Assistente: Pe. António Gomes de Matos - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro,
n.o 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt
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.centropastoral.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: Paróquia 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.
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, caritas.mioma@mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Lar; Centro de Dia; Apoio Domiciliário.
Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde - Director: Pe. Álvaro Dias Arede - Propriedade: Paróquia de Oliveira do Conde - Largo de S. Pedro, n.º 4, 3430-351 OLI- VEIRA DO
CONDE. Tel. 232968272, caritas.oliveiraconde@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Apoio Domiciliário Integrado.
Cáritas Paroquial de Parada - Director: Pe. Ramiro Dias Ribeiro - Propriedade: Paróquia de Parada, 3430-753 PARADA. Tel. 232968060. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Complemento para Lares de Idosos; Lar para Idosos.
Cáritas Paroquial de Santa Maria de Viseu - Director: Cón. Manuel Moreira de Matos - Propriedade: Paróquia de Santa Maria - Rua Silva Gaio, n.º 37-A, 3500- 203 VISEU.
Tel. 232435092, Fax 232422984, caritas.santamaria.viseu@clix.pt VALÊNCIAS: Centro Alojamento Temporário; Centro Atendimento e Acompanhamento Social.
Cáritas Paroquial de Várzea de Lafões - Director: Pe. Mário Lopes Dias - 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, 3440607 VIMIEIRO. Tel. 232891374. VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar.
Centro de Promoção Social de Carvalhais - Director: Pe. Miguel Rodrigues Pereira - 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
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Duarte Catarino - Propriedade: Paróquia de Pindo, 3550-248 PINDO. Tel. 232641114, centropsocialpindo@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
Centro Paroquial de Alcafache - Director: Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo - Propriedade: 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 Figueiredo - Propriedade: Paróquia de Canas de S. Maria - Largo de S. Pedro, 3460-012 CANAS
DE SANTA MARIA. Tel. 232848148, Fax 232848149, centroparoquialcsm@hotmail.com VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
Centro Paroquial de Cunha Baixa - Director: Pe. João Luís Leão Zuzarte; Propriedade:
Paróquia de Cunha Baixa - Adro da Igreja, 3530-051 CUNHA BAIXA. Tel. 232621155, Fax
232617337, centro.cunhabaixa@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de
Dia.
Centro Paroquial de Nelas - Director: Pe. Del m Dias Cardoso - Propriedade: Paróquia
de Nelas - Av. António Monteiro, 3520-036 NELAS. Tel. 232944963, Fax 232944554, cparoquialnelas@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Serviço Apoio Domiciliário; Complemento para Lares de Idosos; Lar para Idosos.
Centro Paroquial de Povolide - Director: Mons. Alfredo de Almeida Melo - Propriedade: Paróquia de Povolide - Lugar da Igreja, 3505 - 247 VISEU. Tel. 232931364, centro.p.povolide@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Centro de Dia; Lar para Idosos;
Serviço Apoio Domiciliário.
Centro Paroquial de S. João do Monte - Director: Pe. António José de Figueiredo Marques - 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. VALÊNCIAS: 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 232619449, paroquiademangualde@netvisao.pt
VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Intervenção Precoce; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
Centro Social e Cultural Daniel Comboni - Director: Manuel Alves Pinheiro de Carvalho - 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 Rodrigues - 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 - Propriedade: 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. Raimundo Elias Filho - Propriedade: Paróquia de Mundão - Rua Pe. Fernando Marques, Lote 34, 3500-553 MUN- DÃO. Tel.
232922138, Fax 232922167, cspmundao@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Edu- cação Pré-EsIgreja Diocesana
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colar; 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. Adelino Ricardo
Correia Lopes Pires - Propriedade: Paróquia de S. Martinho das Moitas, 3660-328 SÃO MARTINHO DAS MOITAS. Tel. 232357649 csp.smmoitas@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio
Domiciliário.
Centro Social da Paróquia de S. Salvador - Director: Pe. José Pedro da Costa Matos - 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 Rodrigues - Propriedade: Paróquia de Torredeita - Rua da Igreja, n.º 1, 3510-854 TORREDEITA.
Tel. 232996146, Fax 232996031, csptorredeita@sapo.pt VALÊNCIAS: CATL; Centro Atendimento e Acompanhamento Social.
Centro Social da Paróquia do Coração de Jesus - Director: Pe. Mílton Lopes da Encarnação - 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
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-Escolar; Serviço Apoio Domiciliário.
Centro Social Paroquial de Águas Boas - Director: Pe. António Lopes Leitão - Propriedade: 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 - Propriedade: 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.
VALÊNCIAS: 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; Complemento 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; Centro 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
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Cunha - Propriedade: Paróquia de Chãs de Tavares, 3530-031 CHÃS DE TAVARES. Tel.
232651995, Fax 232651995, centrochastavares@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
Centro Social Paroquial de Cortiçada - Director: Pe. Silvério Cardoso - Propriedade:
Paróquia da Cortiçada, 3570-110 CORTIÇADA. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário;
Centro 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 Domiciliário; 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, 3570130 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: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
Centro Social Paroquial de Fornos de Maceira Dão - Director: Pe. Manuel Chaves de
Andrade - Propriedade: Paróquia de Fornos de Maceira Dão, 3530-071 FORNOS DE MACEIRA DÃO. Tel. 232612628, centrofornosdao@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
Centro Social Paroquial de Mamouros - Director: Pe. Joaquim Carvalho Alves - Propriedade: 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 - Propriedade: Paróquia de Molelos - Rua da Várzea, 3460-203 MOLELOS. Tel. 232813748, cspmolelos@iol.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
Centro Social Paroquial de Penaverde - Director: Pe. Paulo Alexandre Albuquerque
Gouveia - Propriedade: Paróquia de Penaverde, 3570-170 PENAVERDE. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos.
Centro Social Paroquial de Queirã - Director: Pe. Francisco Alexandre Domingos Propriedade: Paróquia de Queirã, 3670-174 QUEIRÃ. Tel. 232774163, centrosocialparoquialqueira@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
Centro Social Paroquial de Rio de Loba - Director: Pe. José Carlos Pinto de Matos - Propriedade: Paróquia de Rio de Loba - Rua Principal, 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 Ramos 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 VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos; Apoio Domiciliário
Integrado; Unidade Vida Protegida; Fórum Sócio-Ocupacional.
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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. António Pereira Felisberto - 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 - Propriedade: 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 Domiciliário.
Centro Social Paroquial de Silvã de Cima - Director: Pe. José dos Santos Quinteiro
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 - Propriedade: 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 COVELO. 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. VALÊNCIAS: 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 Alexandre 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 Albuquerque Gouveia - Propriedade: Paróquia de Aguiar da Beira - Av. dos Combatentes do Ultramar,
n.º 40, 3570-010 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232687194, Fax 232687194, cspadrejoseafonseca@iol.pt VALÊNCIAS: Creche; CATL; Centro de Dia; Serviço Apoio Domiciliário.
Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu - Director: Cón. Miguel de Abreu - Propriedade:
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 Santa
Eulália - Rua do Fojo, no 37 - Repeses, 3500-713 VISEU. Tel. 232429796, confrariasantaeulalia@gmail.com VALÊNCIAS: Creche; CATL ; Lar para Idosos; Complemento para Lares de
Idosos; Serviço Apoio Domiciliário.
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Confraria de S. António de Viseu - Presidente: José de Figueiredo Loureiro - Propriedade: 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 - Mou- re 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; 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 Domiciliário; Centro Juvenil.
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 Flórido - 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: Creche; 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 Delgado - 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, 3550144 PENALVA DO CASTELO. Tel. 232642533, irmandade. penalva@mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Intervenção Precoce; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Complemento
para Lares de Idosos; Centro de Noite; Lar para Idosos.
Santa Casa da Misericórdia de Santa Comba Dão - Director: Rui Manuel Prata dos
Santos - Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Santa Comba Dão - Rua Mouzinho de
Albuquerque, n.º 30, 3440-387 SANTA COMBA DÃO. Tel. 232822378, misericordia.scdao@
mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio Domiciliário; 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 VALÊNCIAS: 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:
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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, 3460526 TONDELA. Tel. 232814190, Fax 232814199, mise- ricordia-tondela@mail.pt VALÊNCIAS: 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, misericordiavalebesteiros@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 - Propriedade: 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 - Propriedade: 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; 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, 3460534 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. Adelino Ricardo
Correia Lopes Pires - Propriedade: Paróquia de S. Martinho das Moitas, 3660- 328 SÃO MARTINHO 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 - Propriedade: 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.
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Centro Social Paroquial de Santa Cruz da Trapa - Director: Pe. Carlos Alberto Ramos
de Sousa - 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 - Propriedade: Paróquia de Lobão da Beira, 3460-203 LOBÃO DA BEIRA.
Centro Social Paroquial de S. Pedro do Sul - Director: Cón. Mário Lopes Dias - 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 - Propriedade: 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. Raimundo Elias Filho - Propriedade: Paróquia de Cavernães, 3500-367 CAVERNÃES.
Centro Social Paroquial de Currelos - Director: Pe. José Fernando Pinto da Silva - Propriedade: 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: Cón. Mário Lopes Dias - Propriedade: Paróquia de Várzea de Lafões, 3660-694 VÁRZEA DE LAFÕES.
Centro Social Paroquial de Beijós - Director: Pe. Marco José Pais Cabral - Propriedade: Paróquia de Beijós, 3430-501 BEIJÓS.
Centro Social Paroquial de Oliveira de Frades - Director: Pe. Manuel Gonçalves Fernandes - 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 Fernandes - Propriedade: Paróquia de Souto de Lafões, 3680-321 SOUTO DE LAFÕES.
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. Doutor Aires Pereira do Couto - Estrada da Circunvalação, 3500-505 VISEU. Tel. 232430200, Fax
232428344.
Colégio da Imaculada Conceição - Responsável/Director: Ir. Maria da Conceição Alves
Paiva - Propriedade: Congregação das Irmãs de Santa Doroteia - Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 88, 3510-094 VISEU. Tel. 232480320.
Colégio da Via-Sacra - Responsável/Director: Cón. António Jorge dos Santos Almeida Propriedade: Seminário Maior de Viseu - Rua Cón. Barreiros, 3500-093 VISEU. Tel. 232421981
/ 232422991, Fax 232432855.
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Instituto Missionário Marista - Responsável/Director: Ir. Diamantino Martins Duque - Propriedade: Maristas - Rua Sidónio Pais, 3670-254 VOUZELA. Tel. 232772441, Fax
232772441.
Internato Viseense de Santa Teresinha - Responsável/Director: Ir. Rosa Baptista Peixoto - 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 Lourenço - Propriedade: Lar-Escola de Santo António, Largo Mouzinho de Albuquerque, 3500-060
VISEU. Tel. 232480360, Fax 232480368.
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 - 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 Pereira - 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 Figueiredo - Propriedade: Paróquia de Canas de S. Maria - Largo de S. Pedro, 3460-012 CANAS
DE SANTA MARIA. Tel. 232848148, Fax 232848149, centroparoquialcsm@hotmail.com VALÊNCIAS: 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, cparoquialnelas@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar.
Centro Paroquial de Povolide - Director: Mons. Alfredo de Almeida Melo - Propriedade: Paróquia de Povolide - Lugar da Igreja, 3505 - 247 VISEU. Tel. 232931364, centro.p.povolide@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. VALÊNCIAS: 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. Raimundo Elias Filho - Propriedade: Paróquia de Mundão - Rua Pe. Fernando Marques, Lote 34, 3500-553 MUN- DÃO. Tel.
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232922138, Fax 232922167, cspmundao@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Edu- cação Pré-Escolar.
Centro Social da Paróquia de S. Salvador - Director: Pe. José Pedro da Costa Matos - 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 Rodrigues - Propriedade: Paróquia de Torredeita - Rua da Igreja, n.o 1, 3510-854 TORREDEITA.
Tel. 232996146, Fax 232996031, csptorredeita@sapo.pt VALÊNCIAS: CATL.
Centro Social da Paróquia do Coração de Jesus - Director: Pe. Mílton Lopes da Encarnação - 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-Escolar.
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. VALÊNCIAS: 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 Matos - 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 Albuquerque Gouveia - Propriedade: Paróquia de Aguiar da Beira - Av. dos Combatentes do Ultramar,
n.º 40, 3570-010 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232687194, Fax 232687194, cspadrejoseafonseca@iol.pt VALÊNCIAS: Creche; CATL.
Confraria de S. Eulália - Director: Américo Eusébio - Propriedade: Irmandade de Santa
Eulália - Rua do Fojo, n.º 37 - Repeses, 3500-713 VISEU. Tel. 232429796, confrariasantaeulalia@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, 3680119 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
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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 Alagoa 3430-134
CARREGAL DO SAL. Tel. 232961735, Fax 232961737, larcdosal@iol.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar.
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde - Director: Cor. Fernando Manuel Morais
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, 3550144 PENALVA DO CASTELO. Tel. 232642533, irmandade.penalva@mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Creche.
Santa Casa da Misericórdia de Santa Comba Dão - Director: Rui Manuel Prata dos
Santos - Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Santa Comba Dão - Rua Mou- zinho de
Albuquerque, n.º 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, 3460526 TONDELA. Tel. 232814190, Fax 232814199, misericordia-tondela@mail.pt VALÊNCIAS: 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, misericordiavalebesteiros@hotmail.com VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar.
Santa Casa da Misericórdia de Viseu - Director: António Magalhães Soeiro - Propriedade: 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 - Propriedade: 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: Mensal - Largo do Cruzeiro, n.º 1 - 1.º 3525-019 CANAS DE SENHORIM. jornalcanasdesenhorim@sapo.pt
Carregal do Sal – Boletim – Director: Pe. José Fernando Pinto da Silva – Periodicidade:
Mensal – Currelos, 3430-201 CARREGAL DO SAL. Tel. 232961419.
330

Igreja Diocesana

Centenário de Silgueiros – Boletim – Director: Pe. Manuel Antunes dos Santos Barranha – Periodicidade: Mensal – Casa Paroquial, Loureiro de Silgueiros, 3500-538 SILGUEIROS. Tel. 232958558.
Comunidade Cristã de Carvalhais – Boletim – Director: Pe. Miguel Rodrigues Pereira – 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 Bodiosa – Jornal – Director: Pe. José Francisco Cardoso Caldeira – Periodicidade: Bimestral – Casa Paroquial, 3515-539 BODIOSA. Tel. 232971252 / 965414809.
Ecos do Mundão – Boletim – Director: Pe. Raimundo Elias Filho – Periodicidade: 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 Correia Rodrigues Ferreira – Periodicidade: Mensal - 3530-349 SANTIAGO DE CASSURRÃES.
Tel. 232614224, Fax 232614185.
Igreja Diocesana – Boletim – Director: Pe. Manuel Gonçalves Fernandes – Periodicidade: 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: Semanal – 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: Quinzenal – Complexo Paroquial, Largo da Misericórdia, 3530-131 MANGUALDE. Tel. 232085463
/ 232619440.
O Alcofrense – Boletim – Director: Pe. Cláudio Correia Ferreira – Periodicidade: Mensal – 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 – Periodicidade: Mensal – Casa Paroquial, Rua Alexandre Herculano, 3550-173 PENALVA DO CASTELO.
Tel. 232641517.
Oliveira do Conde – Boletim – Director: Pe. Álvaro Dias Arede – Periodicidade: Mensal - 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.
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; Periodicidade: Mensal - Rua José Augusto Seixas, n.º 3, 3515-460 CAMPO. Tel. 232459710 /
968313929.
Igreja Diocesana

331

Varandim do Couto - Boletim - Director: Cón. Carlos Martins Casal - Periodicidade:
Mensal - 3440-126 COUTO DO MOSTEIRO. Tel. 232881600 / Fax 232881240.
Voz da Esperança – Revista – Director: Cón. António Jorge dos Santos Almeida – Periodicidade: Trimestral – Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360, Fax
232467369.
Voz da Montanha – Boletim – Director: Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa – Periodicidade: Mensal – Casa Paroquial, 3730-001 ARÕES. Tel. 256402856.
Voz de Ferreira de Aves – Boletim – Director: Pe. Nuno da Gama Osório Amador – Periodicidade: 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:
Mensal – Casa Paroquial, 3500-587 POVOLIDE. Tel. 232931299, Fax 232931364.
Voz de S. Joaninho – Boletim – Director: Pe. Virgílio Marques Rodrigues – Periodicidade: Mensal – Casa Paroquial, 3440-073 SÃO JOANINHO. Tel. 232890420.
Voz de S. João de Areias – Boletim – Director: Pe. Pedro Manuel Leitão Alves – Periodicidade: 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 Costa – Periodicidade: Mensal – Casa Paroquial, 3500-899 SÃO JOÃO DE LOUROSA. Tel. 232461685 /
966233894.
Voz de Torredeita e Boaldeia – Boletim – Director: Pe. Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues – Periodicidade: Mensal – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3510- 854 TORREDEITA.
Tel. 232996146 / 963840569.
ANEXOS
REGULAMENTO DO SÍNODO DIOCESANO
CARTA PASTORAL 2013/2014
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, procurando 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 espiritual, 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;
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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,
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 caminhe 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 sinodalidade 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 reflexões 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
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impedida, o Sínodo será interrompido, por exigência do próprio Direito, até que o Bispo diocesano, 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 episcopais.
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.
§ 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 4.º têm o direito e
a obrigação, sob compromisso, de participar nas sessões das Assembleias Sinodais, intervindo
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e exercendo o seu direito de voto.
§ 7. Os membros sinodais referidos no § 5. do artigo 4.º 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 Assembleias Sinodais;
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 Inquérito/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 “Documento de Trabalho”;
b) elaborar o “Documento de Trabalho” para apresentação na respectiva Assembleia Sinodal;
c) elaborar o “Documento de Trabalho” que sintetize as Proposições apresentadas na Assembleia 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 Cânone 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 SecreIgreja Diocesana

335

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).
§ 6. Nas eleições dos membros sinodais referidos no § 3. do artigo 4.º, 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
suplente, 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 Sínodo
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 Diocesano, 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 exclusividade, 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 Conferência 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 sobre 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.
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§ 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
reportar 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.
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 moderar metodologicamente todas as sessões;
b) ao secretário executivo do Secretariado do Sínodo e ao secretário indicado pela Comissão 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:
1. Na primeira sessão:
a) apresentação sintética à Assembleia Sinodal, pelo relator, de cada tema retirado do
“Documento de Trabalho”;
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 indicados no § 3. c) do artigo 11.º;
§ 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
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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.
b) e votação das Propostas Sinodais.
§ 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,
manifestando a sua concordância; amarelo, para manifestar alguma condição ou reserva; e
vermelho, 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
Sínodo e Comissões Doutrinais, será entregue ao Bispo diocesano, a quem compete a respectiva
aprovação e posterior publicação.
Título VI – Clausura do Sínodo Artigo
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.
CARTA PASTORAL 2013-2014
O SÍNODO DIOCESANO
Em Comunhão para a Missão: participar e testemunhar
Estamos no momento decisivo do Sínodo da nossa diocese de Viseu. Pela sua importância, para o presente e o futuro desta nossa Igreja, venho pedir o maior interesse, empenho e
338

Igreja Diocesana

dedicação de todos os cristãos, nestes dois próximos anos. Na verdade, o Sínodo não se faz à
margem dos cristãos – leigos, religiosos e sacerdotes – nem pode dispensar o seu contributo.
Todos somos essenciais para que o Sínodo realize os efeitos que persegue e conduza aos frutos
que, desde o seu início, programa, anuncia e deseja.
Depois de termos sido chamados a olhar o Concílio Vaticano II como ponto de partida
e referência para a renovação desta nossa Igreja de Viseu (tendo em conta as 4 Constituições
fundamentais), estamos no momento certo para, nos próximos 2 anos e nos vários momentos da
Assembleia Sinodal, elaborarmos e aprovarmos as orientações a seguir. Estas terão em conta a
análise feita no percurso realizado e as inspirações que nos surgiram, em todo o caminho feito,
à luz de cada uma das Constituições: Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium
e Gaudium et Spes. Não queremos copiar referências, exemplos e respostas concretas de há 50
anos, pois a Igreja, na Sociedade, é fermento, intérprete, orientadora e libertadora no caminho
que nos ensina e ajuda a percorrer, sendo sempre “nova” e anunciando sempre o “novo”... Porém, se estes 4 Documentos foram, há 50 anos, a “chave de leitura” da Igreja, eles são, ainda
hoje, “sinais dos tempos” para o período pós-conciliar e luz para os desafios que a sociedade
pós-moderna – quase pós-cristã – nos apresenta. Uns e outros desafiam-nos a tecer as linhas
para construir e viver a Igreja que, caminhando com Jesus e seguindo-O fielmente, O apresente
como Amigo, Próximo e Libertador a todas as pessoas e em todas as situações do nosso tempo.
Enquanto vamos fazendo e percorrendo o caminho que nos está a ser oferecido – preparando,
reflectindo e aprovando propostas a apresentar à Assembleia Sinodal – iremos, também, unidos
como “Igreja em missão” no século XXI, viver, anunciar e testemunhar a Fé, fazendo-o sempre
“em comunhão para a missão”.
Propostas e pressupostos para o Caminho
Desde o início deste percurso, contámos com a presença, ajuda e inspiração de Deus Pai,
do Seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Este, prometido por Jesus e enviado pelo Pai para
ser presença e alma da Igreja, é Guia e Mestre da nossa vida, em caminho de conversão permanente.
O século XXI será o século da interioridade e do discernimento das opções mais válidas,
acolhendo-as e assumindo-as na vida pessoal, eclesial e comunitária ou não será tempo decisivo
de crescimento da paz e da verdade, numa Sociedade cheia de experiências dúbias de valor e
muito vazias de esperança.
Os cristãos são chamados a discernir os tempos actuais e a fazer opções a partir da alma
das pessoas e dos povos e do cerne das estruturas e dos critérios de decisão. Com a organização
social aberta – porque sem fronteiras ou limites de qualquer espécie – urge viver e testemunhar
valores que sejam inquestionáveis para os (tantas vezes dúbios) critérios das sondagens, das
maiorias ou das estatísticas. Urge respeitar e afirmar o ser, o acreditar e o viver, não com slogans de fidelização dúbia e insegura mas com valores de experiências de vida afirmada, vivida
e provada.
Assim, de acordo com o Plano Pastoral para a diocese de Viseu, a viver em Sínodo, e em
comunhão com os princípios de fé, de esperança e de confiança, agora reafirmados, propomonos:
a) Fomentar um tempo de oração e de adoração semanal em cada Unidade Pastoral.
Propõe-se que, semanalmente em cada Unidade Pastoral – ou num conjunto de paróquias
mais próximas – e contemplando as diversas paróquias da mesma, se organizem tempos de oração e adoração. A programação e realização de actividades deve assentar, começar e rever-se na
oração e na comunhão com o Senhor, o Bom Pastor. Esta firme comunhão com Jesus é a base
para a vivência, o anúncio e o testemunho – alegre e confiante – dos valores da Fé, da Esperança
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e do Amor, vivendo, testemunhando e ensinando o Evangelho como Caminho, Verdade e Vida
de cada cristão.
Sabemos, todos nós, que Jesus é a fonte de vida das comunidades cristãs e só n’Ele radicam as melhores e mais definitivas esperanças humanas. Ninguém chega ao Pai se não passar
por Ele, pois só Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida para todos os que vêm a este mundo. Importa que tenhamos presentes estes princípios que são do próprio Senhor Jesus – e importa que
estejam bem visíveis nas nossas programações – acreditando que, sem Ele, nada podemos fazer
e só n’Ele, com Ele e por Ele nós encontraremos a vida e a salvação.
É Jesus a Cabeça e, ao mesmo tempo, a Fonte da Vida da Igreja. É Ele Quem prepara o
coração dos que ouvem o chamamento ao apostolado, seja no sacerdócio, na vida religiosa ou
na construção de uma família. É Ele o Mestre e o Pastor que forma os que vêm para os nossos
Seminários.
b) Criar oportunidades e momentos específicos de graça como é um Retiro Espiritual.
A Igreja é uma Comunidade específica, centrada na vida de Jesus e na Sua mensagem. É
chamada a alimentar-se desta vida e a transmiti-la a todos, como vida gratuita e abundante que
realiza, na plenitude da esperança e da alegria, todos os que dela e por ela vivem. De forma visível e explícita, nem todos sentem fome desta vida que Jesus é e dá. Porém, devemos anunciá-la,
propô-la e distribuí-la, tornando-a acessível de forma abundante, e não somente pela Eucaristia.
O acesso e a oportunidade do encontro, da conversão e da vivência da Eucaristia passam pela
intimidade de conversa e de proximidade com a oração. Todos nós somos convidados a acreditar que Jesus tem os Seus planos e cria, Ele próprio, oportunidades para Se fazer próximo e
companheiro no caminho dos que ama e chama e a quem quer falar, comunicando-lhes planos
e projectos a viver, pessoal e eclesialmente.
Por opções de vida e por circunstâncias e consequências que marcam as mesmas opções,
nem todos os cristãos podem viver, da mesma forma, a participação na comunhão eucarística.
A comunhão espiritual, realizada na proximidade e na relação possíveis, permite a intimidade
orante de quem, com amor e fé, se aproxima e procura viver em coerência.
Para todos os que o desejem, somos convidados a provocar felizes experiências de oração
pessoal, ajudadas por orientadores que estimulem, ajudem e provoquem o encontro e a relação orante. Sejam jovens, adultos ou crianças; individualmente ou em grupo; em casal ou em
família; ligados a movimentos ou membros de grupos, serviços e/ou ministérios eclesiais, na
unidade pastoral e no arciprestado; seja organizando experiências locais ou aderindo a propostas de movimentos e/ou de outros serviços diocesanos... Tudo deve fazer parte de um projecto/
programa pastoral, nas Unidades Pastorais, nas Paróquias e nos Arciprestados, de forma especial no plano dos próximos anos.
Tenhamos bem presente: o serviço missionário nas “periferias” da nossa missão pastoral
– necessário e urgente – somente resulta se não descuidamos o poder e a capacidade do fermento activo na acção com todos os que são chamados a vir e a ver o testemunho dos que crêem.
c) Constituir uma oportunidade de Iniciação Cristã que seja Escola de Fé na Unidade Pastoral.
Na Diocese têm sido feitas algumas experiências de formação cristã, em paróquias e em
arciprestados, que têm ajudado a iniciar na vida cristã e a aprofundar opções de vida eclesial e
comunitária. Por vezes, a proposta não tem muita adesão e, quando apresentada, é vista como
desinteressante. Porém, para os que aderem, torna-se uma experiência humanamente rica e
espiritualmente fecunda. O cristianismo passa a ser visto como vida e não como fria doutrina.
Ser cristão aparece, então, como mais-valia para a vida, aumentando a auto-estima pessoal de
seguidor de Jesus e de membro da Igreja, enquanto Comunidade cristã.
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Distinguindo o livremente proposto do obrigatório – como acesso aos Sacramentos e a
outros momentos de vivência e de celebração da Fé – devemos propor, sempre e a todos os que
nos vêm pedir alguma coisa, um caminho de aprofundamento da fé e da vida cristã. Importa
ter presente – deixando bem claro a quem nos procura – que ser cristão não é cumprir leis e
sujeitar-se a imposições, apresentadas e vistas como algo frio, exterior e legalista... Ser cristão e
fazer parte da Igreja é aderir a uma Pessoa e ser membro de uma Comunidade. É escolher Jesus
como o Salvador e aderir à Igreja como a Comunidade dos que seguem Jesus – os cristãos.
Em conclusão: ser cristão e fazer parte da Igreja é aderir a Jesus Cristo numa Comunidade, conhecer Quem Ele é e o que Ele propõe. Ser cristão e fazer parte da Igreja é conhecer,
também, o que a Igreja é, faz e propõe para dela fazer parte e, em conjunto com todos os outros
cristãos, ser Povo de Deus.
Pode haver quem queira conhecer Jesus e aderir a Ele sem aceitar fazer parte da Igreja
e cumprir o que a Igreja propõe... Pode haver quem se sinta atraído por Jesus Cristo e pelo
Evangelho e não aceite a Igreja e as suas regras... Deve haver oportunidade de se fazer este
caminho... Porém, quem o quer fazer sem aderir à Igreja, não pode exigir da Igreja os Sacramentos que a Ela foram confiados e dos quais Ela é garantia, guarda, juiz e responsável pela sua
vivência e distribuição...
É bom e desejável que qualquer pessoa possa aprofundar a sua relação com Jesus
e aperceber-se do modo de acreditar e de viver dos cristãos que fazem parte da Igreja, na
Comunidade concreta. Só ouvindo, vendo e privando com testemunhas próximas de Jesus se
pode conhecer a vida dos cristãos...
Perguntemo-nos então: nós, os cristãos, estamos preparados para passar nesta prova de
verdade e de autenticidade? As nossas Comunidades – pelo que dizem, fazem e vivem – são
testemunhas autênticas de Jesus e do Seu Evangelho? As nossas Eucaristias celebram, anunciam e apresentam Jesus Ressuscitado? Na nossa vida está patente o Evangelho da verdade, da
fraternidade e do amor?
Tenhamos bem presente: somente quem aceita ser parte da Igreja pode compreender e
viver os Sacramentos e outros momentos e dimensões da Comunidade cristã. Somente quem
aceita ser e fazer parte da Igreja pode assumir tarefas e responsabilidades que a visibilizam e a
tornam referência para todos, quer nas celebrações que são a sua vida quer nas instituições que
a representam.
Devem ser preocupações, cada vez maiores, para todos os membros da Comunidade –
desde o Bispo, ao Padre, a todos os outros agentes da acção pastoral – celebrar bem a Eucaristia
(sobretudo o Domingo), os Sacramentos e as celebrações da Palavra, preparando bem estes
momentos fortes da vida comunitária; acolher e informar bem as pessoas que se dirigem à Comunidade, pedindo qualquer informação; apresentar meios e propostas de informação e de formação às pessoas que querem fazer algum caminho na Comunidade; ter, divulgar e distribuir às
pessoas – também às “ausentes” e às que vivem nas “periferias” – propostas que a Comunidade
tem, oferece e se propõe viver; ser Comunidade acolhedora e caritativa para todas as pessoas
que, mesmo não fazendo parte, estão em situação de carência e de necessidade material, seja de
forma habitual ou circunstancial... Ter presente o testemunho de amor dos primeiros cristãos e
como este testemunho era fundamental na adesão a Jesus Cristo, na Igreja!
d) Ser Igreja missionária e capaz de acolher todas as pessoas que batam à porta da
Igreja.
Sirvam como boas ilustrações – e para vivermos bem este ponto que deve ser muito bem
cuidado nas nossas Comunidades – tantos exemplos bíblicos, do Antigo e do Novo Testamento.
A todo o que bate à “porta da Igreja” – pedindo ou exigindo, por vezes sem condições e sem
paciência (...) – o acolhimento que se faz e a resposta que se dá são sinais essenciais e decisivos
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para que, quem bate e vem, se sinta acolhido e com vontade de conhecer melhor a Casa, à qual
Jesus convida a todos: “Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos e aliviar-vos-ei...” (Mt 11, 28-30).
Devemos imaginar tudo o que pode ter ocasionado a distância, a frieza e a revolta – tantas vezes com culpas da própria instituição eclesial – para semelhantes reacções. Uma pessoa
que acolhe bem (e com o coração), dando uma resposta que inclua e compreenda as razões da
distância e frieza (...), são gestos e atitudes suficientes para fazer um acolhimento integrador na
Casa comum, onde Cristo é Senhor e Mestre e nunca Juiz condenador.
Todos nós – Bispo, Sacerdotes, Leigos e Religiosos – somos os maiores beneficiados da
misericórdia, compreensão e amor do Bom Pastor. Devemos recordar o espírito de perdão, descrito por S. Mateus e como fazer uso da misericórdia recebida (cf Mt 18, 21-35).
À Igreja não pertencem somente pessoas puras e santas... A Parábola da pesca e da rede
que acolhe toda a casta de peixes mostra a diversidade da riqueza e da pobreza dos membros
da Igreja que todos somos e formamos (cf Mt 13, 47-50). O tempo da Igreja proporciona e
oferece caminhos e oportunidades de puri cação, de conversão, de opções de vida, de escolhas
de libertação que, seguindo Jesus, trazem e alimentam uma vida nova e feliz. O testemunho e a
experiência deste caminho, no bom e fraterno acolhimento a quem está fora, são preciosa ajuda
para todos os que, integrando-se ou não na Igreja, experimentam a vida nova oferecida por Jesus a todos os que O conhecem e O seguem.
Tenhamos sempre presente: nenhum cristão tem o exclusivo da Lei, do Evangelho, do
Coração do Pai. Sabemos como somos convidados a contar com a Misericórdia de Deus a nosso respeito e para as nossas falhas... Não usemos nunca de medida estreita para avaliarmos os
critérios de acolhimento e de entrada na Casa do Pai! A Igreja é Casa de Salvação para todos os
que A procuram e batem à porta. Demos graças a Deus por nos chamar a ser testemunhas da Sua
bondade, do Seu amor e da Sua graça. N’Ele, somos intermediários e mediadores para todos os
que, através de nós, se aproximam da Igreja e, nela, se encontram com Deus, com o amor e o
perdão do Pai.
Unido na vivência e concretização do Sínodo na nossa Diocese de Viseu, o bispo e irmão
VISEU, 2 de Setembro de 2013
† Ilídio Pinto Leandro
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2. ESTATÍSTICAS DIOCESANAS

ESTATÍSTICAS DIOCESANAS – 2013
Superfície do território – 3.400 Km2
População total residente – 260.356
Católicos – 239.906
Paróquias
a) ao cuidado do clero diocesano – 202
b) ao cuidado de sacerdotes religiosos – 6
Total de paróquias – 208
Sacerdotes diocesanos
a) incardinados na diocese – residentes na diocese – 129
b) residentes fora da diocese – 3
c) residentes no estrangeiro – 1
Total – 133
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 – 5
Religiosas professas
de direito pontifício – 135
Sacerdotes diocesanos
estudantes de estudos eclesiásticos em Roma – 0
Candidatos ao sacerdócio
a) para o clero diocesano – em filosofia – 1
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b) em Teologia – 3
Total – 4
Baptizados durante o ano
a) até 1 ano – 1.471
b) de 1 aos 7 anos – 493
c) depois dos 7 anos – 67
Total dos baptismos – 2.031
Confirmações durante o ano - 1.496
Primeiras Comunhões durante o ano - 1.618
Matrimónios
a) entre católicos – 641
b) entre um católico e um não católico - 2
Total de matrimónios – 643
Centros de educação
a) materno-infantis – 3; número de alunos – 471
b) escolas secundárias – 1; número de alunos - 227
Centros sociais
a) para pessoas idosas – 89; número de utentes – 2.835
b) para infância – 4; número de utentes 112
c) creches – 21; número de utentes – 532
d) outros centros para a defesa da vida e da família – 1; número de utentes – 183
Tribunal Diocesano
Causas de declaração de nulidade dos matrimónios
Movimento das causas no ano
- Processo ordinário
a) pendentes – 7
b) introduzidas no ano – 8
c) concluídas – 8; - a favor da nulidade – 5
- contra a nulidade – 0
- por perempção – 2
- por renúncia - 1
d) pendentes no fim do ano - 7
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