
1Igreja Diocesana

Igreja
Diocesana

ANO PASTORAL  2014/2015

Viseu - 2018

DIOCESE
DE VISEU

REPOSITÓRIO
HISTÓRICO



Igreja Diocesana2



3Igreja Diocesana

ÍNDICE

CAPÍTULO I
BISPO DA DIOCESE .............................................................................................. 5
 1. NOTAS PASTORAIS ....................................................................................................................7
 2. MENSAGENS ............................................................................................................................. 19
 3. HOMILIAS................................................................................................................................... 21
 4. VISITAS PASTORAIS ................................................................................................................. 26
 5. ORDENAÇÕES E MINISTÉRIOS .......................................................................................... 36
 6. NOMEAÇÕES ........................................................................................................................... 37
 7. DECRETOS................................................................................................................................. 41
 8. PRESENÇAS E INTERVENÇÕES ESPECIAIS ..................................................................... 43

CAPÍTULO II
SÍNODO DIOCESANO ........................................................................................ 57

CAPÍTULO III
SECRETARIADOS E DEPARTAMENTOS ......................................................... 65
 1.  CLERO ........................................................................................................................................ 67
 2.  LITURGIA .................................................................................................................................. 75
 3.  EDUCAÇÃO CRISTÃ ............................................................................................................ 82
 5.  VOCAÇÕES, JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR ....................................................... 111
 6.  BENS CULTURAIS................................................................................................................. 126

CAPÍTULO IV
ÓRGÃOS DIOCESANOS ...................................................................................151
 1.  CONSELHO PRESBITERAL ................................................................................................ 153
 2.  CONSELHO PASTORAL ..................................................................................................... 155

CAPÍTULO V
VIDA CONSAGRADA ........................................................................................157

CAPÍTULO VI
ARCIPRESTADOS ..............................................................................................179

CAPÍTULO VII
PARÓQUIAS .......................................................................................................195

CAPÍTULO VIII
ASSOCIAÇÕES E MOVIMENTOS ....................................................................211

CAPÍTULO IX
NOTÍCIAS VÁRIAS ...........................................................................................227

CAPÍTULO X
FALECIMENTOS ................................................................................................253

CAPÍTULO XI
APÊNDICES ........................................................................................................259
 1. ANUÁRIO 2014/2015 ............................................................................................................ 261
 2.  ESTATÍSTICAS DIOCESANAS ........................................................................................... 317



Igreja Diocesana4



5Igreja Diocesana

CAPÍTULO I

BISPO DA DIOCESE



Igreja Diocesana6



7Igreja Diocesana

1. NOTAS PASTORAIS

CARTA PASTORAL 2014-2015 

O SÍNODO EM VISEU E A INSPIRAÇÃO DE EMAÚS 

 Introdução 
 
 O ícone de Emaús (cf. Lc 24, 13-35) é muito rico e inspirador para a nossa diocese de 
Viseu em Sínodo. Aprender a caminhar, a ouvir e a viver com o Ressuscitado, como aqueles 
dois Discípulos, torna-nos atentos aos “sinais” que Ele nos dá, indispensáveis para O reconhe-
cer: Palavra, Eucaristia, Irmãos. Todos nós, cristãos de Viseu, sentimo-nos convidados a fazer e 
a viver esta experiência e a optar pela atitude daqueles dois, depois do seu encontro com Jesus. 
Somos desafiados a conhecer e a percorrer o seu caminho espiritual para retomar tempos e 
momentos cheios de vida, de esperança e de confiança que nos levem a ser cristãos em missão, 
discípulos missionários do Ressuscitado. Este ícone mostra-nos pessoas marcadas por uma 
experiência de desilusão forte que fazem um caminho de procura, mesmo se, antes do coração 
aquecer, quase tenham desistido de os encontrar. Porém, não metendo a cabeça na areia, tentam 
outros caminhos sem fechar o coração às surpresas e novidades da Fé. 
 Porque fazem parte da vida e desenvolvem-se nela a dúvida, a insegurança, as alternati-
vas, as compensações e, até por vezes, a negação do óbvio – quando difícil e não aceite – quan-
tas desilusões e fracassos nos caminhos contemporâneos! Mas, no interior e no sonho, há desejo 
e abertura à esperança, mesmo considerada teoricamente impossível; mesmo se – quando apre-
sentada por outrem – não é aceite nem compreendida. 
 Proponho alguns pontos de reflexão – quais guias ou sinais de trânsito – a apontar um 
caminho de vida que nos torne, também, guias para os que caminhem connosco e apoio para 
os que se unam ao nosso caminhar ou para os que, desanimados, descrentes ou buscadores de 
outras experiências e ideais, se entusiasmem com a nossa vida e valores. Como seguidores de 
Jesus Cristo, na Igreja, deveremos mostrar a todos que, para além de ser «povo de Deus» e «fer-
mento de Deus no meio da humanidade», «a Igreja deve ser o lugar da misericórdia gratuita, 
onde todos possam sentir-se acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a 
vida boa do Evangelho» (cf. EG 114). 
 «Caminhar com o Ressuscitado» é o tema para estes dois anos que vão levar-nos a viver 
experiências únicas na nossa Igreja de Viseu. Por um lado, iremos concluir esta etapa sinodal, 
vivida na atenção ao Vaticano II e a tudo o que a Igreja nos foi apontando como referências, 
conteúdos e desafios nos 50 anos que passaram. As conclusões serão apresentadas como Pro-
postas programáticas para um futuro de 10 anos, indicando linhas mestras para o pós-2016. Por 
outro lado, iremos celebrar o Ano da Igreja de Viseu, evocando os 500 anos da Dedicação da 
nossa Catedral, a ter lugar em 23 de Julho de 2016. 
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 Pela importância do próximo ano para a nossa Diocese, com os diversos elementos cele-
brativos e programáticos, uma nova Carta Pastoral será publicada, com os ajustamentos neces-
sários ao tema e, sobretudo, ao Programa Pastoral e ao Calendário de actividades. 
 
 1.  A verdade que somos e a necessidade da salvação 

 Santo Agostinho explica a razão inconsciente de um suposto e aparente contraste: “Se-
nhor, fizeste-nos para Ti e o nosso coração não descansa enquanto não Te encontrar”. A falta 
de descanso, por quase desnorte, nota-se em tantas vidas sem sentido, sem alegria, sem amor, 
sem fé, sem esperança, sem trabalho, sem paz... Se não faltam exemplos felizes de pessoas que 
viveram e vivem a relação do encontro na Fé – no mundo que conhecemos e, também, na nossa 
Igreja de Viseu (quantos sacerdotes, religiosos e leigos!) – como propor teorias, ainda que de 
forma eloquente e com suposto entusiasmo? 
 Quem não conhece pessoas com estes sintomas, sempre inquietas e à procura, mas nunca 
parando para pensar ou para aceitar e aprofundar os muitos indícios que outros lhes sugerem e 
apresentam? Agindo assim, ultrapassamos em teimosia e em falta de abertura os discípulos de 
Emaús que, inicialmente encerrados nos seus sentimentos de falimento, vão abrindo o coração 
até chegarem ao gozoso êxtase da visão... Do coração primeiro e, depois, dialogando a partilha 
e arriscando o salto, recuperam a esperança e a alegria perdidas, recuperando o enamoramento 
por Jesus e voltando ao encontro com os seus irmãos, vivendo e anunciando a Boa Nova – Ele 
ressuscitou e vive connosco! 
 Convido os cristãos da diocese de Viseu, neste 1o ano do nosso Plano Pastoral e último 
da construção do Sínodo, a sentirem-se chamados a celebrar e a partilhar, semanalmente, a Eu-
caristia do encontro e do reconhecimento de Jesus. Ele ressuscitou e veio ao nosso encontro! 
Sim, Jesus está vivo e caminha connosco! Ele tem palavras de vida eterna e sabemos que é o 
Santíssimo Filho de Deus, o Enviado do Pai para nós! Deixemo-nos guiar por Ele, nosso Com-
panheiro nos caminhos da vida! 
 Muitas vezes, apesar da Fé e da relação pessoal e eclesial com Jesus, encontramo-nos a 
pensar, a fazer planos ou a imaginar cenários muito distintos e distantes da comunhão com o 
Mestre... Imaginamos planos, iniciamos experiências, fazemos promessas, construímos cená-
rios (...) tudo assente, tantas vezes, em puras construções mentais pessoais, com pouca referên-
cia a Jesus, à Igreja, à Palavra e à Oração. São, muitas vezes, auto-referência pura que mostram 
uma construção assente na areia das nossas disposições, dos nossos sentimentos e dos nossos 
gostos pessoais. 
 O Sínodo convida a fazer a experiência da sinodalidade, olhando, escutando e animando 
os que caminham connosco, seguindo Aquele que nos aponta o caminho e escutando a Mensa-
gem que nos lê e dá as orientações. No caminho, as mensagens são decisivas para fazermos a 
avaliação do percorrido e para escutarmos novas propostas, lendo e interpretando os sinais que 
nos vão orientando para a meta. Normalmente, a decifração das mensagens faz-se na Eucaristia, 
onde os pontos se cruzam para nos levar a encontrar o Ressuscitado. N’Ele, encontraremos a 
solução para todas as inquietações da vida e da história. 
 Em confronto com o que pensávamos e nos inquietava – e ao jeito dos Discípulos de 
Emaús – caímos a confessar aos que nos ouvem: ‘afinal, andava enganado’; ‘nem tinha pensado 
que era possível’... Sim, Ele nunca falha, desde que tenhamos o coração capaz de O conhecer e 
de O acolher... 
 Na Verdade, pensávamos e pensamos tanta coisa, mas, muitas vezes, não O pomos em 
primeiro lugar e não temos em conta a Sua Palavra e a Sua Promessa... Precisamos muito – e 
todos nós – de ter em conta o fundamental da vida cristã: Ele está vivo e caminha connosco. Ele 
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dá sentido a todos os nossos sonhos e projectos... 
Ler e reflectir Evangelii Gaudium 276: 
 «A sua ressurreição não é algo do passado; contém uma força de vida que penetrou 
o mundo. Onde parecia que tudo morreu, voltam a aparecer por todo o lado os rebentos da 
ressurreição. É uma força sem igual. É verdade que muitas vezes parece que Deus não existe: 
vemos injustiças, maldades, indiferenças e crueldades que não cedem. Mas também é certo que, 
no meio da obscuridade, sempre começa a desabrochar algo de novo que, mais cedo ou mais 
tarde, produz fruto. Num campo arrasado, volta a aparecer a vida, tenaz e invencível. Haverá 
muitas coisas más, mas o bem sempre tende a reaparecer e espalhar-se. Cada dia, no mundo, 
renasce a beleza, que ressuscita transformada através dos dramas da história. Os valores tendem 
sempre a reaparecer sob novas formas e na realidade o ser humano renasceu muitas vezes de 
situações que pareciam irreversíveis. Esta é a força da ressurreição e cada evangelizador é um 
instrumento deste dinamismo». 
 
 2.  A vida e as circunstâncias concretas que nos abrem aos outros. 
  Diversas periferias da vida e da Igreja 

 O caminho que os discípulos fizeram com Jesus foi provocando uma abertura de horizon-
tes, de perspectivas imprevistas, de esperança e de ideais que mudaram 
completamente o coração e o mundo interior daqueles homens. Já não tinham o abandono como 
saída, mas renascia neles o sonho que os levou a seguir Jesus e que agora lhes parecia ter volta-
do. Era o que os levava a aquecer o coração, como iriam partilhar depois de O terem descoberto 
na Eucaristia. 
 Até ali pouco conversadores sobre o pesadelo passado, trocam impressões sobre o seu 
estado de espírito e sobre decisões em catadupa. Ao jeito de ideias em encruzilhada para dar a 
saber a todos os belos planos para visibilizar e concretizar o que viviam no coração, decidem ir 
ter com os companheiros e iniciar uma experiência nova. Experimentam o que é ser e viver em 
periferias existenciais, pois sentem que fugiram do espaço e do grupo e viveram a realidade do 
desânimo, do abandono e da descrença. 
 Hoje, nas nossas Comunidades cristãs, começamos a viver sensações próximas destas, 
sentindo que a maioria não vive uma opção radical por Jesus Cristo. Começa a haver uma maio-
ria de baptizados que não vive nem segue uma opção clara pelos ensinamentos evangélicos e 
tradições da Igreja e não é sensível às suas orientações. Constituem uma primeira periferia, a 
desafiar as capacidades evangelizadoras e, sobretudo, testemunhais dos cristãos e das comuni-
dades que são chamados, uns e outras, a repensar a catequese e, sobretudo, a prática cristã e o 
testemunho. Porém, temos consciência de que «a família atravessa uma crise cultural profunda, 
como todas as comunidades e vínculos sociais. No caso da família, a fragilidade dos vínculos 
reveste- se de especial gravidade, porque se trata da célula básica da sociedade, o espaço onde 
se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros e onde os pais transmitem a fé aos 
seus lhos. O matrimónio tende a ser visto como mera forma de gratificação afectiva, que se 
pode constituir de qualquer maneira e modificar-se de acordo com a sensibilidade de cada um. 
Mas a contribuição indispensável do matrimónio à sociedade supera o nível da afectividade e o 
das necessidades ocasionais do casal» (EG 66). 
 Precisamos de encontrar nas Unidades Pastorais e nas Comunidades humanas, à dimen-
são da vizinhança e das várias proximidades e grupos vocacionais (jovens, casais, movimentos 
apostólicos e de acção pastoral), espaço e tempo para partilha de experiências de vida, que se-
jam expressão da fé e da resposta à Palavra de Deus, à vida e acção da Igreja e das comunidades. 
A experiência da catequese familiar – em embrião em algumas dioceses – pode ser uma bela 
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forma de formação e vivência cristã em família, ainda que em relação umbilical com a Comu-
nidade 
 Ler e reflectir Evangelii Gaudium 154: 
 «O pregador deve também pôr-se à escuta do povo, para descobrir aquilo que os éis pre-
cisam de ouvir. Um pregador é um contemplativo da Palavra e também um contemplativo do 
povo. Desta forma, descobre “as aspirações, as riquezas e as limitações, as maneiras de orar, de 
amar, de encarar a vida e o mundo, que caracterizam este ou aquele aglomerado humano”, pres-
tando atenção “ao povo concreto com os seus sinais e símbolos e respondendo aos problemas 
que apresenta”. Trata-se de relacionar a mensagem do texto bíblico com uma situação huma-
na, com algo que as pessoas vivem, com uma experiência que precisa da luz da Palavra. Esta 
preocupação não é ditada por uma atitude oportunista ou diplomática, mas é profundamente 
religiosa e pastoral. No fundo, é uma “sensibilidade espiritual para saber ler nos acontecimen-
tos a mensagem de Deus”, e isto é muito mais do que encontrar algo interessante para dizer. 
Procura-se descobrir “o que o Senhor tem a dizer nessas circunstâncias”. Então, a preparação 
da pregação transforma-se num exercício de discernimento evangélico, no qual se procura re-
conhecer – à luz do Espírito – “um «apelo» que Deus faz ressoar na própria situação histórica: 
também nele e através dele, Deus chama o crente”. 
 
 3. Eucaristia: Encontro de Identidade, Fonte de Vida e de Missão 

 Como para os Discípulos de Emaús, também para nós, cristãos, a Eucaristia deve ser a re-
ferência para a nossa identidade – seguidores de Jesus Cristo Ressuscitado – e a referência para 
a nossa vida e missão de cristãos, no mundo e na Igreja. Sabemos que, para muitos cristãos das 
nossas comunidades, a única referência da Igreja é a Eucaristia dominical. Também sabemos 
que esta é a Fonte da vida da Igreja. Então, a Eucaristia dominical deve ser, em cada uma das 
nossas comunidades paroquiais, o centro e o ponto alto da vida cristã semanal. 
 Esta realidade é suficiente e motivadora para que todos os agentes que intervêm na sua 
preparação e celebração façam por que seja uma Festa e uma celebração que marque todos os 
que a vivem e a realizam. Antes de toda e qualquer preparação do que seja e é fundamental, há 
a preparação da Igreja, em todos os pormenores – Altar e todos aqueles que O servem – e das 
pessoas que vão ser referência para todos os participantes: sacristão, ornamentadores, acolhe-
dores, orientador da celebração, presidente e todas as suas intervenções, os que vão exercer um 
ministério – acólitos, cantores, leitores, ministros extraordinários da comunhão – e outros inter-
venientes na celebração... Tudo deve contribuir, decisivamente, para que a Eucaristia dominical 
seja a expressão mais bela, mais forte e mais decisiva para alimentar e fazer crescer a vida 
cristã na Comunidade. Importa cuidar, também, os diversos espaços e lugares, os momentos de 
silêncio e de canto, as intervenções introdutórias e os avisos, valorizando as leituras e a homilia 
(“uma ideia, um sentimento, uma imagem” – EG 157). 
 Com a diminuição de sacerdotes, torna-se necessário discernir bem que comunidades 
podem e têm condições para viver a Eucaristia, acolhendo os que vêm de outros lugares que 
não podem tê-la. Importa encontrar as formas acolhedoras mais convenientes para que todos se 
sintam membros efectivos da Comunidade eucarística! 
 Igualmente, é necessário dar condições para que todos possam viver o Domingo, sobretu-
do as pessoas que, por idade ou doença, não podem deslocar-se ao lugar da Eucaristia. Importa 
dotar as comunidades de ministérios capazes que possibilitem condições dignas para que as 
pessoas que o desejem possam viver o Domingo. A preparação das celebrações num grupo 
cristão – incluindo homilia e reflexão da Palavra – tornar-se-á oportunidade de enriquecimento 
litúrgico para toda a Unidade Pastoral. 
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 Uma forma essencial de preparar as celebrações é dar possibilidades a todos de, querendo, 
poderem participar plenamente na Eucaristia. Para isso, importa que, em cada Unidade Pastoral 
e mensalmente, se dêem possibilidades para que os cristãos que o desejem possam preparar-se 
pelo Sacramento da Reconciliação. 
 Ler e reflectir Evangelii Gaudium 46 e 47: 
 «A Igreja “em saída” é uma Igreja com as portas abertas. (...) Às vezes, é como o pai do 
lho pródigo, que continua com as portas abertas para, quando este voltar, poder entrar sem di-
ficuldade. A Igreja é chamada a ser sempre a casa aberta do Pai. Um dos sinais concretos desta 
abertura é ter, por todo o lado, igrejas com as portas abertas. (...) A Eucaristia, embora constitua 
a plenitude da vida sacramental, não é um prémio para os perfeitos, mas um remédio generoso e 
um alimento para os fracos. Estas convicções têm também consequências pastorais, que somos 
chamados a considerar com prudência e audácia. Muitas vezes agimos como controladores da 
graça e não como facilitadores. Mas a Igreja não é uma alfândega; é a casa paterna, onde há 
lugar para todos com a sua vida fatigante». 
 
 4. Viver a Comunhão, indo ao encontro de todos. 
  A Festa de Deus é inclusiva de todos e envia a todos 

 A comunhão vivida na Eucaristia leva à comunhão com todos os que fazem parte do nú-
mero dos discípulos de Jesus, que não faz acepção de pessoas, mas que Se entrega por todos. Ao 
jeito dos Discípulos de Emaús que saem da Eucaristia com missão orientadora e bem consciente 
do que importava fazer e viver a partir do seu encontro, vivo e luminoso, com o Ressuscitado, 
o mesmo deve acontecer com os que se encontram com Jesus Eucaristia, em cada Domingo. 
 Não tenhamos dúvidas sobre a nossa vocação cristã, pois «cada membro do povo de Deus 
tornou-se discípulo missionário (cf. Mt 28, 19). Cada um dos baptizados, independentemente da 
própria função na Igreja e do grau de instrução da sua fé, é um sujeito activo de evangelização 
(...). A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de cada um dos baptizados. 
(...) Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo 
Jesus» (cf. EG 120). «Certamente, todos somos chamados a crescer como evangelizadores. De-
vemos procurar simultaneamente uma melhor formação, um aprofundamento do nosso amor e 
um testemunho mais claro do Evangelho» (EG 121). 
 Todos os cristãos – sobretudo os que assumem um ministério particular e, muito especial-
mente, o Presidente da celebração – devem ter em conta, desde a preparação da semana, qual 
é e como deve apresentar-se o fundamental das propostas do Domingo. Estas estão, sobretudo, 
na Palavra de Deus. Podem e devem ter-se em conta, também, o tipo de celebração e dos par-
ticipantes, as circunstâncias de lugar e de tempo em que se celebra e as demais situações que 
ajudam a viver e a celebrar a Fé e a concretizá-la nos momentos e nas pessoas que os vivem. 
O texto da Escritura que melhor retrata a vida dos cristãos, enquanto põem em prática a riqueza 
e a força Eucarística, é o dos Actos dos Apóstolos que descreve “uma comunidade modelo”. 
Diz o texto: «Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à fracção do pão e às 
orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos Apóstolos, o temor domi-
nava todos os espíritos. Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam 
terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada 
um. Como se tivessem uma só alma, frequentavam diariamente o Templo, partiam o pão em 
suas casas e tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus 
e tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava, todos os dias, o número dos que 
tinham entrado no caminho da salvação» (Act 2, 42-47). 
 Ler e reflectir Evangelii Gaudium 101: 
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 «Peçamos ao Senhor que nos faça compreender a lei do amor. Que bom é termos esta lei! 
Como nos faz bem, apesar de tudo, amar-nos uns aos outros! Sim, apesar de tudo! A cada um 
de nós é dirigida a exortação de Paulo: “Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com 
o bem” (Rm 12, 21). E ainda: “Não nos cansemos de fazer o bem” (Gal 6, 9). Todos nós pro-
vamos simpatias e antipatias e, talvez neste momento, estejamos chateados com alguém. Pelo 
menos digamos ao Senhor: “Senhor, estou chateado com este, com aquela. Peço-vos por ele e 
por ela”. Rezar pela pessoa com quem estamos irritados é um belo passo rumo ao amor e é um 
acto de evangelização. Façamo-lo, hoje mesmo. Não deixemos que nos roubem o ideal do amor 
fraterno!» 
 
 5. A missão é anunciar, testemunhar e celebrar a vida que vivemos 

 A missão da Igreja e dos Cristãos é viver o ser cristão como um novo Pentecostes, recu-
perando a beleza da alegria e do entusiasmo das origens, como queria João XXIII ao anunciar 
o Vaticano II. Este anúncio e testemunho são necessários nas famílias. Pede-se, a partir do 
Baptismo, que os pais evangelizem os lhos. Porém, hoje são muitos os lhos que evangelizam 
os seus pais. A catequese da infância e da adolescência é um tempo que não se pode desvalori-
zar na missão evangelizadora da Igreja, procurando criar condições para envolver, a partir das 
crianças, os pais e toda a família (a catequese familiar incentiva e promove esta missão). 
 A necessidade de preparar bem os catequistas deve motivar um trabalho essencial para os 
sacerdotes párocos, para a equipa de coordenação nas Unidades Pastorais e para o Secretariado 
Diocesano da Educação Cristã. Porque é uma forma excelente de evangelizar a família, não 
devemos descuidar o interesse e a valorização deste sector pastoral que pode ser decisivo para 
toda a pastoral comunitária. 
 Uma aposta na Catequese, na Eucaristia dominical e no Acolhimento paroquial tem as 
condições para um conhecimento pessoal das pessoas que, habitualmente, fazem parte dos des-
tinatários mais comuns da nossa acção pastoral. A partir daqui, importa organizar a formação 
como o bom e necessário investimento, no presente e no futuro, ajudando e fazendo surgir 
cristãos comprometidos que vivam, com alegria e entusiasmo, o sim baptismal na Comunidade 
civil e na Igreja. 
 «Esta convicção transforma-se num apelo dirigido a cada cristão para que ninguém renuncie 
ao seu compromisso de evangelização, porque, se uma pessoa experimentou verdadeiramente 
o amor de Deus que o salva, não precisa de muito tempo de preparação para sair a anunciá-lo, 
não pode esperar que lhe dêem muitas lições ou longas instruções» (EG 120). Temos muitos 
exemplos no Evangelho (Samaritana, Apóstolos, Paulo, etc.) e na história da Igreja (...). Porque 
esperamos nós? 
 Ler e reflectir Evangelii Gaudium 12: 
 «Embora esta missão nos exija uma entrega generosa, seria um erro considerá-la como 
uma heroica tarefa pessoal, dado que ela é, primariamente e acima de tudo o que possamos son-
dar e compreender, obra de Deus. Jesus é “o primeiro e o maior evangelizador”. Em qualquer 
forma de evangelização, o primado é sempre de Deus, que quis chamar-nos para cooperar com 
Ele e impelir-nos com a força do Seu Espírito. A verdadeira novidade é aquela que o próprio 
Deus misteriosamente quer produzir, aquela que Ele inspira, aquela que Ele provoca, aquela 
que Ele orienta e acompanha de mil e uma maneiras. Em toda a vida da Igreja, deve sempre 
manifestar-se que a iniciativa pertence a Deus, “porque Ele nos amou primeiro” (1 Jo 4, 19) e 
é “só Deus que faz crescer” (1 Cor 3, 7). Esta convicção permite-nos manter a alegria no meio 
duma tarefa tão exigente e desafiadora que ocupa inteiramente a nossa vida. Pede-nos tudo, mas 
ao mesmo tempo dá-nos tudo. 
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 6. O Sínodo Diocesano e a participação de todos 

 Chegados a este último ano da construção do nosso futuro eclesial a partir do presente – o 
nosso único e possível tempo de contributo e compromisso pessoal e comunitário, mas indis-
pensável e essencial – cabe-nos dar o máximo, em participação interessada, nos grupos sinodais 
e nas diversas sessões da Assembleia. Os cristãos – em cada paróquia, grupo e movimento – são 
convidados a dar o seu empenho, pessoal e comunitário, para esta grande missão: colaborar 
para a renovação da nossa Igreja, de acordo com os desafios que Deus nos faz, respondendo 
positivamente às solicitações deste tempo e ajudando todas as pessoas que Deus chama e quer 
salvar. 
 “A alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos, é uma alegria 
missionária. (...) Esta alegria é um sinal de que o Evangelho foi anunciado e está a frutificar. 
Mas contém sempre a dinâmica do êxodo e do dom, de sair de si mesmo, de caminhar e de se-
mear sempre de novo, sempre mais além” (EG 21). Nunca devemos esquecer a raiz, a fonte e a 
motivação da alegria do ser e do viver cristão. Esta alegria deve ser visível e comunicável nas 
nossas celebrações dominicais, para que se parta sempre com uma vida a viver e uma mensa-
gem a anunciar e a testemunhar durante a semana. 
 Ler e reflectir Evangelii Gaudium 15: 
 «A actividade missionária “ainda hoje representa o máximo desafio para a Igreja” e “a 
causa missionária deve ser (...) a primeira de todas as causas”. Que sucederia se tomássemos 
realmente a sério estas palavras? Simplesmente reconheceríamos que a acção missionária é o 
paradigma de toda a obra da Igreja. Nesta linha, os Bispos latino-americanos afirmaram que 
“não podemos ficar tranquilos, em espera passiva, em nossos templos”, sendo necessário passar 
“de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária”. Esta 
tarefa continua a ser a fonte das maiores alegrias para a Igreja: “Haverá mais alegria no Céu 
por um só pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não necessitam de 
conversão” (Lc 15, 7). 
 
 7. Conclusão 
 Compreendidos e assumidos os objectivos e respectivo calendário, proponho alguns pon-
tos que importa ter em conta na concretização deste programa, para vivermos este tempo de 
graça e, até, de privilégio para todos nós, cristãos desta Igreja de Viseu. 
 Faço o convite amigo e fraterno a todos: sacerdotes, diáconos, leigos e religiosos e outros 
consagrados. Ajudemos todos os grupos sinodais a continuarem a construção de uma Igreja 
activa, empenhada, entusiasmada no testemunho feliz de Jesus Cristo e capaz de chamar todos 
os que, sem grandes razões contrárias, estão indiferentes ou desiludidos. Porém, há muitas 
Comunidades cristãs na nossa Diocese que precisam de sentir a importância deste caminho de 
renovação e a alegria de se sentirem Igreja em Sínodo e de darem, ao conjunto da diocese, o 
seu contributo de cristãos que, com o seu empenho, se tornam presentes na família que Deus 
convoca para esta importante missão. 
 Quero tornar orientação na nossa Diocese o que o Papa Francisco diz no n.º 25 da Evan-
gelii Gaudium: «Não ignoro que hoje os documentos não suscitam o mesmo interesse que nou-
tras épocas, acabando rapidamente esquecidos. Apesar disso sublinho que aquilo que pretendo 
deixar expresso aqui, possui significado programático e tem consequências importantes. Espero 
que todas as comunidades se esforcem por usar os meios necessários para avançar no caminho 
de uma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão. Neste mo-
mento, não nos serve uma “simples administração”. Constituamo-nos em “estado permanente 
de missão”, em todas as regiões da Terra». São palavras que nos estimulam a concretizar o 
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plano pastoral. 
 Repetindo o que diz o Papa Francisco no mesmo documento, ao jeito de belos e desafia-
dores slogans, também eu peço que “não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário!” (EG 
80); “não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização!” (EG 83); “não deixemos que 
nos roubem a esperança!” (EG 86); “não deixemos que nos roubem a comunidade!” (EG 92); 
“não deixemos que nos roubem o Evangelho!” (EG 97); “não deixemos que nos roubem o ideal 
do amor fraterno!” (EG 101); “não deixemos que nos roubem a força missionária!” (EG 109). 
Para que isto seja possível e todos cresçamos na alegria de sermos, também e com o Ressuscita-
do, construtores de uma Igreja viva e responsável no nosso tempo, nas circunstâncias concretas 
e actuais, o Plano Pastoral faz algumas propostas: 
 - Formação Fundamental. É importante que o essencial desta formação seja comum a 
todas as paróquias, grupos e movimentos. Proponho três temas que devem estar presentes neste 
ano, com ajudas que podem ser preparadas e disponibilizadas a todos: Jesus Ressuscitado na 
Comunidade; Igreja Catedral, Diocese e Família; Igreja Missionária e alegria do anúncio do 
Evangelho. 
 - Grupo de Acção Social. Procurar que em cada Unidade Pastoral haja um grupo que 
cuide todas as situações de pessoas e famílias com necessidades. Concretamente, as visitas a 
doentes, seja nas suas casas seja no hospital... Também a especial preocupação por todas as 
situações de pobreza “... ninguém pode sentir-se demitido da preocupação pelos pobres e pela 
justiça social” (cf. EG 200-216). Estes números da Exortação Apostólica podem constituir um 
verdadeiro programa para os nossos grupos de acção social e solidária. 
 - Dia da Família. Com a dinamização e propostas do Secretariado Diocesano da Pastoral 
Familiar, organizar em cada Arciprestado (ou Unidade Pastoral) o Dia da Família, em que se 
entrelacem o convívio, a formação, a celebração e o testemunho. 
 - Dia da Diocese. Preparar um dia que tenha a Catedral como centro, procurando que esta 
celebração provoque um conhecimento maior da Catedral de Viseu e do sentido que ela tem no 
todo da nossa Diocese. Assim, preparar-se-á o próximo ano pastoral e a celebração do jubileu 
(500 anos da nossa Catedral).

SEMANA DOS SEMINÁRIOS 

SERVIDORES DA ALEGRIA DO EVANGELHO 

 No seguimento da proposta do nosso Papa Francisco, a Comissão Episcopal das Vocações 
e Ministérios desafia-nos para vivermos a Semana dos Seminários com este sugestivo tema. 
Sem dúvida que, para quem o acolhe e vive, o Evangelho é fonte de alegria e convoca para a 
missão no testemunho - fonte de serviço. 
 A Igreja de Viseu, em Sínodo e a preparar o Ano da Igreja Diocesana, acolhe, com muita 
alegria, este desafio. Além disso, prepara-se para lhe responder, pondo em prática as conclusões 
que, em Igreja, está a recolher nas diversas sessões da Assembleia Sinodal. É para “servir a 
alegria do Evangelho” que todos os cristãos - desde o bispo, presbíteros, diáconos permanen-
tes, consagrados e leigos - são chamados a viver a Iniciação cristã e a testemunhar a alegria do 
seguimento de Jesus. São convidados a fazê-lo como discípulos missionários, sem deixarem de 
“tocar” todas as diversas periferias. 
 Somente esta Igreja viva e actuante pode chamar, entusiasmar, acolher e formar os jovens 
e adolescentes que acolhem a vocação à consagração. Somente esta forma de viver é capaz de 
despertar discípulos missionários do Mestre Jesus que chama, ensina e envia. É este Mestre 
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Jesus que os sacerdotes são convidados a anunciar nas Comunidades com a Palavra, os Sacra-
mentos, a Eucaristia, o exemplo, a alegria... Sempre em permanente missão. 
 Somente esta Igreja de Jesus Cristo, Casa do Pai e de todos os Irmãos, pode ser Família 
que gera e faz nascer e crescer a vida que, nos Seminários da nossa Diocese, vai suscitan-
do Mensageiros que acolhem, vivem, celebram e anunciam a rica experiência eclesial. Neste 
momento, estão no Seminário Pastoral - com a dimensão formativa em Braga - 6 jovens e no 
Seminário Vocacional, em Viseu, 7 jovens. Alguns outros - jovens e adolescentes - vão fazendo 
o seu discernimento, na família, na escola e na comunidade, acompanhados pelo seu pároco e 
pela equipa dos nossos Seminários. 
 A todos é pedida parte nesta missão das vocações ao sacerdócio e todos podemos fazer 
muito para que o Senhor, na Igreja e na Sociedade, continue a ter os que Ele vai chamando para 
os trabalhos da Messe. 
 Uma palavra sincera, na amizade e na oração, aos Seminaristas dos Seminários da nossa 
Igreja de Viseu. Também às suas famílias, comunidades e párocos. O mesmo a todos os des-
tinatários do Seminário em família. Igualmente, a minha unidade e comunhão com todos os 
Responsáveis dos nossos Seminários Diocesanos. A todos os trabalhadores da Messe - pedindo 
que não desanimem, mesmo e sobretudo, quando parece não haver muitos frutos - a certeza de 
que estou com todos eles, no trabalho e na oração. 

6 de Novembro de 2014 
Um que quer, também hoje, dizer SIM ao Mestre Jesus - Bispo Ilídio, Viseu

NOTA DO PASTOR

OBRAS NA CATEDRAL - PEDITÓRIO 

 A nossa Diocese de Viseu está a celebrar grandes acontecimentos e a viver enormes desa-
fios para o nosso próximo futuro. 
 Desde 2010 e em sintonia com a celebração dos 50 anos do Concílio Ecuménico Vaticano 
II, estamos a viver um Sínodo Diocesano, o primeiro desde o século XVIII (1748). Tendo como 
conteúdo os Documentos conciliares fundamentais e os ensinamentos posteriores, vive-se uma 
oportunidade de formação dos baptizados e crentes da nossa Igreja e de renovação do ser Igreja 
no Mundo, ao jeito dos novos tempos e desafios. 
 Esta caminhada propor-nos-á conclusões práticas e desafios concretos. Estes, apontados 
em Constituições Sinodais, orientar-nos-ão nos 10 anos seguintes, envolvendo-nos como Igreja 
iluminada por Aquele que é a Luz - Jesus Cristo. Seguiremos esta Luz, em comunhão e em 
corresponsabilidade, organizando-nos em missão permanente de participação, olhando as pe-
riferias existenciais e aproximando-nos de todos quantos Deus chama e se querem abrir à Sua 
salvação. 
 Concluídos os trabalhos de estudo e de formulação das Propostas, estas serão apresenta-
das como Programa Pastoral por ocasião da celebração jubilar dos 500 anos da Catedral. Para 
esta celebração, a encerrar em 23 de Julho de 2016, a Catedral está a ser beneficiada com obras 
estruturais que acarretam grandes despesas. Programas da Secretaria de Estado da Cultura, 
concretizados na Rota das Catedrais e com a colaboração das instâncias Europeias, assumem as 
maiores despesas. Porém, à Catedral e à Diocese caberão cerca de 7,5% de todos os gastos, que 
somarão algumas centenas de milhares de euros. 
 Para que a Catedral seja a nossa Casa diocesana e nos acolha como Igreja de Viseu, a 
celebrar o Jubileu e, neste próximo ano, a acolher as peregrinações arciprestais com graças e 
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indulgências plenárias, todos somos chamados a colaborar. 
 Assim, estabelece-se que, em toda a Diocese e nas celebrações dominicais do 2.º Do-
mingo do Advento (6 e 7 de Dezembro), o resultado do Ofertório seja entregue na Tesouraria 
Diocesana, até ao dia 31 de Dezembro deste ano. 
 A todos os Membros da Igreja de Viseu e a todas as Comunidades da Diocese, os votos 
amigos e fraternos de um Santo Advento e de um Feliz Natal. 

24 de Novembro de 2014. 
Bispo Ilídio, Viseu

NOTA DO PASTOR

ANO DA VIDA CONSAGRADA

 Inicia-se hoje o “Ano da Vida Consagrada”, proposto pelo Papa Francisco para a vida e 
oração de toda a Igreja. Convida-nos a viver um ano especial, desde o início do Advento até ao 
dia do Consagrado de 2016 (2 de Fevereiro).
 Quero começar por saudar, com sincera amizade e gratidão e espírito de verdadeira e 
feliz comunhão, todos os Institutos de vida consagrada da nossa Igreja de Viseu e todos os seus 
Membros. Nesta saudação, recordo, também, os Membros dos Institutos Seculares que estão 
implantados, com vida e trabalho na Diocese, bem como todos os Consagrados que, daqui ori-
ginários, estão em qualquer parte do mundo.
 Vivendo a construção do Sínodo e celebrando o Jubileu da nossa Igreja diocesana, nos 
500 anos da Catedral, muito nos enriquece integrar nestas celebrações o Ano da Vida Consa-
grada. Nele, queremos rezar pelas vocações de consagração, desejando que o Senhor queira 
continuar a chamar outras e outros, concretizando o amor que tem por todos nós.
 Transmiti já, ao Representante da CIRP na Diocese, a vontade de fazer uma “Visita Pasto-
ral” a cada uma das Casas de Religiosas, de Religiosos e de Consagrados Seculares que vivem 
na Diocese. Agendar-se-á de acordo com as possibilidades e interesses de todos. Em cada uma 
destas Visitas, quero conhecer melhor cada uma e cada um de vós, a vossa história e actividade 
e dar graças a Deus, convosco, pelo que sois e fazeis nesta nossa Igreja.
 De acordo com o Papa Francisco, reconheço que - quer os que estão na nossa Igreja, vin-
dos de fora, quer os que, da nossa Igreja, foram para mais longe - todos saístes de vós para irdes 
ao encontro das periferias existenciais que, hoje, são contemporâneas, no tempo e no espaço de 
cada esquina ao nosso lado. Sei que, cada uma e cada um de vós, é destinatário de uma vocação 
de serviço e sujeito de uma capacidade grande de amar e de chamar ao amor de Deus e dos 
irmãos, construindo Comunidade e Igreja em cada lugar e situação. Rezo para que, cada uma 
e cada um de vós, não se deixe esmorecer nem perca a esperança pela diminuição de vocações 
nem pelo envelhecimento a que as Comunidades estão sujeitas, na hora presente. Que as marcas 
da alegria e da profecia, na vivência da fidelidade e criatividade, vos ajudem a anunciar Deus e 
a denunciar todo o mal e vos estimulem à prática feliz da evangelização e da caridade. 
 Desde já - e a começar no 1.o Domingo do Advento - rezo por vós e quero, convosco, 
olhar a vossa história com gratidão. Peço a Deus as melhores graças e bênçãos para todas e to-
dos vós, pedindo, também, que Deus continue a dar-vos as vocações necessárias, para que, cada 
carisma que vós sois e viveis, tenha a continuidade que Deus quer e a Igreja precisa. 

1.º Domingo do Advento de 2014 
Em comunhão de gratidão com todos vós - Bispo Ilídio, Viseu
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NOTA PASTORAL 

SEMANA CÁRITAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 Celebra-se, nestes dias (2-8 de Março), a Semana Cáritas 2015. Tem por tema: «Num só 
Coração, uma só Família Humana». Tema justo e correcto pelo que propõe - o que deve ser, 
sempre; tema ambicioso pelo que quer realizar e atingir - a Unidade, presente no “Testamento 
de Jesus”. Ainda que difícil, este é o mandato que nos dá Jesus. Por isso, é possível e urge a 
nossa participação para se tornar realidade - ide anunciar o Evangelho, concretizar a Justiça, 
viver o Amor: o Evangelho, como Boa Nova da Salvação; a Justiça, como concretização da 
Verdade e Vontade de Deus; o Amor, como a plenitude da Salvação e da realização da Justiça. 
Em conjunto e interligados, realizam este sonho, respondem a este mandato e concretizam este 
plano. 
 O Papa acredita na acção da Família, de cada família cristã, para este grande projecto. 
Por isso, quer empenhar toda a Igreja na realização do Sínodo que tem por tema: “Os desafios 
pastorais sobre a Família em contexto de Evangelização”. A Cáritas aceita o desafio e propõe o 
lema ambicioso, mas verdadeiro, se todos o aceitarmos como missão: “Uma só Família Huma-
na, Alimento para Todos”. 
 A Missão, assumida por todos nós e levada a sério, será promotora de transformação 
social. Então, pede-se que qualifiquemos - todos: sacerdotes, diáconos, religiosos e leigos - a 
animação da acção social nas Paróquias/Unidades Pastorais. Não pode haver na nossa Diocese, 
concretamente nos tempos que vivemos, uma Paróquia/Unidade Pastoral sem um Serviço de 
acção sócio-caritativa. 
 Ao mesmo tempo que saúdo, com muita alegria e espírito de comunhão, a Cáritas Dioce-
sana, os Grupos Cáritas paroquiais, os Centros Sociais Paroquiais, os Grupos Sócio-Caritativos, 
as Santas Casas da Misericórdia, outras Obras Sociais e Lares (...), quero manifestar a esperan-
ça que todas as Comunidades paroquiais tenham e promovam um Serviço qualificado de acção 
social. Este, exista com qualquer nome ou sem ele, mas tenha intervenção directa e próxima nas 
respostas necessárias às pessoas e famílias que delas careçam. 
 Que não haja nenhuma Comunidade cristã (Paróquia/Unidade Pastoral) na nossa Igreja 
em Sínodo, sem esta expressão caritativa, tão significativamente necessária e urgente nos nos-
sos tempos! O texto dos Actos dos Apóstolos - referência para o Vaticano II e, portanto, para o 
Sínodo de Viseu - consagra a partilha dos bens, o amor fraterno e a solidariedade como condi-
ções indispensáveis para a autenticidade da Igreja, causadora de testemunho alegre e de adesão 
confiante. Queiramos ser (...) para que os outros O reconheçam e queiram viver! 

Semana Cáritas 2015 
Bispo Ilídio, Viseu

VOTOS DE PÁSCOA FELIZ EM MISSÃO 

 A Páscoa 2015 tem muitos motivos para ser Festa na nossa Igreja de Viseu. Enumero 
alguns, mais importantes e mais públicos: 
 - Preparamo-nos para chegar ao ponto alto do Sínodo Diocesano – fim das reflexões e 
elaboração das Propostas para uma Igreja mais acolhedora, mais fraterna, mais seguidora de 
Jesus Cristo, mais capaz de convocar e acolher as periferias, mais celebrativa e mais pascal. 
Daí, partiremos para a proclamação, jubilosa, de uma resposta a Jesus Cristo, construindo a 
comunhão, a solidariedade, a justiça social, a alegria de ser, viver e anunciar a fraternidade, na 
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alegria e no amor. 
 - Preparamo-nos para celebrar o Jubileu da nossa Diocese, a partir da evocação dos 500 
anos da nossa Catedral. Tendo a nossa Igreja de Viseu história conhecida desde o século VI, esta 
Catedral existe desde há 500 anos, a celebrar em 23 de Julho de 2016. Com o início em 23 de 
Julho deste ano, celebraremos um Jubileu Diocesano. Será oportunidade de louvar e agradecer 
a Fé e a sua transmissão e vivência ao longo destes anos de história que, nas nossas vidas, é 
desafio, é renovação, é resposta aos nossos tempos, é proposta para um presente e um futuro 
novos. 
 - Com este Jubileu, celebraremos, em fraterna e amiga solidariedade e vizinhança, 500 
anos da Misericórdia de Viseu e 100 anos do Museu Grão-Vasco. São 2 Instituições com uma 
história nobre, de serviço às suas causas que são causas da Igreja e que a Igreja sente próximas 
e com quem partilha, convive e faz acontecer cultura, solidariedade, amor, vida. Celebrare-
mos estes Acontecimentos na nossa Igreja de Viseu, em comunhão de pertença solidária e de 
corresponsabilidade com a Igreja Universal. Nesta comunhão e corresponsabilidade, viveremos 
em participação jubilosa: 
 - Ano da Família. Unidos ao Papa Francisco e com ele, sentimos a oportunidade urgente 
de acolher a necessidade de repensar a Família como ‘Comunidade de vida e de amor’. Sabe-
mos e reafirmamos que ‘o futuro da humanidade passa pela Família’. Esta precisa, mais e mais, 
de viver o desafio da Familiaris Consortio – “Família, torna-te aquilo que és!” 
 - Ano da Vida Consagrada. Respondendo ao convite do Papa Francisco, temos uma oca-
sião muito boa para conhecer os Consagrados da nossa Diocese: os que aqui vivem e trabalham 
e os que, daqui partindo, vivem e trabalham noutra Igreja de Jesus Cristo. Seria muito bom 
que, com este desafio do Papa, escrevêssemos a história actual dos Consagrados de e em Viseu. 
Seria, estou certo, uma excelente proposta e aposta para o Serviço das vocações da nossa Igreja 
em Sínodo! 
 - Jubileu da Misericórdia. De 8 de Dezembro de 2015 a 20 de Novembro de 2016, ce-
lebraremos um Jubileu Extraordinário, proposto pelo Papa Francisco. Terá no seu centro a 
Misericórdia de Deus e quer tornar a Igreja mais evidente na sua vocação e missão de ser teste-
munha de Misericórdia – caminho de conversão espiritual. Será um Ano Santo de Misericórdia, 
vivendo o preceito de Jesus – “Sede misericordiosos como o Pai”. É um enorme e muito belo 
desafio, o de viver a alegria de descobrir e tornar fecunda a Misericórdia de Deus, tornando-nos 
seus agentes na Igreja e na Sociedade. 
 Propondo e vivendo a comunhão, na Igreja de Viseu e com a Igreja Universal, convi-
do todos os cristãos a acolherem estes “kairós” (oportunidade de dom e de graça) e a serem 
testemunhas felizes para todos do infinito amor que Deus nos tem, dando-nos Jesus Cristo e 
chamando-nos a ser, n’Ele, Seus filhos predilectos. 
 Santa e Feliz Páscoa 2015 e Feliz Ano Santo 2015-2016! 

Bispo Ilídio, Viseu
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2. MENSAGENS

MENSAGEM DE NATAL 2014

 A Igreja de Viseu saúda, com alegria, esperança e empenho, o Natal de Jesus Cristo, neste 
ano sinodal de 2014. Preparamo-nos para entrar no último ano da construção desta aventura 
que nos faz acreditar na renovação da nossa diocese. Nos 50 anos do Grande Acontecimento do 
Vaticano II - que abriu as portas à construção de uma Igreja mais de acordo com o Evangelho de 
Jesus, seguindo o empenho dos primeiros cristãos - queremos ser Igreja a revelar Jesus Cristo e 
os valores do Seu Natal.
 Temos, dentro das nossas fronteiras, muitas periferias que precisam da Boa Nova de Be-
lém, cantada pelos Anjos e seguida pelos Pastores. Temos, também entre nós, muitas e muitos 
seguidores de Jesus que anunciam jubilosos ‘glória a Deus’ e ‘paz na terra’, sem esquecer o 
caminho de Belém: paz, solidariedade, justiça e amor.
 Quero saudar e desejar Santo e Feliz Natal a todas e a todos, onde quer que vivam e tra-
balhem, pedindo a Jesus, para todos eles, vida, saúde e bem-estar.
 Os 50 anos do Vaticano II, no próximo 8 de Dezembro, atiram-nos para os 500 anos da 
Catedral, a celebrar em 23 de Julho de 2016 e a começar já, em júbilo, em 23 de Julho de 2015. 
Evocações e momentos que nos desafiam a celebrar, como Igreja viva de Viseu, acontecimentos 
tão marcantes na nossa história cristã colectiva. Lembrando estes últimos 500 anos da nossa 
história, orgulhamo-nos e queremos honrar e continuar os 1444 que vamos evocar nesse ano 
jubilar.
 Para tudo ser mobilizador e constituir importante acontecimento celebrativo, somos cha-
mados a sentir o Natal de Jesus Cristo como referência e força de renovação e de transformação 
das pessoas, das famílias, dos ambientes e da própria sociedade. O Natal apresenta Jesus com 
Maria e José, a Família que é inspiração e modelo para todas as famílias humanas. Quero lem-
brar neste Natal, sobretudo aquelas onde há mais frio, mais fome, menos amor e menos paz.
Vivamos em esperança! Construamos em amor! Anunciemos a vida, na alegria da justiça e se-
meando a fraternidade! Celebremos o presente e avancemos, com alegria cristã, para o futuro 
novo que virá! Santo Natal e Feliz 2015!

Bispo Ilídio, Viseu

BEM-VINDA, MÃE, SENHORA DE PORTUGAL! 

 Viseu, Igreja diocesana, vai ter a Imagem da Mãe do Céu, vinda de Fátima, presente e 
em peregrinação em todos os Arciprestados, de 13 a 31 de Maio. Vem, de novo, convidar-nos a 
viver a Sua Mensagem materna: de conversão a Deus e à Sua Palavra, de oração, de confiança, 
de amor - a Deus e aos irmãos. 
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 Sessenta e quatro anos depois de ter visitado estas Terras de Viseu - de 13 de Agosto a 10 
de Outubro de 1951 - volta para renovar o Seu abraço materno, neste período tão marcante para 
a nossa Diocese: conclusão do Sínodo e início do Jubileu, nos 500 anos da Catedral. Vem, neste 
Ano da Família, anunciar-nos a infinita Misericórdia de Deus Pai, derramada pelos méritos da 
Páscoa do Seu divino Filho - Jesus. 
 Bem-vinda, Mãe, Senhora de Portugal e Senhora dos cristãos e de todos os lhos da Dio-
cese de Viseu! Nós Te acolhemos com alegria e Te saudamos com amor, pedindo-Te paz e pro-
tecção, espírito missionário e confiança, graça e fé! 
 Nestes tempos difíceis, a nossa Igreja olha o futuro com esperança. Queremos viver, sob 
a Sua protecção materna, “em comunhão na missão”, concretizando as Constituições Sinodais 
que estamos a preparar, no seguimento do Concílio Vaticano II, tornado actual e operativo 
pelo Sínodo Diocesano, ainda em concretização. Com ele, nós queremos ser “Igreja em saída”, 
como nos pede o Papa Francisco e os Bispos de Portugal escrevemos na última Assembleia: 
«a todos exortamos a acolherem a Virgem Peregrina de Fátima como a imagem da “Igreja em 
saída”, que vai ao encontro dos seus filhos e filhas em todas as periferias, para lhes levar o 
anúncio de Jesus Cristo como o único Salvador». 
 O acolhimento na Diocese de Viseu será no dia 13 de Maio, na Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo, de onde partirá, no início da noite e em Procissão pela cidade, para a Catedral. A 
partir daqui e desde o dia 14, percorrerá todos os Arciprestados, regressando a Viseu no dia 28, 
e partindo, na tarde do dia 31, para a Arquidiocese de Braga. 
 A imagem da Senhora traz uma Mensagem para o mundo de hoje. Em Fátima, confirma-se 
o Evangelho da Misericórdia, a Palavra que muda o mundo, com a conversão pessoal, familiar, 
pastoral e missionária, como nos diz o Papa Francisco: «A mensagem de Fátima contém uma 
verdade e um chamamento que, no seu conteúdo fundamental, são a verdade e o chamamento 
do próprio Evangelho» (S. João Paulo II). 
 Viseu é Diocese mariana, onde Maria é Padroeira na sua Catedral e em 62 sedes de Pa-
róquia. Em Sínodo, a Igreja de Viseu escuta Deus Pai e Seu Filho Jesus aos pés de Maria, em 
comunhão com o Espírito Santo. 

VISEU, 4 de Maio de 2015 
Bispo Ilídio, Viseu
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3. HOMILIAS

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA 

“AS CRIANÇAS FAZEM MUITA FALTA...” 

 Nas exéquias do Pe. Júlio Pereira, D. Ilídio, celebrando a Festa da Sagrada Família, falou 
da importância das crianças para o futuro, para a vida... Aqui fica, na íntegra, a homilia. 
 “Estamos a celebrar um encontro de família e em família: encontro de irmãos que se saú-
dam em tempo de Natal e se despedem de um irmão mais velho que parte para a Casa do Pai - a 
casa comum de todos nós. 
 Na verdade, a Quadra de Natal volta-se, toda ela, para a Família. Da Família Divina veio 
Jesus e nasceu cada um de nós, à Sua imagem e semelhança; na Família humana nasceu o Filho 
de Deus, vindo com a missão de nos tornar Seus irmãos. A Família humana é tão importante 
para Deus que foi numa delas que quis que o Seu Filho nascesse, para nos salvar, tornando-O 
homem. A Igreja compreende, tão bem, a importância da Família e a necessidade de se recupe-
rar a sua identidade e missão que é já a segunda vez que o Sínodo dos Bispos estuda e reflecte 
o seu lugar e a sua importância na Igreja e na história humana. Procura, com este Sínodo, apro-
fundar e dar orientações para que esta Instituição, tão importante e decisiva para o futuro da 
humanidade, possa realizar os seus fins e cada família humana seja comunidade de vida e amor. 
Foi, sem dúvida, em unidade com a Igreja e atento à Palavra de Deus, que nos apresenta uma 
Mensagem clara da Sagrada Família, que o Pe. Júlio Rodrigues Pereira viveu e exerceu a sua 
missão como um fiel discípulo missionário de Jesus. Hoje, estamos em unidade com este nosso 
querido irmão, sacerdote, na sua paróquia natal, a acompanhá-lo na partida deste mundo para 
a Casa do Pai. Em nome de todo o Presbitério desta nossa Igreja de Viseu, quero saudar esta 
Paróquia de Vila Cova do Covelo e o seu pároco. Foi nesta paróquia que o Pe. Júlio nasceu, 
há 94 anos. Saúdo, também, todos os seus familiares e amigos e todas as Comunidades que o 
tiveram por pastor. 
 O Pe. Júlio nasceu aqui no dia 7 de Fevereiro de 1920 e foi ordenado sacerdote, no dia 
19 de Maio de 1946, na Catedral de Viseu. Desde então - e até Janeiro de 1956 - foi Pároco em 
Freixiosa e Cunha Alta; em Janeiro de 1956 assumiu Travanca de Tavares e a partir de Janeiro 
de 1958 tornou- se, também, pároco de Chãs de Tavares, onde esteve até Janeiro de 2001. Desde 
então, passou a viver no Centro Pastoral Diocesano, até agora, quando completou a sua passa-
gem por este mundo, partindo para o Reino do Pai. Quero saudar o Director deste nosso Centro 
Sócio-Pastoral e todos os sacerdotes que ali estão e os que estão nas suas casas, mais idosos e 
mais doentes. 
 Neste início da tarde de Sábado depois do Natal, a Igreja celebra já a Festa da Sagrada 
Família que, neste ano pastoral e nas condições sociais em que vivemos, assume uma impor-
tância muito grande para o nosso futuro colectivo, de Igreja e de Sociedade. Os valores que 
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são relevados por S. Paulo, na 2.ª leitura, quer na relação do casal, quer nas relações e missão 
da família - tendo em conta a sua vivência, testemunho e acção educativa e transmissora de 
valores - são essenciais para o equilíbrio do presente e do futuro da mesma família e da própria 
sociedade humana. 
 Na Festa da Família, sobretudo no Evangelho, Jesus Criança aparece no centro de toda 
a atenção e de toda a homenagem. Não é sem razão que são as crianças que mais esperam e 
desejam o Natal, ainda que o de muitas delas não aconteça por, como aconteceu com Jesus, não 
haver lugar. Muitas, infelizmente, não têm lugar no mundo que, também, era para elas e nem 
sequer chegam a celebrar o seu natal para a vida terrena! As crianças, no entanto, fazem muita 
falta: nas famílias, nas escolas, nas Igrejas, no mundo. Jesus precisa de encontrar lugar no co-
ração de todas as pessoas e no seio de todas as famílias, para que, com Ele, as crianças tenham 
melhor lugar no meio do nosso mundo. Dele e delas dependemos todos. Sem Jesus não haverá 
salvação nem haverá esperança; sem crianças não haverá futuro, nem haverá padres, nem have-
rá vida. 
 Honremos a vida, honrando aqueles que, como o Pe. Júlio, viveram e fizeram o anúncio 
da verdadeira vida, pela qual Jesus nasceu entre nós e, cumprida a Sua missão terrena, Se entre-
gou para que todos nós tivéssemos a verdadeira vida. 
 Ao Pe. Júlio e a todos quantos partiram nestes dias de Natal, dai-lhes, Senhor o eterno e 
feliz descanso, entre os esplendores da luz e vida perpétuas. AMEN!” 

Bispo Ilídio, Viseu

D.  ILÍDIO NA SOLENIDADE DE SANTA MARIA MÃE DE DEUS 

“HÁ CRISE E DÉFICE DE PRESENÇA CRISTÃ NO MUNDO DE HOJE” 

 D. Ilídio celebrou na Sé de Viseu a solenidade do 1.º do Ano. Na homilia, falou da família, 
dos valores do Natal e da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz. Transcre-
vemos na íntegra as suas palavras. 
 “Depois de termos acolhido o Deus que Se fez Menino e nasceu para nós e de nos termos 
alegrado com os frutos do Seu nascimento, é dia de irmos visitar esta especial Família, neste 
ano tão especial do Sínodo da Família e, com alegria, fazer votos e apresentar cumpri- mentos 
à Mãe do Menino, recebendo Suas bênçãos. 
 Nesta visita, encontramo-nos com a Mãe de uma Criança. É Deus, o Messias prometido 
e esperado desde o início. Por esta razão, esta Mãe – Maria – é Mãe da Esperança, tornando-se 
Mãe da Igreja e, ainda, Mãe da Humanidade que procura e espera a salvação. 
 Nesta Mãe, está presente a causa da salvação e da felicidade dos homens, que é, tam-
bém, a causa de Deus, a de toda a humanidade. Ela concebe Deus no seu coração de Mãe e 
anuncia-O, entregando-O a todos nós como a concretização da vontade de Deus que assumiu 
plenamente. Tornou-se, assim, a melhor Serva, a mais el e generosa Discípula Missionária desta 
causa. Maria, na Sua maternidade, concebeu todo o projecto de Deus no coração que, acolhido 
por nós, nos torna membros desta especial Família: não já servos nem escravos, mas lhos. E, 
“se somos lhos, também somos herdeiros, por graça de Deus”, como diz Paulo. 
 Nós, cristãos, membros desta Família, pelo Baptismo e pela Fé, somos chamados a re-
velar este projecto de Deus à humanidade. Somos chamados a ser discípulos missionários do 
Verbo de Deus, anunciando com alegria que Jesus é a Boa Nova para um Mundo Novo e somos 
desafiados, como Povo e Igreja em Festa Sinodal, a caminhar com o Ressuscitado. 
 Nesta missão, somos convidados a aprender na escola de Maria, guardando tudo no cora-
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ção e imitando os Pastores, para sermos, como eles, Discípulos Missionários desta Boa Nova, 
trazida e anunciada pelo Verbo, Pessoa Divina que se torna Pessoa Humana em Jesus Cristo. 
 O conteúdo do projecto de Deus e o objecto da missão a que Jesus nos envia é a constru-
ção da Família, vivendo os seus fundamentais valores que, enquanto Família humana, é chama-
da a ser Comunidade de Paz, construindo os valores da Comunhão, do Amor e da Relação entre 
todos os homens, fazendo que a Luz do Natal brilhe em todas as realidades e pessoas. Estamos 
chamados a viver “em comunhão para a missão” e a caminhar com o Ressuscitado. 
 Estamos convidados a “fazer Natal”, em todos os lugares do mundo. Há circunstâncias 
de tempo e lugar em que devemos fazer Natal, mesmo sem falar. Basta estar; tornarmo-nos 
“presentes”, com verdade. Há crise e défice de presença cristã no mundo de hoje. HOJE, nos di-
versos ambientes da sociedade (política, escola, cultura, associações, economia, tempos livres, 
vida social em geral) torna-se urgente algo mais do que temos feito. Torna-se urgente a existên-
cia de Missionários dos Gestos, das Atitudes, dos Factos, também da Palavra; mas, sobretudo, 
Missionários da Presença e do Testemunho, anunciando, claramente, Jesus e os valores que Ele 
nos traz: verdade, amor, vida, santidade, justiça, paz... 
 Importa que as palavras, vida e acção sejam coerentes e ‘credíveis’. Antes que demons-
trar a nossa Fé em argumentos doutrinais, mostremo-la nas atitudes da vida simples, concreta e 
diária. 
 O Papa enumera algumas formas, na Mensagem para este Dia Mundial da Paz, tocando a 
necessidade de erradicarmos, de vez, todas as escravaturas que existem no mundo. O grito do 
Papa Francisco é empenhativo para todos: «Não mais escravos, mas irmãos!» 
 Estaremos a erradicar formas concretas de escravatura valorizando a Família, enquanto 
“comunhão íntima de vida e de amor, fundada sobre o matrimónio entre um homem e uma mu-
lher”. A Família constitui “o lugar primário da humanização da pessoa e da sociedade, o berço 
da vida e do amor” e deve tornar-se o “protótipo de todo o ordenamento social”. 
 Isto conduzirá a uma vivência da norma moral que deve regular as opções das consciên-
cias e guiar os comportamentos dos seres humanos. Levará, também, à progressiva e activa 
superação dos conflitos e eficaz desmilitarização que constitui uma urgência em todo o mundo, 
a começar pelos países mais ricos e mais poderosos. 
 Iniciamos um Novo Ano. Actualizando a bênção da 1.ª leitura, dada por Deus a todo o 
Povo, são estes os meus votos: “Que em 2015, o Senhor nos abençoe e nos proteja. Que o Se-
nhor faça brilhar sobre nós a Sua face e nos seja favorável. Que o Senhor volte para nós os Seus 
olhos e nos conceda a Paz”. AMEN!” 

QUINTA-FEIRA SANTA 

UNGIDOS E ENVIADOS PARA ANUNCIAR O EVANGELHO AOS POBRES 

 «O Espírito do Senhor sobre mim» constitui a maneira mais bela e profunda de nós todos, 
como presbitério de Viseu, em Sínodo, podermos afirmar, em uníssono, a nossa identidade dia-
conal e não patronal. É a única maneira de nós podermos dizer quem verdadeiramente somos, 
a grandeza e a dignidade da nossa vocação e missão: ungidos e enviados para anunciar o evan-
gelho aos pobres. 
 Guardemos Hoje, sobretudo, este «Ungidos». Somos presbitério de Ungidos, desde o 
bispo, aos sacerdotes, aos diáconos. Ungido diz-se em grego Christós, (Messias, em hebraico). 
O Ungido por excelência é Cristo, J. Cristo, J. Ungido, e d’Ele todos sabemos que, Ungido com 
o E. Santo, passou pelo meio de nós fazendo o bem - curando e libertando e amando até ao fim, 
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porque Deus estava com Ele. Se o Ungido é Cristo, então nós somos outros Cristos, porque 
igualmente Ungidos. E se outros Cristos, a referência da nossa maneira de viver terá de ser tam-
bém Cristo. Temos de nos revestir de Cristo, como diz Paulo, de fazer nosso o estilo de vida de 
Cristo, manso e humilde, orante, feliz, evangelizador, pobre, ousado, próximo e dedicado. Só 
assim, configurados com Cristo, cristificados, podemos viver e agir na pessoa de Cristo Cabeça 
do seu Corpo, que é a Igreja, ou na pessoa de Cristo Servo do seu Corpo, que é a Igreja. É assim 
que dizemos hoje, Quinta-Feira Santa, a nossa identidade Sacerdotal e Diaconal. 
 É assim que dizemos hoje, homenageando os nossos irmãos que celebram o Jubileu de 
ordenação. São eles: 50 anos - Américo Duarte, João Dinis, Joaquim Alves e José Nery. 25 
anos - Manuel António Rocha. Aos familiares, Comunidades e outros serviços que realizais, 
sinceros e amigos parabéns. É assim que dizemos todos - bispo, sacerdotes e diáconos - reno-
vando o SIM, com alegria, em acção de graças e em entrega total a Jesus Cristo, Sumo e Eterno 
Sacerdote. Quero hoje, também, lembrar e rezar pela saúde dos padres mais idosos, presentes 
no Centro Sócio Pastoral ou em suas casas. O Pe. José Ribeiro, que completou 100 anos no pas-
sado dia 14/02, ainda quis vir. O médico achou que não era conveniente. Rezemos, ainda, por 
todos os Consagrados, neste ano muito especial para todos. Rezo por todos os Consagrados que 
trabalham na nossa diocese e pelos que, sendo naturais daqui, estão noutras Igrejas e noutras 
missões. 
 Lembremos os sacerdotes falecidos desde a última Quinta-feira Santa. São eles: Fernando 
da Rocha Santos, António Lopes Leitão, António Caetano da Rocha, Júlio Rodrigues Pereira e 
Ricardo da Silva Ferreira. O Pe. Ricardo celebraria, hoje também, os 50 anos do seu sacerdócio. 

Bispo Ilídio, Viseu
 

DOMINGO DE PÁSCOA 

 «Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado» (1 Cor 5, 7). Ressoa hoje esta exclamação 
de São Paulo. É um texto que remonta apenas a uns vinte anos depois da morte e ressurreição 
de Jesus. No entanto – como é típico de Paulo – já encerra, numa síntese admirável, a plena 
consciência da novidade cristã. Aqui, o símbolo central da história da salvação – o cordeiro 
pascal – é identificado em Jesus, chamado precisamente «o nosso cordeiro pascal». A Páscoa 
hebraica, memorial da libertação do Egipto, previa o rito da imolação do cordeiro, um cordeiro 
por família, na prescrição de Moisés. Na sua paixão e morte, Jesus revela-Se o Cordeiro de 
Deus «imolado» para tirar os pecados do mundo. Foi morto precisamente na hora em que era 
costume imolar os cordeiros no Templo de Jerusalém. O sentido do seu sacrifício tinha-o anteci-
pado Ele mesmo durante a Última Ceia, substituindo-Se – sob os sinais do pão e do vinho – aos 
alimentos rituais da refeição na Páscoa hebraica. Podemos afirmar, com verdade: Jesus cumpriu 
a tradição da antiga Páscoa e transformou-a na sua Páscoa. 
 A partir deste novo significado da festa pascal, compreende-se a interpretação dos «ázi-
mos» dada por São Paulo. O Apóstolo refere-se a um costume hebraico, segundo o qual, por 
ocasião da Páscoa, era preciso eliminar de casa todo o resto de pão fermentado. Por um lado, 
constituía uma recordação do que tinha acontecido aos seus antepassados, na fuga do Egipto: 
saindo à pressa do país, tinham levado consigo apenas fogaças não fermentadas. Por outro, 
«os ázimos» eram símbolo de purificação: eliminar o velho para dar espaço ao novo. Agora, 
explica São Paulo, também esta tradição adquire um sentido novo, a partir do novo «êxodo» - a 
passagem de Jesus, da morte à vida eterna. E dado que Cristo, como verdadeiro Cordeiro, Se 
sacrificou a Si mesmo por nós, também nós, seus discípulos – graças a Ele e por Ele – podemos 
e devemos ser «nova massa», «pães ázimos», livres de qualquer resíduo do velho fermento do 
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pecado: nada de malícia ou perversidade no nosso coração. 
 «Celebremos, pois, a festa (...) com os pães ázimos da pureza e da verdade». Caríssimos, 
acolhamos o convite do Apóstolo; abramos o espírito a Cristo morto e ressuscitado para que 
nos renove, para que elimine do coração o veneno do pecado e da morte e nele infunda a seiva 
vital do E. Santo: a vida divina e eterna. Na Sequência, respondendo às palavras do Apóstolo, 
cantámos: «sabemos que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos». Sim! É o núcleo 
fundamental da nossa profissão de fé; é o grito de vitória que hoje nos une a todos. E se Jesus 
ressuscitou, Ele está vivo. Quem poderá separar-nos d’Ele? Quem pode- rá privar-nos do seu 
amor, que venceu o ódio e derrotou a morte? 
 Como nesta nossa Igreja de Viseu – em Sínodo e prestes a iniciar um especial Jubileu – 
precisamos de viver a Páscoa e cantar, com alegria, a vida nova que nos vem de Jesus Cristo 
Ressuscitado? Como precisamos de ser “nova massa”, purificados do velho fermento e renas-
cidos para a vida nova da Fé, da esperança e do Amor, chamados a testemunhar a alegria da 
presença de Jesus Cristo na Sua Igreja? O anúncio da Páscoa propaga-se com o cântico jubiloso 
do Aleluia. Cantemo-lo com os lábios, mas, sobretudo, com o coração e com a vida: com um 
estilo «ázimo» de vida, isto é, simples, humilde e fecundo de obras boas. «Ressuscitou Cristo, 
minha esperança. Precede-vos na Galileia». O Ressuscitado precede-nos e acompanha-nos pe-
las estradas do mundo. É Ele a nossa esperança, é Ele a verdadeira paz. Não tenhamos dúvidas 
em O acompanhar, pois n’Ele teremos a vida. Ámen. 

Bispo Ilídio, Viseu



Igreja Diocesana26

4. VISITAS PASTORAIS

VISITA PASTORAL EM FRAGOSELA 

 De 20 a 26 de Outubro de 2014, o Bispo realizou a Visita Pastoral na Comunidade cristã de 
Fragosela - paróquia do Arciprestado de Viseu Rural 2. A Visita anterior tinha tido o dia solene no 
Domingo, dia 3 de Março de 1991, sendo Bispo D. António Monteiro. Preparada na Comunidade 
com a coordenação do Pároco actual - Pe. Nuno Miguel Henriques Aze- vedo - começou com a 
celebração da Eucaristia, na Igreja Matriz, no início da noite de Segunda-feira, 20 de Outubro. 
 No dia seguinte, acompanhado pelo Pároco, o Bispo visitou a Escola do 1.º ciclo e o Jar-
dim-de-infância, onde se encontrou com as 101 crianças, a Educadora, as Professoras e as Auxi-
liares. Ali, conversou com esta Comunidade educativa, vivendo-se momentos de muita alegria 
e de muita animação. De seguida, visitou algumas pessoas doentes em suas casas, passou pela 
Junta de Freguesia onde conversou com os Autarcas, passou pela Igreja de S. Sebastião, junto 
ao cemitério de Fragosela, onde estava reunida a Irmandade e muita gente e se rezou o Terço do 
Rosário. De seguida, o Bispo presidiu à Eucaristia, na igreja de Espadanal - completamente cheia 
- seguindo-se o jantar oferecido pela Junta de Freguesia. 
 Na Quarta-feira, o Bispo e o Pároco passaram pela sede da Associação “Os Amigos de 
Fragosela”, onde esteve com as pessoas em Centro de Dia e com as Auxiliares e os elementos da 
Direcção. Passou-se pelo Cemitério de Fragosela, onde se fez uma pequena oração, dirigindo-nos 
depois à Associação de Prime onde a Direcção preparou uma grande recepção com a Associação 
completamente cheia, tendo ali havido a demonstração de um grupo musical, a apresentação de 
outros grupos culturais e apresentação de projectos e iniciativas. Fez-se uma visita à nova sede 
da Associação de Prime, prevista para grandes iniciativas e actividades, terminando-se o dia com 
a Eucaristia em Fragosela de Baixo. A tarde de Quinta-feira iniciou-se com um tempo de Oração 
no Cemitério de Prime e visitaram-se as obras da nova Igreja desta localidade que estão muito 
adiantadas. Na sede da Junta de Freguesia, houve um encontro com Empresários e Gestores que 
estão implantados na freguesia ou daqui são naturais. Foi um encontro muito aberto e positivo, 
cando o propósito de o Bispo - com o Pároco - visitar as Empresas, guiados pelo Presidente da 
junta da Freguesia. 
 Nas tardes de Sexta e de Sábado, houve um encontro com os Grupos de Corresponsabilidade, 
Movimentos e Agentes da Paróquia, um encontro com o Agrupamento do CNE e Pais, um en-
contro com as Crianças, Adolescentes, Catequistas e Pais e outro com os Crismandos e Jovens. 
Este último encontro foi orientado pelo Reitor do Seminário - Pe. António Jorge - Presidente do 
Secretariado da Juventude, Vocações e Ensino Superior. 
 No Domingo, teve lugar a Eucaristia, na qual foram crismados cerca de 30 cristãos, quase 
todos jovens. Muito animada e vivida por toda a Comunidade que enchia completamente a Igreja, 
a Eucaristia foi um encerramento muito festivo de toda uma semana de Visita Pastoral. 
Parabéns ao Pároco e a toda a Paróquia de Fragosela. 
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VISITA PASTORAL EM FAIL 

 Iniciada no próprio Domingo, dia 16 de Novembro, prolongou-se até ao Domingo seguin-
te - dia 23 - Solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo. Iniciou-se com um encontro 
festivo, participando um grupo musical de Fail e o grupo “Cantorias” de Vila Chã de Sá. Mesmo 
à chuva, muita gente participou ao ar livre, continuando esta recepção com uma procissão para 
a Igreja Matriz. No dia seguinte, houve Eucaristia na Igreja Matriz, seguindo-se uma reunião, 
orientada por 2 Irmãs do Instituto Jesus Maria e José, apresentando a vida, obra e mensagem da 
Beata Rita. 
 Nos dias seguintes, houve visita a 6 pessoas doentes, nas suas casas, seguindo-se, ao 
meio da tarde, a Eucaristia para as pessoas mais idosas. Sempre acompanhado pelo Pároco - 
Pe. Daniel Lopes dos Santos - o Bispo visitou a Escola do 1.º ciclo, encontrando-se ali com as 
21 crianças, professoras e auxiliares e com 10 crianças do jardim-de-infância, sua educadora e 
auxiliar. Houve festa animada e convívio muito alegre nesta escola, estando presentes, também, 
os elementos da Junta de Freguesia e da Assembleia. 
 Encontro de muito interesse teve lugar, também, na ETAR que se está a construir no Rio 
Pavia que ali passa e que concentra o serviço de várias unidades que serão para ali orientadas. 
 Ao longo da semana, fizeram-se alguns encontros de ordem pastoral: Grupos de 
Corresponsabilidade, com a participação de alguns Movimentos Apostólicos, do Conselho 
Económico e da Irmandade; Catequese, com a participação das crianças e adolescentes, pais 
e catequistas; crismandos, num encontro orientado pelo responsável da pastoral da juventude, 
vocações e ensino superior, também Reitor dos Seminários da Diocese. 
 No Domingo, no início da tarde, teve lugar a Eucaristia de encerramento, concelebrada 
pelo Pároco e com a presença do Diácono Permanente João Pinto, da freguesia de Silgueiros. 
Nesta Eucaristia, solenizada pelo grupo coral da Comunidade, foram crismados 17 jovens. 
 Foi uma boa Visita Pastoral e o Bispo dá os parabéns ao Senhor Pe. Daniel e a todos os 
paroquianos. 

VISITA PASTORAL EM MUNDÃO

 Decorreu a Visita Pastoral, na paróquia de Mundão, entre os dias 24 e 30 de Novembro. 
É seu Pároco o Pe. Raimundo Elias Filho, sacerdote da diocese de Crato, no Brasil. Iniciou-se 
com a visita à sede da Junta de Freguesia, seguindo-se a Eucaristia na Igreja Matriz, que tem 
como Padroeira Nossa Senhora da Conceição.
 Nos dias seguintes, o Bispo, sempre acompanhado pelo Pároco, celebrou a Eucaristia nos 
3 principais lugares: Casal, Britamontes e Póvoa, visitando alguns doentes nos diversos lugares. 
Uma das tardes da semana foi ocupada com a visita às Escolas - 2 do 1.º ciclo (Mundão e Casal) 
e a Escola EB 2,3 - onde houve diálogos interessantes entre o Bispo, os Alunos, Professores e 
Auxiliares.
 Durante a semana, para além do encontro com os Grupos de Corresponsabilidade, mos-
trando uma paróquia com muitas pessoas empenhadas na colaboração com o Pároco e a assumir 
diversas tarefas, houve outros encontros de interesse.
 Entre estes, de destacar um encontro com os Empresários e Gestores de diversos serviços 
que têm empresas e trabalho na área desta Comunidade.
Houve, também, um encontro com casais, orientado pelos Presidente e Assistente do Secreta-
riado Diocesano da Pastoral Familiar, respectivamente Dr. Joaquim Cardoso e Pe. José Mota.
 Realizou-se, também, um encontro de divulgação da espiritualidade e Obra da Beata Rita 
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Amada de Jesus. Neste, foram orientadoras a Irmã Salete e a Irmã Maria de Belém, do Instituto 
Jesus Maria e José. Na tarde de Sábado, realizaram-se os encontros com a Catequese (Crianças 
e Adolescentes, Catequistas e Pais), tendo sido orientadora a Irmã Arminda, do Secretariado 
Diocesano da Educação Cristã e com os adolescentes e jovens, com orientação do Cón. Antó-
nio Jorge - Presidente do Secretariado da Juventude, Vocações e Ensino Superior. Na manhã 
de Domingo, celebrou-se a Eucaristia, presidida pelo Bispo, muito bem orientada por um belo 
grupo coral e bem participada por toda a Assembleia que enchia a grande Igreja paroquial.
 Foi uma bela Visita Pastoral, notando-se um grande espírito de amizade, de comunhão e 
de cooperação entre o Pároco e os paroquianos.

VISITA PASTORAL EM VILA CHÃ DE SÁ 

 De 18 a 25 de Janeiro decorreu a Visita Pastoral na paróquia de Vila Chã de Sá, onde é 
pároco o Pe. Daniel Lopes dos Santos. A anterior visita tinha terminado em 23 de Dezembro de 
1990, tendo, então, sido crismados 130 cristãos. Iniciou-se com a Festa de S. Sebastião, numa 
Igreja dedicada a este Santo, existente na paróquia. 
 Ao longo da semana, o Bispo celebrou na Igreja Matriz, dedicada a S. João Baptista, vi-
sitou os doentes, a Escola do 1.º ciclo e o Jardim-de-infância. Esteve na sede da Associação de 
Solidariedade Social, onde funciona a creche e o apoio domiciliário. Ali, almoçou e conviveu 
com os Utentes deste serviço social, com os Dirigentes, Responsáveis e Auxiliares. 
 Reuniu, num jantar, com cerca de 40 Empresários e Gestores dos mais de uma centena 
existentes na freguesia. Estiveram presentes o Senhor Presidente da Junta da Freguesia e os 
outros elementos da Autarquia, tendo sido a seu convite e a pedido do Pároco que se realizou 
o encontro. Com o mesmo Presidente da Junta, o Bispo visitou a sede da Junta e vários outros 
lugares de interesse da Autarquia. 
 Os encontros mais propriamente eclesiais foram com os Grupos de acção cristã paroquial, 
com os Pais, Catequistas e Crianças da catequese e com os Crismandos. Este último encontro 
foi orientado pelo Bispo e por 2 Seminaristas de Teologia do Seminário Maior. 
 Na manhã de Domingo, o Bispo presidiou à Eucaristia que coincidia com o encerramento 
do oitavário pela Unidade dos Cristãos. O Bispo lembrou, também, os 2.006 anos do nascimen-
to de S. Paulo, os 56 anos da convocatória do Vaticano II e os 6 anos da convocatória do Sínodo 
Diocesano. Nesta celebração, muito bem solenizada, foram crismados 44 cristãos, quase todos 
jovens. 
 O Bispo agradeceu todo o empenhamento na preparação e na concretização desta Visita 
Pastoral e o amigo, aberto e alegre acolhimento tido na paróquia, pelo Pároco e por todos os 
paroquianos.

VISITA PASTORAL EM SILGUEIROS 

 Com início na tarde de Domingo, dia 8 de Fevereiro, teve lugar a Visita Pastoral na pa-
róquia de Silgueiros. A anterior tinha sido efectuada por D. António Monteiro, com o encerra-
mento no dia 18 de Novembro de 1990. 
 A Visita iniciou-se no Domingo, dia 8, em encontro com os Crismandos. Teve presença e 
orientação do Presidente do Secretariado da Juventude, Vocações e Ensino Superior, o Reitor do 
Seminário - Cón. António Jorge. O Bispo falou do Sacramento do Crisma, da Iniciação Cristã e 
do empenhamento na vida da Igreja e da Sociedade. 
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 Ao longo da semana, o Bispo, sempre acompanhado pelo Pároco - Pe. Manuel Antunes 
dos Santos Barranha - passou pela Junta de Freguesia, saudando o Presidente da Junta e restan-
te Equipa e visitou as muitas aldeias desta grande freguesia. Em todas elas visitou os doentes 
e idosos, nas suas casas e celebrou a Eucaristia na Igreja de cada povoação, nos diversos dias 
da semana. Visitou, também, uma aldeia típica, restaurada, com habitantes apenas em algumas 
épocas do ano. Assim, passou por Pedra Cavaleira, Loureiro de Cima e Loureiro de Baixo, 
Falorca, Casal Jusão, Mosteiro, Porrinheiro, Póvoa, Lajes, Silvares, Casal Meão, Pindelo e 
Passos. Visitou uma IPSS em Lajes e outra em Passos - ASSOPS. Estas 2 IPSS dão resposta 
a idosos e a crianças. Visitou a Escola EB 2,3 e 2 Escolas do 1.º Ciclo. Também esteve em 2 
Jardins de Infância. Visitou a Igreja e a Casa de S. Sebastião, de apoio às actividades pastorais. 
Esteve na Associação Mata Brava, no Centro Pindelense e na Associação Passilgueirense. Pas-
sou pela Quinta de Lemos e pela Adega Cooperativa de Silgueiros. Visitou o Centro de Saúde, 
os Bombeiros e a Cruz Vermelha. Fizeram-se vários encontros durante esta semana: Grupos de 
Corresponsabilidade da paróquia; Casais e Famílias, com a participação do Secretariado Dio-
cesano da Pastoral Familiar e das Irmãs Jesus, Maria e José. Estas apresentaram o testemunho 
de santidade da Beata Rita, sua Fundadora e natural da nossa Diocese (Ribafeita). Houve um 
encontro com Empresários, Empregadores e Gestores da freguesia e o Bispo reuniu, também, 
com os Animadores da Liturgia: Catequistas, Acólitos, Leitores e membros dos grupos corais. 
Na tarde de Sábado, dia 14, celebrou-se o jubileu dos 50 anos da Igreja Matriz. Com a Igreja 
repleta de cristãos, deu-se acção de graças pela vida desta Comunidade nestes últimos 50 anos 
e crismaram-se 58 cristãos, quase todos jovens. 
 No domingo, celebrou-se a Eucaristia de encerramento desta Visita Pastoral e o Bispo 
prometeu vir daí a 10 anos, queira o Senhor Jesus, nosso Bom Pastor e Nossa Senhora da Na-
tividade, Padroeira desta paróquia. Foi uma bela e muito bem preparada Visita Pastoral. Estão 
de parabéns o Pároco - Pe. Manuel Antunes dos Santos Barranha, Vigário Episcopal da Zona 
Pastoral de Viseu - e todos os que prepararam e participaram na organização desta semana.

VISITA PASTORAL EM CEPÕES 

 Eram passados 22 anos da anterior Visita Pastoral a Cepões, feita por D. António Montei-
ro e concluída no dia 24 de Janeiro de 1993. Assim, sendo pároco o Pe. Raimundo Elias Filho, 
da diocese de Crato, no Brasil, o Bispo iniciou esta nova Visita na tarde de Segunda-feira, dia 2 
de Março. 
 Sempre acompanhado pelo Pároco, o Bispo iniciou o programa com a visita à sede da 
Junta de Freguesia, cumprimentando o Senhor Presidente da Junta e toda a sua Equipa. Ainda 
no 1.º dia, presidiu à Eucaristia, na Igreja Matriz, com o padroado de S. Tiago, tendo o Bispo 
começado por ler a Acta da última Visita, na qual se tinham confirmado 191 cristãos. 
 Durante dos dias seguintes, em todas as tardes da semana, o Bispo visitou, sucessivamen-
te, as diversas aldeias da freguesia, celebrando a Eucaristia nos lugares mais populosos. Assim, 
passou por Nelas, Bertelhe, Aviúges, Vila Chã, Avelinha, Povo da Igreja, Cepões, Nogueira de 
Baixo e Nogueira de Cima, passando ainda em Maeiras de Baixo e Maeiras de Cima e, no ex-
tremo, em Ponte Nova do Vouga. Somente não passou na aldeia de Coito, comprometendo-se a 
ir ali brevemente. Em todas estas aldeias visitou as pessoas doentes, nas suas casas, visitou as 
Associações de Bertelhe e de Aviúges e benzeu a Capela de S. Bernardo, em Vila Chã, recen-
temente doada à paróquia e na presença de muita gente, vinda de toda a paróquia e de outras 
Comunidades. Também se visitou a Capela do Mártir S. Sebastião, onde se fez uma pequena 
oração e visitou-se o Cemitério, onde se rezou por todos os defuntos. 
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 Na tarde de Quinta-feira, fez-se uma visita ao Santuário de Santa Eufémia. O Bispo orien-
tou uma pequena reflexão, na Capela, para todos os presentes, depois da qual se conviveu num 
dos salões de apoio do Santuário, com lanche onde participaram largas dezenas de pessoas. 
 Ao longo da semana, o Bispo, o Pároco, o Senhor Presidente da Junta da Freguesia (que 
sempre acompanhou a Visita), com o Pe. Cândido (natural da paróquia de Cepões e incardinado 
na diocese de Coimbra), visitaram a Escola do 1.º Ciclo e o Jardim de Infância. Também se visi-
tou o Centro Social que tem como valências o Centro de Dia e o Apoio Domiciliário e funciona, 
provisoriamente, em instalações da paróquia, junto à Igreja Ma- triz. 
 Como encontros de formação e reuniões de trabalho, houve um encontro orientado pelas 
Irmãs de Jesus Maria e José, que apresentaram a espiritualidade da Beata Rita - Religiosa fale-
cida em Ribafeita em 6 de Janeiro de 1913 - muito centrada na Família, nas jovens, na oração 
do terço e na Eucaristia. 
 Com a orientação do Bispo, realizaram-se, também, encontros com os Grupos de 
Corresponsabilidade, com a Catequese e, com a ajuda do Secretariado Diocesano da Pastoral 
Juvenil, um encontro com os jovens e crismandos. 
 Na manhã do Domingo, dia 8 de Março, o Bispo presidiu à Eucaristia de encerramento 
da Visita Pastoral, tendo concelebrado o Pároco - Pe. Raimundo Elias - e o Pe. Cândido. Nesta 
Eucaristia, muito bem participada e animada por um bom grupo coral, crismaram-se 16 jovens, 
que se comprometeram a viver como cristãos, empenhados na Igreja e no mundo. 
 Está de parabéns o Pároco, como, também, toda esta bela Comunidade de Cepões. 

VISITA PASTORAL EM S. PEDRO DE FRANCE 

 De 9 a 15 de Março, decorreu a Visita Pastoral a S. Pedro de France, 24 anos depois da 
anterior, presidida pelo Senhor D. António Monteiro. 
 Sempre acompanhado pelo Pároco - Pe. Manuel Alberto, Arcipreste do 2.º Aro de Viseu - 
pelo Senhor Pe. António Baptista Lopes, residente nesta paróquia e por um grupo de membros 
dos Grupos de Corresponsabilidade, o Bispo foi realizando o programa previamente fixado. 
Assim, começou por visitar a sede da Junta de Freguesia, num encontro amigo com o Presidente 
e outros membros da Autarquia. A seguir, presidiu à Eucaristia na Igreja Matriz, concelebrada, 
como todas as outras, pelo Pároco e Pe. Baptista. Seguiu-se o jantar numa Associação local que 
tem como principal actividade o Apoio Domiciliário. 
 Nos dias seguintes, foi celebrada a Eucaristia em Carvalhal (Nossa Senhora da Pena), La- 
maçais (Santo Amaro), Forniçô (Santa Luzia), Travassos (São João), São Cristóvão (São Tiago) 
e Outeiro (São Lourenço). Nestes lugares visitaram-se os doentes em suas casas, tendo-se visi-
tado alguns, também, em Barraca, France, Moimenta e Casal de Esporão. Visitou-se, ainda, o 
Lar Residencial Sol, onde estão cerca de 70 pessoas idosas, tendo-se celebrado aí a Eucaristia. 
Visitaram-se, ainda, algumas Empresas, Associações e passou-se pela Capela de Nossa Senhora 
do Rosário, recuperada há algum tempo. 
 Durante esta semana, houve alguns encontros importantes: espiritualidade da Beata Rita 
Amada de Jesus (encontro orientado pelas Irmãs de Jesus Maria e José), espiritualidade fami-
liar (encontro orientado pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar) e encontro com os 
Grupos paroquiais de Corresponsabilidade. 
 Na tarde de Sábado, o Bispo esteve com a toda a Catequese paroquial: Pais e Filhos, Pá-
roco e Catequistas. Houve, também, um encontro com os Crismandos que foi orientado pelo 
Paulo Vicente (Seminarista de Teologia), em nome do Secretariado Diocesano da Pastoral Ju-
venil. 
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 No Domingo, teve lugar a Eucaristia de encerramento da Visita Pastoral, na qual foram 
crismados 16 jovens, vindo uma jovem de Águeda, diocese de Aveiro. Estando a Igreja repleta, 
com muita gente fora, a Eucaristia foi muito bem animada, com uma boa participação de todos. 
Foi uma bela Visita Pastoral, estando de parabéns o Pároco e os paroquianos de S. Pedro de 
France.

VISITA PASTORAL EM S. JOÃO DE LOUROSA 

 De 19 a 26 de Abril decorreu a Visita Pastoral em S. João de Lourosa, onde é Pároco o Pe. 
Luís Miguel Figueira da Costa. A anterior, tinha acontecido em 24 de Fevereiro de 1991, sendo 
Bispo D. António Monteiro e Pároco o Pe. Manuel Neves. 
 Iniciou-se a Visita no dia 19, indo, o Bispo, encontrar-se com os 55 Crismandos que tive-
ram um encontro com o Responsável da Pastoral Juvenil da Diocese - Cónego António Jorge, 
Reitor dos Seminários da diocese. Ali, o Bispo saudou os crismandos e apontou-lhes o essencial 
deste momento e a sua importância para a vida cristã, eclesial, familiar e social. 
 Durante a semana, sempre acompanhado pelo Pároco, o Bispo começou por visitar e 
cumprimentar os elementos da Junta e Assembleia de Freguesia e presidiu à Eucaristia na Igreja 
Matriz. De realçar que elementos da Junta de Freguesia acompanharam a Visita Pastoral em 
todos os momentos. 
 Nos restantes dias, passou pelas diversas aldeias da freguesia, onde visitou os doentes 
em suas casas e presidiu à Eucaristia. Assim, sucessivamente, passou por Póvoa de Moscoso, 
Cabanões, Lourosa de Cima, Teivas, Termas, Lourosa de Baixo, Rebordinho, Coimbrões e Oli-
veira de Barreiros. 
 Encontrou-se, numa refeição muito participada, com os Empresários da freguesia. Num 
conjunto de mais de 100 Empresas, algumas dezenas estiveram neste encontro e partilharam a 
realidade actual, cheia de dinamismo e esperança, que todos manifestaram. Noutra refeição, o 
Bispo e o Pároco estiveram com as Associações da freguesia: Lourosa de Cima, Teivas, Lou-
rosa de Baixo, Rebordinho e Coimbrões. Foi uma refeição muito animada, com uma positiva 
troca de impressões sobre a vitalidade das Associações, suas actividades e seus projectos. De 
realçar que também houve tempo para visitar ‘in loco’ algumas destas empresas, concreta-
mente, algumas adegas e vinhas que são uma parte muito substanciosa da produção agrícola e 
empresarial. 
 Também se visitaram instituições que, não se limitando à acção na paróquia estão aqui 
sediadas. Assim, visitou-se a Empresa Termal, existente nos Banhos e o Banco Alimentar que 
responde a todo o Distrito. Num lado e noutro, estiveram presentes todos os responsáveis por 
estas Instituições, permitindo uma muito positiva troca de impressões sobre as suas actividades. 
 O Bispo e o Pároco estiveram nas 2 Escolas do 1.º ciclo da freguesia e nos Jardins-de-
-infância, frequentados por algumas dezenas de crianças. Nestes diversos lugares houve uma 
muito animada troca de impressões com os Professores e Animadoras e uma bem preparada 
festa com as crianças. Num dos dias, houve um pequeno encontro com famílias de etnia cigana, 
numa breve passagem por uma zona onde existem algumas moradias. 
 Durante esta semana, houve diversos encontros mais especificamente pastorais: grupos 
de corresponsabilidade, casais e famílias e catequese. Neste, a Igreja encheu-se com crianças, 
catequistas e pais, motivando um muito belo e participado encontro. 
 Na manhã de Domingo, dia 26 de Abril, realizou-se o encerramento da Visita Pastoral, 
com uma muito solene Eucaristia, no IV Domingo da Páscoa, dia do Bom Pastor. Foram cris-
mados 55 cristãos, quase todos jovens. Na grande Igreja paroquial, dedicada a S. João Baptista, 
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repleta de fiéis, viveu-se uma muito bela celebração, muito bem participada por todos. Para 
além do Pároco, concelebrou o Pe. António Gonçalves da Cunha, natural desta Comunidade 
cristã. 
 Parabéns ao Pároco e a toda esta bela paróquia de S. João de Lourosa. 

VISITA PASTORAL EM COTA 

 De 4 a 10 de Maio, teve lugar a Visita Pastoral na paróquia de Cota, sendo Pároco o Pe. 
António da Costa Ferreira de Carvalho, natural desta paróquia e pároco aqui há 37 anos. A Vi-
sita anterior tinha sido realizada pelo Senhor D. António Monteiro e tinha sido celebrada no dia 
20 de Janeiro de 1991. 
 Os primeiros actos da Visita realizaram-se no dia 4, Segunda-feira, com o encontro com 
a Junta de Freguesia, na sua sede, onde o Bispo e o Pároco foram recebidos pelo Presidente, 
Executivo e Assembleia e por outras pessoas que encheram a Sede, sala comum, também, de 
actividades da paróquia. Houve oportunidade de apresentação de cumprimentos, descrição su-
mária da freguesia e agradecimento por parte do Bispo da diocese. 
 Seguiu-se a Eucaristia, na Igreja Matriz, quase cheia de fiéis. Depois da Eucaristia e na 
sala já visitada, reuniram-se os órgãos de corresponsabilidade, num encontro muito participado 
por todos. O Bispo constatou haver muita gente com bastante participação na vida da Comuni-
dade, nas diversas tarefas pastorais. 
 Nos dias seguintes, o Bispo, sempre acompanhado pelo Pároco e por outros elementos, 
entre os quais o Presidente da Autarquia, visitou as diversas aldeias, celebrando, em todas, a Eu-
caristia. Esteve, assim e nos diversos dias, em Vouguinha, Nogueira, Vila de um Santo, Quintãs, 
Zonho e Silvares. Somente não celebrou em Quintãs, que não tem Igreja, mas os seus habitantes 
participam na Eucaristia na vizinha povoação de Vila Cova, da freguesia de Moledo. Foi nesta 
Igreja que se juntaram as pessoas das 2 aldeias, enchendo-a literalmente, num pequeno encon-
tro de oração e de diálogo. 
 Na tarde de Sábado, o Bispo esteve com as crianças e adolescentes da catequese, com 
alguns Pais e Catequistas, num encontro muito participado. Seguiu-se um encontro com os 
Crismandos, orientado por um Seminarista dos mais velhos e natural da vizinha paróquia de 
Moledo. 
 Na manhã de Domingo, o Bispo presidiu à Eucaristia do 6.º Domingo da Páscoa, conce-
lebrada pelo Pároco e pelo Frei Giovanni Sartori, da Igreja dos Terceiros, em Viseu. A Igreja es-
tava repleta, com pessoas ainda fora da mesma e na Eucaristia crismaram-se 40 cristãos, quase 
todos jovens, sendo 4 da vizinha paróquia de Moledo. 
 Foi uma bela Visita Pastoral e estão de parabéns o Pároco e todos os paroquianos da Co-
munidade cristã de Cota.

VISITA PASTORAL EM SANTOS EVOS 

 O Bispo realizou a Visita Pastoral à Paróquia de Santos Evos na semana entre 11 e 17 de 
maio. A Visita anterior tinha sido celebrada por D. António Monteiro, com o encerramento em 
3 de fevereiro de 1991. 
 O Bispo iniciou a Visita na tarde de segunda-feira, dia 11, visitando a sede da Junta de 
Freguesia, onde se encontrou com o senhor Presidente da Junta e com a sua Equipa - Junta e 
Assembleia - e muita gente da freguesia. Porque foi aproveitado este momento para a inaugu-
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ração de uma Loja social, esteve presente, também, o senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Viseu e o senhor Vereador das Freguesias. 
 Depois deste momento social, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja Matriz, quase cheia 
de cristãos, tendo concelebrado o Pároco - Pe. Manuel Alberto Henriques de Figueiredo. Se-
guiu-se uma refeição, oferecida pela Junta de Freguesia. Nos dias seguintes, o Bispo, sempre 
acompanhado pelo Pároco e por outras pessoas e quase sempre, também, pelo Presidente da 
Junta da Freguesia, desenvolveu diversas atividades, previstas na agenda, anteriormente prepa-
rada. 
 Assim, visitou as diversas Associações ali existentes e passou pelas empresas, algumas 
muito recentes, com uma boa dimensão e com dezenas trabalhadores. Presidiu à Eucaristia, 
sucessivamente, em: Pinheiro, Carragoso, Corvos à Nogueira, Sernada, depois de ter celebrado 
na Igreja Matriz, em Santos Evos. Em todas estas aldeias visitou as pessoas doentes, em suas 
casas. Na manhã de sábado, celebrou no Lar de Idosos, visitando ali as instalações, conversando 
com as pessoas internas em Lar e com as de Centro de Dia e de Apoio Domiciliário, estando 
com a direção, a Diretora técnica e as pessoas auxiliares. No m da manhã, houve almoço para 
todos os presentes. 
 O Bispo, o Pároco e as pessoas que acompanharam visitaram, também, a Escola do 1.º 
ciclo e o Jardim de Infância, conversando com as crianças, os senhores professores, a educadora 
e auxiliares. 
 As Irmãs de Jesus Maria e José estiveram também e orientaram um encontro sobre a sua 
Fundadora - Irmã Beata Rita amada de Jesus, natural de Gumiei, em Ribafeita. Noutra noite, 
esteve o Casal Presidente do Secretariado Diocesano da Pastoral da Família - Joaquim e Pureza 
- e o Bispo orientou um encontro com os órgãos de corresponsabilidade da Comunidade cristã. 
 Na manhã de domingo, o Bispo presidiu à Eucaristia de encerramento desta Visita Pasto-
ral, muito bem animada pelo grupo coral e, na Igreja repleta, crismaram-se 31 cristãos, quase 
todos jovens. Estão de parabéns o Pároco e toda a Comunidade de Santos Evos. 

VISITA PASTORAL EM CAVERNÃES 

 Na manhã de domingo, dia 31 de maio, o Bispo presidiu ao encerramento da Visita Pas-
toral em Cavernães, no Arciprestado Rural 2, de Viseu, onde é pároco o Pe. Raimundo Elias 
Filho. A anterior Visita tinha sido realizada por D. António Monteiro, com o encerramento em 
2 de dezembro de 1990. 
 A Visita iniciou-se com o cumprimento à Autarquia, na sua Sede, estando presentes o Pre-
sidente da Junta, a Presidente da Assembleia, os restantes membros destes órgãos autárquicos e 
muita gente que encheu, por completo, a sala de reuniões. No final, o Rancho Folclórico local 
interpretou alguns números de saudação. 
 Depois desta solene e agradável receção, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja Matriz, 
dedicada a Santo Isidoro, tendo concelebrado o Pároco e tendo participado os elementos da 
Autarquia e muitas pessoas da paróquia. Seguiu-se uma refeição oferecida pela Autarquia. 
 Nos restantes dias da semana, houve a passagem pelo jardim de infância e Escola do 1.º 
ciclo e visita à creche e ao Lar de Idosos, cujas valências funcionam numa associação local – 
IPSS. Foram visitados os doentes em suas casas e, com a orientação do Presidente da Junta, 
visitaram-se algumas Empresas implantadas na freguesia. Acompanhado pelo Pároco, o Bispo 
esteve na sede dos Escuteiros da paróquia e dirigiu-lhes algumas palavras. 
 Durante a semana, o Bispo e o Pároco celebraram a Eucaristia nos diversos lugares da 
paróquia: Cavernães, Passos, Silvares, Ermida e Carragosela. Não celebrando a Eucaristia, pas-
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sou-se, também, na Capela de Alvelos. 
 Realizaram-se alguns encontros temáticos: 2 Irmãs do Instituto Jesus Maria e José apre-
sentaram a vida e a espiritualidade da Beata Rita Amada de Jesus (natural de Ribafeita e beati-
ficada em Viseu, no dia 28 de maio de 2006); encontro com os grupos de corresponsabilidade 
da paróquia; encontro com a Catequese (crianças, adolescentes, pais e catequistas) e encontro 
com os crismandos, orientado pelo Reitor do Seminário e responsável da pastoral juvenil – Cón. 
António Jorge. 
 No domingo, teve lugar a Eucaristia de encerramento da Visita Pastoral – muito bem 
solenizada e participada por todas as pessoas que enchiam, completamente, a Igreja. Nesta Eu-
caristia – solenidade da Santíssima Trindade – foram crismados 19 cristãos, quase todos jovens. 
Seguiu-se um almoço de convívio no Centro Pastoral Paroquial. 
 O Bispo agradece toda a boa preparação e esforço feitos e dá os sinceros parabéns ao 
Pároco e a todas as pessoas que estiveram, mais de perto, na preparação e organização de todas 
as atividades. 

VISITA PASTORAL EM POVOLIDE 

 De segunda-feira, dia 8, a domingo, dia 14 de junho, decorreu a Visita Pastoral em Po-
volide, última paróquia das Visitas deste ano, realizadas no Arciprestado Rural 2 de Viseu. A 
anterior tinha sido realizada por D. António Monteiro e foi encerrada no dia 17 de fevereiro de 
1991. 
 É Pároco desta Comunidade cristã, desde Novembro de 1977, Mons. Alfredo de Almeida 
Melo, atual Vigário Geral da Diocese. 
 A Visita Pastoral iniciou-se na tarde de segunda-feira, com a visita à sede da Junta de 
Freguesia. Aqui, o Bispo e o Pároco encontraram-se com o Presidente da Junta, Presidente da 
Assembleia e as respetivas equipas. Estavam, também, representantes da Casa do Povo e das 
diversas Associações culturais e recreativas da freguesia. 
 Nos restantes dias da semana, o Bispo - sempre acompanhado pelo Pároco e, muitas ve-
zes, pelo Presidente da Junta - visitou diversas Empresas, algumas com várias dezenas de fun-
cionários. Visitou, também, as Escolas do 1.º ciclo - Nesprido e Povolide. Em Nesprido, visitou, 
também, o Jardim de Infância. Em todos estes lugares, os Senhores Professores e Auxiliares 
receberam o Bispo, Pároco e acompanhantes com muita animação e alegria. Proporcionou-se 
um momento de diálogo, sempre com muita alegria. Visitou-se, também, o Centro Social Paro-
quial, onde estão algumas dezenas de pessoas idosas, algumas já com muitas limitações. Aqui 
estão, também, crianças na creche e no jardim-de-infância. O Bispo e Pároco conversaram com 
todas e estiveram com a Direção e Auxiliares desta importante Instituição. 
 Durante a semana, o Bispo presidiu à Eucaristia em diversas aldeias da paróquia: Povoli-
de, Nespereira, Nesprido, Cadimas e Cabril. Houve um tempo comunitário de oração em Vilar 
de Ordem, Povoação e em Vila Corça. Na sexta-feira, dia da Solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus, o Bispo presidiu a esta solenidade, na Igreja Matriz, seguindo-se a Procissão. 
 Acompanhado pelo Pároco, o Bispo visitou alguns doentes nas suas casas, passando pelas 
diversas aldeias. Houve alguns encontros com diversos setores pastorais: Famílias e Casais, 
orientado pelo Presidente do Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar; Conselho Paroquial 
para os assuntos Económicos e Mordomos do Santíssimo; Conselho Pastoral, Catequistas, As-
sociações de Fiéis e Movimentos. No sábado, o Bispo encontrou-se com a Catequese - Crianças 
e Adolescentes, Pais, Catequistas e Pároco. Houve, também, um encontro com os Crismandos, 
orientado pelo Reitor dos Seminários que é, também, o Responsável do Secretariado da Pasto-
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ral Juvenil da Diocese e pelo Ensino Superior. Na manhã de domingo, dia 14 de junho, houve 
o encerramento da Visita Pastoral. Na Igreja Matriz, em que o Padroeiro é S. Pedro, estando 
completamente cheia, o Bispo presidiu à Eucaristia, na qual se crismaram 18 jovens. 
 Foi uma bela Visita Pastoral, com uma muito boa participação de toda a Comunidade 
cristã, presidida pelo seu Pároco e Vigário-Geral da diocese - Mons. Alfredo de Almeida Melo. 
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5. ORDENAÇÕES E MINISTÉRIOS

ORDENAÇÃO DIACONAL EM CORTIÇADA

 Na tarde de domingo, dia 26 de julho, o Bispo deslocou-se ao concelho de Aguiar da Bei-
ra, à paróquia de Cortiçada, onde presidiu à Eucaristia, na qual foi ordenado Diácono o Carlos 
Rodrigues, dali natural. Foi uma bela Festa, com a presença de alguns sacerdotes, entre os quais 
o Tio materno do Carlos – Pe. Manuel Clemente. Entre os sacerdotes estava o Pároco – Pe. 
Silvério – e o Arcipreste – Pe. Paulo Alexandre.
 Foi uma bela Festa, com muita gente no exterior, seguindo a ordenação por meios audio-
visuais. Parabéns ao Carlos, aos seus Pais e restantes familiares, à freguesia de Cortiçada e ao 
Arciprestado de Aguiar da Beira.
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6. NOMEAÇÕES

NOMEAÇÕES DIOCESANAS 

NOVO VIGÁRIO DA PASTORAL 

 Porque o Cón. Manuel Moreira Matos, logo que assumiu a paróquia de Santa Maria (Sé), 
pediu para ser dispensado da Vigararia da Pastoral e como resultado da consulta na última 
Assembleia do Clero, o Bispo nomeia o Pe. Virgílio Marques Rodrigues para assumir esta 
Vigararia a partir do próximo Ano Pastoral - 2015-2016. Até lá, o Pe. Virgílio é convidado a 
constituir a sua Equipa, mantendo-se o Cón. Manuel Matos em funções. 

DEFENSOR DO VÍNCULO 

 Dado que a Assinatura Apostólica exige que o Pe. Alcides Fernando Tavares Vilarinho, 
Defensor do Vínculo nomeado (provisório porque ainda não habilitado com licenciatura em 
Direito Canónico), tenha a orientação de alguém credenciado, é nomeado Defensor do Vínculo 
do nosso Tribunal Diocesano o Pe. José Alfredo Gonçalves Patrício, da Diocese de Lamego. 

NOVOS PÁROCOS 

 - Pe. Cristóvão da Silva Cunha – é nomeado Pároco de Manhouce, S. João da Serra e 
Valadares, no Arciprestado de Oliveira de Frades. Sucede a Pe. Luís Carlos Correia de Almeida 
e vai ter a sua residência em Oliveira de Frades. Fica anulada a nomeação feita em Julho passa-
do. 
 - Pe. Carlos Augusto Ferreira e Cunha - é nomeado Pároco de Mioma, no Arciprestado 
de Sátão. Sucede a Pe. António José da Silva Ramos Boavida. Assume o serviço pastoral nas 
paróquias de Forles e Águas Boas, com todos os direitos e deveres de pároco, durante o impe-
dimento, por doença, do Pe. António Lopes Leitão. 
 - Pe. António Henrique Ribeiro de Sousa - é nomeado Pároco de Abraveses, no 
Arciprestado Urbano. Sucede a Pe. António Caetano da Rocha, falecido no passado dia 3 de 
Setembro, por quem rezamos e pedimos o descanso e a paz junto de Deus Pai e Salvador. O Pe. 
António Henrique continua a ser membro da Equipa dos Seminários e terá a ajuda dos outros 
membros da Equipa. 

16 de Setembro de 2014 
Bispo Ilídio, Viseu
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JUBILEU NA IGREJA DE VISEU 

NOMEAÇÃO 

 A nossa Igreja de Viseu prepara-se para viver um especial Ano Jubilar, com motivos di-
versos para celebração permanente de acção de graças ao Senhor Jesus, o Bom Pastor. 
 Por um lado, é o encerramento do Projecto Sinodal, a coincidir com os 50 anos do Va-
ticano II e que nos levará a preparar as Constituições Sinodais que nos irão motivar para os 
próximos anos de acção cristã e empenhamento eclesial. Por outro lado, é a celebração dos 500 
anos da nossa Catedral, que motivará um ano de jubileu para toda a nossa Igreja diocesana. 
 Este Ano Jubilar terá início no próximo dia 23 de Julho de 2015 e levar-nos-á a 23 de 
Julho de 2016, com a apresentação de todas as conclusões e determinações sinodais e com um 
programa pastoral que, nas linhas fundamentais, orientará os 10 anos seguintes. 
 Para a elaboração e condução de todo um Programa diocesano com dimensão cultural, 
espiritual, litúrgica, artística e religiosa, a animar e a integrar todas as Comunidades e todos os 
Cristãos da Diocese, procurando alargar a sua acção a todos os grupos, instituições e pessoas, 
nomeio, com Sede na Casa Episcopal, a presente 

EQUIPA DIOCESANA DO JUBILEU 

 - Cón. Manuel Moreira Matos - Deão da Catedral. 
 - Pe. José Cardoso de Almeida - Secretário-Geral do Sínodo. 
 - Cón. José Henrique Correia Almeida Santos - Presidente do Secretariado Diocesano da 
Liturgia. 
 - Doutora Maria de Fátima Eusébio - Directora do Departamento Diocesano dos Bens 
Culturais. 
 - Pe. Virgílio Marques Rodrigues - Próximo Vigário Episcopal da Pastoral e Presidente do 
Secretariado Diocesano da Educação Cristã. 
 - Dra. Maria da Conceição Lufinha - Delegada dos Movimentos Apostólicos e Obras de 
Apostolado. 
 - Frei Pedro Manuel Pinto Perdigão - Responsável da CIRP em Viseu. 
 - Diácono Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo - Comunicação Social da Diocese. 

31 de Dezembro de 2014 
Bispo Ilídio, Viseu

REORGANIZAÇÃO NA DIOCESE

 Em cada ano pastoral, devido a situações várias - também por morte - importa fazer algu-
mas mudanças e algumas alterações, no sentido de reorganizar a diocese, em ordem a equilibrar 
situações que, por motivos diferentes, precisam de alguns ajustamentos. Estamos quase a con-
cluir o sínodo da nossa diocese que se iniciou em 10/10/2010. O encerramento da sua elabora-
ção far-se-á em 8 de dezembro, iniciando aí o período de concretização das suas conclusões - as 
constituições sinodais a preparar até 23 de Julho de 2016. Nessa altura, em 8 de dezembro de 
2015, far-se-ão algumas novas nomeações, de acordo com as necessidades que tiverem em vista 
a concretização do sínodo e a implementação das constituições.
 Para já, apresentam-se algumas nomeações que se consideram importantes e necessárias
para a vida da nossa Igreja, agradecendo a colaboração e a disponibilidade de todos.
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NOVO VIGÁRIO-GERAL

 Estava prevista a nomeação de um novo vigário-Geral, aquando da conclusão do sínodo. 
Por morte, inesperada, de Mons. Alfredo de Almeida Melo, vigário-Geral desde 2007, é nomea-
do, como novo Vigário-Geral da diocese e para o período de 5 anos, o Pe. Armando Esteves 
Domingues, que entra em funções a partir de 23 de Julho - solenidade da dedicação da catedral 
e início do Jubileu diocesano.

NOVOS VIGÁRIOS EPISCOPAIS

 Desde há alguns anos, temos tido 5 Vigários Episcopais que assumiram a vigararia por 
Zonas Pastorais. Estas vigararias terminarão em 8 de dezembro próximo, com o fim das Zonas 
Pastorais e a substituição dos 17 arciprestados pelos novos 7, já aprovados. serão nomeados, 
nessa altura e por proposta dos respectivos padres dos Arciprestados, os novos Arciprestes.
 Decidiu-se - e foram propostos no encontro de 6 de Julho - que seriam nomeados, por 5 
anos, 3 novos Vigários Episcopais, estes por áreas pastorais. Assim, depois das propostas obti-
das, são nomeados os seguintes:
 - Vigário Episcopal da Evangelização, do Culto e da Cultura: Pe. Virgílio Marques 
Rodrigues.
 - Vigário Episcopal da Família e da Pastoral Social - Pe. Miguel de Abreu.
 - Vigário Episcopal do Clero, Vocações e Vida Religiosa: Pe. António Jorge dos Santos 
Almeida.
 Estes novos Vigários Episcopais começam a sua atividade no início do Ano Pastoral 
2015-2016. Os Vigários Episcopais de Zona Pastoral estão em funções até ao próximo dia 8 de 
dezembro.

NOVO ECÓNOMO DA DIOCESE

 Para preencher o lugar de Ecónomo da diocese, deixado vago por Pe. Armando Esteves 
Domingues, é nomeado, por 5 anos, o Pe. Abel Ferreira rodrigues, o Ecónomo dos seminários 
da diocese. Continua a ser Ecónomo Adjunto o Pe. Marco José Pais Cabral.

NOMEAÇÃO DE NOVOS PÁROCOS

 Para os próximos 6 anos, são nomeados os seguintes sacerdotes para novas tarefas pastorais:
 - Pe. António Batista Lopes - Pároco de Povolide, em Viseu Rural 2. O Pe. Manuel Al-
berto Henriques de Figueiredo será Vigário Paroquial.
 - Pe. Gabriel Ulumdo - Pároco de Pinheiro de Lafões, Destriz e Reigoso, em Oliveira de 
Frades.
 - Pe. Jorge Luís Gomes Lopes - Pároco de Quintela de Azurara, Cunha Alta e Freixiosa, 
em Mangualde.
 - Pe. José Carlos Bento - Pároco de Arões e Junqueira, em Oliveira de Frades.
 - Pe. Manuel António da Rocha Fontes Santos - Pároco de Campo de Madalena, em 
Viseu.
 - Pe. António José da Silva Ramos Boavida - Vigário Paroquial de Santa Maria de 
Viseu.
 - Pe. Ivan Babchuc - Vigário Paroquial de Nelas, Carvalhal Redondo, Senhorim e Vilar 
Seco, em Nelas.
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NOVO DIRETOR ESPIRITUAL DOS CURSILHOS DE CRISTANDADE

 Por ter chegado ao fim o período para o qual foi nomeado o anterior diretor espiritual dos 
cursilhos de cristandade - Pe. José António Marques de Almeida - é nomeado, para os próximos 
5 anos, o Pe. Jorge Luís Gomes Lopes. O Pe. Jorge Luís foi proposto pelo novo dirigente dos 
cursilhos da nossa diocese e pelo anterior diretor espiritual e já estava a colaborar com a anterior 
equipa.

AGRADECIMENTOS

 O Bispo agradece toda a colaboração dada pelos senhores Vigários Episcopais e senhores 
Arciprestes nesta fase de reorganização da diocese, de sínodo diocesano e, concreta- mente, 
nesta fase de mudanças.
 Agradece, também, aos sacerdotes que assumiram nova atividade pastoral e pede ao Se-
nhor Jesus Cristo - o Bom Pastor - que os ilumine e lhes dê coragem e coração de pastor, na 
nova missão que, em breve, vão assumir.
 Agradece, ainda, a todos os fiéis leigos, toda a melhor compreensão e o melhor acolhi-
mento a estas mudanças, pedindo, também, a melhor colaboração.
Finalmente, o Bispo agradece todo o empenho, dado até agora por todos os cristãos da dioce-
se  - Padres, diáconos, religiosos, consagrados e leigos - na construção do sínodo diocesano 
e pede a melhor abertura, alegria e colaboração neste Ano Jubilar e na concretização das suas 
Constituições Pastorais.

20 de julho de 2015
Bispo Ilídio, Viseu

NOMEAÇÃO DIOCESANA

EQUIPA DIOCESANA DO CPM

 Para o triénio 2015-2017, é nomeada a seguinte Equipa do CPM: Casal Presidente: Ade-
lino Silva Rodrigues e Clementina Costa Figueiredo; Assistente: Cónego Manuel Moreira Ma-
tos; Casal Secretário: Vítor Santos e Maria do Céu Santos; Casal Tesoureiro: Adelino Amaral 
e Laurinda Amaral.
 Esta Equipa Diocesana do CPM propõe-se coordenar e orientar o trabalho das equipas 
dos 6 Centros CPM existentes na diocese de Viseu para cumprir, da melhor maneira, o objetivo 
de dar aos noivos a melhor preparação para que estes possam constituir verdadeiros lares cris-
tãos, células de uma sociedade com valores, em comunhão na missão.
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7. DECRETOS

ANO JUBILAR

A PEDIDO DE D. ILÍDIO, PAPA FRANCISCO
CONCEDE BÊNÇÃO PAPAL E INDULGÊNCIAS

 Para a celebração frutuosa do Ano Jubilar da Catedral de Viseu (23/07/2015 a 23/07/2016), 
D. Ilídio Leandro impetrou à Santa Sé as graças que o Santo Padre, nestas circunstâncias, cos-
tuma conceder. Assim, por intermédio da Penitenciaria Apostólica, chegaram, com data de 6 de 
julho, um Decreto de Bênção Papal para o início das celebrações (23/07/2015) e concessão de 
Indulgências para as visitas à Catedral durante o Ano Jubilar.
 Aqui deixamos os textos respetivos.

PENITENCIARIA APOSTÓLICA

DECRETO

 A Penitenciaria Apostólica, em virtude das faculdades que de modo especialíssimo o 
Santo Padre, Papa Francisco, lhe atribuiu, benignamente concede ao Excelentíssimo e Reveren-
díssimo D. Ilídio Pinto Leandro, Bispo de Viseu, ou a outro prelado investido de dignidade car-
dinalícia ou episcopal, que, por ocasião do quingentésimo aniversário da Dedicação da Igreja 
Catedral, por ele seja aberto solenemente, no dia 23 de julho de 2015, o Ano Jubilar, e depois de 
celebrado em pontifical o Divino Sacrifício, dê a todos os Bispos, cónegos do Cabido da Cate-
dral e outros presbíteros, diáconos, religiosos e fiéis presentes que, verdadeiramente contritos 
e animados de caridade, participarem nessa celebração, a Bênção Papal com possibilidade de 
lucrar indulgência plenária anexa, observadas as condições habituais (confissão sacramental, 
comunhão eucarística e oração pelas intenções do Sumo Pontífice).
 Os fiéis que devotamente receberem a Bênção Papal, mesmo que, por razoável circuns-
tância, não possam estar fisicamente presentes, mas que sigam os ritos, com intenção pia da sua 
mente, pelos meios televisivos ou radiofónicos, poderão também obter, segundo a norma do 
direito, a indulgência plenária.
 Não obstando nada em contrário.
 Dado em Roma, na sede da Penitenciaria Apostólica, em 6 de julho, do ano 2015 da En-
carnação do Senhor.
 Por mandato do Eminentíssimo

CHRISTOPHORUS NYKIEL,
Regente Ioannes Maria Gervais, Ad. a Stud.
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DIA 6 DE JULHO DE 2015
 
 A Penitenciaria Apostólica, por mandato de Sua Santidade o Papa Francisco, de boa vonta-
de concede um Ano Jubilar com Indulgência plenária anexa, nas condições habituais (confissão 
sacramental, comunhão eucarística e oração pelas intenções do Sumo Pontífice), a lucrar pelos 
fiéis cristãos verdadeiramente arrependidos e animados pela caridade, cordialmente unidos aos 
fins espirituais do Ano Santo da Misericórdia:
 a) Se se integrarem nas peregrinações dos 17 arciprestados à Catedral de Viseu e aí assis-
tirem às funções capitulares ou aos ritos sagrados para os peregrinos,
 b) Se separadamente ou em grupo (ex. gr. famílias, alunos das escolas, asso- ciados da 
mesma arte ou ofício, fiéis da mesma paróquia, membros das comunidades religiosas ou de pias 
associações, etc.) visitarem devotamente a Catedral de Viseu e aí pelo menos por um espaço 
adequado de tempo dirijam preces a Deus pela fidelidade de Portugal à vocação cristã, pelas 
vocações sacerdotais e religiosas e pela defesa da família humana, concluindo com a oração do 
Pai Nosso, Símbolo da Fé, e invocações da Bem-aventurada Virgem Maria e de S. Teotónio.
Os idosos, os doentes e todos os que por legítima causa não possam sair de casa, poderão igual-
mente obter a Indulgência, tendo consciência de detestar todo e qualquer pecado e intenção de 
realizar, logo que possível, as três condições habituais, se se unirem espiritualmente às cele-
brações jubilares ou peregrinações em honra de S. Teotónio, oferecendo confiantes a Deus por 
Maria as suas dores ou incómodos para própria vida.
 Para que mais fácil acesso se consiga pela caridade pastoral, a fim de alcançar o divino 
perdão pelas chaves da Igreja, esta Penitenciaria encarecidamente pede que o cónego peniten-
ciário, os cónegos capitulares e os sacerdotes, dotados de faculdades para receber confissões, se 
disponibilizem, de ânimo pronto e generoso, à celebração da Penitência e ministrem frequente-
mente a Sagrada Comunhão aos enfermos.
 Tudo isto é válido durante todo o Ano Jubilar Viseense.
 Não obstando nada em contrário. Por mandato do Eminentíssimo

CHRISTOPHORUS NYKIEL, 
Regente Ioannes Maria Gervais, Ad. a Stud.
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8. PRESENÇAS E INTERVENÇÕES ESPECIAIS

“AS EXPRESSÕES MAIS BELAS DA ACÇÃO DO BISPO
SÃO AS VISITAS PASTORAIS” - AFIRMA D. ILÍDIO 

 D. Ilídio Leandro, Bispo da nossa diocese de Viseu, considera que as expressões “mais 
belas” do seu trabalho são “as visitas pastorais”, em que pode contactar directamente com a 
população. 
 Numa entrevista à Agência ECCLESIA, publicada na última edição do semanário digital, 
o prelado realça que o contacto com as pessoas “é muito mais agradável e doce do que estar no 
gabinete”. “Eu não sou bispo de gabinete, nem penso que o bispo deve ser, essencialmente, de 
gabinete”, sublinha D. Ilídio Leandro. 
 A Diocese de Viseu está em sínodo até 8 de Dezembro do próximo ano e o prelado refere 
que, em relação aos jovens, nas visitas pastorais tem “um encontro que junta os crismandos com 
os crismados onde são propostos caminhos e se fala do programa pastoral do ano”. 
 Aos mais novos pede que se “integrem nas paróquias e nos respectivos trabalhos das co-
munidades” porque o “trabalho separado não resulta muito”, visto que “a caminhada dos jovens 
é muito limitada no tempo”, sublinha D. Ilídio Leandro. 
 Ao olhar para a elevada taxa de desemprego no universo juvenil, o bispo de Viseu conde-
na “esta política” e as “atitudes dos governos que só olham para a salvaguarda de determinados 
bens de uma política aprovada e aplaudida pela União Europeia”. 
 A caminhada sinodal dos jovens foi também assinalada como difícil, já que “actualmente 
as referências são difíceis”, mas “temos bons e empenhados jovens cristãos na diocese”, sa-
lienta D. Ilídio. E aponta a meta dessa caminhada a nível diocesano, afirmando: “Esta- mos a 
caminhar para que no dia 8 de Dezembro de 2015 seja mesmo uma celebração dos 50 anos do 
II Concílio do Vaticano e apurar as conclusões e as propostas sinodais”. 
 Depois de encerrada a caminhada sinodal, a diocese celebra, a 23 de Julho de 2016, os 
500 anos da dedicação da Sé de Viseu. 
 “Depois das propostas sinodais queremos propor à Igreja diocesana um caminho para 10 
anos”, pois “o sínodo não termina em 2015”, acrescenta. Depois das sessões das assembleias 
sinodais, “o sínodo começa a colocar em prática as propostas que nasceram dos trabalhos si-
nodais” com a publicação das constituições sinodais estabelecendo “as linhas de força para os 
próximos 10 anos”, findos os quais “haverá uma avaliação e uma revisão”, explica. 
 Os 500 anos da dedicação da catedral será uma efeméride a aproveitar para “nos interro-
garmos sobre o que somos como diocese e como Igreja em Viseu”, aponta D. Ilídio, informando 
que “será lançada uma publicação da história da diocese, em três volumes”. 
 Em relação à pastoral social, D. Ilídio Leandro destacou o trabalho “extremamente posi-
tivo” que a Cáritas Diocesana de Viseu está a realizar com os mais desprotegidos da sociedade. 
A Cáritas tem “apostado na formação” para a constituição de grupos de intervenção social nas 
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paróquias, referiu. 
 Quanto à relação do Bispo com a comunicação social, a firma que esta “é extremamente 
importante na acção da Igreja”, pois “sem a comunicação social e a sua capacidade, a Igreja 
tinha mais dificuldade em levar a sua mensagem, os seus desafios e os seus apelos à renovação”. 
Nesta linha de encontro com as pessoas onde quer que se encontrem, D. Ilídio afirma que “o 
evangelho é necessário onde estão as pessoas e onde estas trabalham e vivem”. E, apontando 
como paradigmática a visita pastoral, onde não falta a celebração na igreja, “a minha acção 
fundamental é, de facto, visitar as crianças e jovens nas escolas, os trabalhadores e operários 
nas fábricas e reunir com os mais variados grupos”, afirma. 
 “Deus não tem barreiras nem limita o acesso”, pois ninguém está fora do projecto de sal-
vação, e “nesse aspecto o Papa Francisco é exemplar e modelo na apresentação da salvação de 
Deus”. 
 Abordando a problemática do acesso aos sacramentos dos que estão em situações irre-
gulares, a firma com clareza: “A salvação de Deus tem meios e formas de ir muito além onde a 
Igreja vai e onde os padres e os bispos vão. Para o coração de Deus não há limites nem exclu-
sividade”, conclui. 

PECADO ORIGINAL CONSISTIU NA ESCOLHA
DE UM PROJECTO ALTERNATIVO AO DE DEUS

 Presidindo à Eucaristia da Solenidade da Imaculada Conceição de Maria, na Catedral de 
Viseu, D. Ilídio explanou a doutrina sobre o pecado original, do qual Maria foi preservada “pe-
los méritos futuros de Jesus, seu Filho”.
 “O pecado original consistiu na escolha de um projecto alternativo ao de Deus, querendo, 
cada um, tornar-se deus de si mesmo e senhor do seu futuro e decisões”, recordou D. Ilídio, 
acrescentando que corresponde hoje ao “assumir do laicismo – prático e militante – tentação 
permanente e quase religião no nosso tempo...”
 “Actuando como se Deus fosse nosso inimigo e pensando ser mais fácil viver sem Ele, 
o laicismo projecta viver sem Deus”, explicou o prelado. “A obsessão por eliminar o nome de 
Deus e os crucifixos, o atirar as manifestações religiosas para o privado e legislar sobre temas 
fundamentais à vida, à família e à natureza humana, tentando superar a ética e esquecer os va-
lores – é o laicismo actual”, afirmou D. Ilídio.
 Reflectindo sobre a 1.ª Leitura, retirada do Génesis, D. Ilídio encontra aí “estas tentações 
e propósitos: o homem deixa de ouvir Deus, na consciência e nos sinais; alienado e só, esquece 
a origem, o caminho e o fim; sem referência transcendente, esquece e marginaliza os semelhan-
tes e vê-os como inimigos; no relativismo absoluto, é seduzido pelo tentador e as consequências 
surgem. Esconde-se porque não quer assumir os efeitos da queda. Envergonha-se, tem medo e 
foge das consequências... Descoberto e em investigação, atribui aos outros as responsabilida-
des. Quebram-se solidariedades; nascem inimizades e a tentação ilimitada de individualismo; 
tentam- se manipulações possíveis; inventam-se e projectam-se vinganças; não há razões nem 
sentido para viver... Acontece em todos os tempos e sempre com os mesmos resultados”, acen-
tuou.
 Em contraponto, enunciou as “propostas éticas para a vida pessoal, imprescindíveis para 
opções de uma carreira pública e social: a verdade, justiça, paz, compaixão e solidariedade com 
os mais pequenos, o perdão aos que falham, o respeito pela dignidade e pelos direitos dos ou-
tros, a honestidade nos negócios e na vida pública”, sem deixar de apontar que “há quem rompa 
o recto caminho e aproveite as oportunidades”, para concluir: “Porém, antes das leis e tribunais 
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humanos, a consciência e a realidade acusam e condenam sem dó nem piedade...”
 D. Ilídio apresentou, depois, a figura de Maria como exemplo: “Maria escuta, aceita e 
coloca-se no projecto de Deus e entrega-se à sua vontade. (...) Ouvindo o Senhor que A chama, 
Maria não foge, mas pára para escutar; duvidando no “como”, pergunta para formar a consciên-
cia; com a certeza da vontade de Deus, responde e avança – serena e feliz”.
 A exemplo de Maria, poderemos “libertar-nos das insídias e artimanhas da tentação”, dei-
xando que em nós aconteça o Natal. Foi o convite e desafio de D. Ilídio a quantos participaram 
nesta Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria.

REUNIÃO DE ARCIPRESTES E VIGÁRIOS 

 Para organizar a peregrinação da Imagem de Nossa Senhora de Fátima pela Diocese entre 
os dias 13 e 31 de Maio próximo, planeando e sugerindo itinerários e celebrações específicas, o 
Bispo reuniu com os Arciprestes e Vigários Episcopais. Foi na manhã da passada Segunda-fei-
ra, dia 16 de Fevereiro. Estiveram presentes o responsável das Peregrinações - Pe. António José 
Rodrigues - e o Assistente do Movimento da Mensagem de Fátima na Diocese - Cón. Carlos 
Martins Casal. 

INÍCIO DA QUARESMA 

 Como de costume, o Bispo presidiu à celebração de Quarta-feira de Cinzas e ao início 
do tempo de quaresma, na Catedral, na tarde do dia 18 de Fevereiro. Na homilia, o Bispo apre- 
sentou os pontos fundamentais da Mensagem de Quaresma do Papa Francisco: “Fortalecei os 
vossos corações”. Também indicou o destino de 50% da Renúncia Quaresmal deste ano - apoio 
à acção da Fundação Fé e Cultura (FEC). Esta Fundação é um órgão da Conferência Episcopal e 
está a apoiar as crianças e adolescentes pobres da Guiné com programas de intervenção e acção 
social. 

VIA-SACRA DE DOMINGO DE RAMOS 

 O Bispo recebeu os dirigentes do CNE de Ranhados, acompanhados pelo seu Assistente 
- Pe. António Gonçalves. Este encontro teve lugar na tarde de Sábado, dia 21 de Fevereiro. Os 
motivos deste encontro foi a apresentação do projecto da Via-Sacra, a celebrar nas ruas da cida-
de de Viseu, no próximo Domingo de Ramos. Respondem positivamente ao convite da Câmara 
Municipal de Viseu e sucedem à paróquia do Campo de Madalena que interpretou a Paixão do 
Senhor durante os últimos anos. O Bispo gostou de saber do programa e incentivou esta parti-
cipação. 

MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL EM JUBILEU 

 O Bispo presidiu à Eucaristia do 1.º Domingo da Quaresma na Igreja de Carregal do Sal, 
unindo-se à celebração do Jubileu dos 50 anos da Santa Casa da Misericórdia local. Depois da 
Eucaristia, teve lugar uma sessão solene no salão nobre da Santa Casa. Para além do Provedor 
da Misericórdia local e dos seus Corpos Sociais, esteve o Vice-Presidente da União das Mise-
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ricórdias, o Director da Segurança Social, o Presidente da Câmara local e várias outras indivi-
dualidades. 

S. TEOTÓNIO 

DIOCESE CELEBRA O PADROEIRO 

 A Solenidade de S. Teotónio, habitualmente celebrada no dia 18 de Fevereiro, foi trans-
ferida, este ano, para o dia 19, por o dia 18 ter coincidido com Quarta-feira de Cinzas. D. Ilídio 
Leandro presidiu à celebração, que teve lugar na Catedral às 18:30 horas. Com a presença do 
Cabido e de muito clero, a Sé de Viseu registou uma afluência significativa na tarde em que se 
celebrava o Padroeiro da Diocese, da Cidade e do Centro Hospitalar Tondela-Viseu. 
 S. Teotónio foi Prior da Sé de Viseu e é o primeiro Santo de Portugal, pois foi canonizado 
um ano depois da sua morte, há 852 anos, como lembrou D. Ilídio na homilia da celebração a 
que presidiu, saudando também as dioceses de Viana do Castelo e de Coimbra, que o viram nas-
cer e morrer, respectivamente. A sua presença e liderança em Viseu, embora curta, “foi intensa 
na vida e acção”. “Ao celebrá-lo, celebramos a Igreja que somos, em comunidade, em acção e 
em caminho e a Igreja que somos chamados a ser, vivendo hoje a clarividência, a intensidade de 
vida e a caridade pastoral que animou S. Teotónio, em 1112, quando se tornou Prior desta nossa 
Igreja”, a firmou D. Ilídio. 
 Em tempo de Sínodo Diocesano, quase a terminar, o exemplo de S. Teotónio desafia “a 
pensar e a imprimir novo estilo de organização, nova mentalidade e novo espírito de comunhão 
eclesial”, recordou D. Ilídio. 
 “O amor concreto e dedicado a todos, de forma especial aos pobres, aos marginalizados e 
aos doentes” são exemplo que S. Teotónio nos dá, podendo constituir “programa simples, mas 
desafio urgente para a renovação a fazer nas nossas actividades eclesiais, concretizado, hoje, no 
amor pastoral e na acção dedicada à Família”, insistiu D. Ilídio Leandro. 
 Lembrando que “Cristo é Guia especial e único do Sínodo Diocesano, como do da Igreja 
Universal”, D. Ilídio recordou que “a organização eclesial que preparamos será fundamentada 
na escuta e seguimento; na participação e corresponsabilidade, na alegria e no testemunho. É a 
“pastoral de comunhão” a dar uma mentalidade de irmãos, tornando-nos discípulos missioná-
rios, aprendizes, seguidores e anunciadores de Jesus”. 
 Explicou que “é esta a nova organização da Igreja de Viseu: leigos, religiosos e todos os 
consagrados, diáconos, sacerdotes e bispo – todos ouvintes, discípulos, seguidores e missio-
nários do único Mestre. Ele é a razão de ser da Esperança, o único que propõe a conversão e a 
mudança de estilo, mentalidade e vida, como caminho de felicidade e realização plenas”. 

GI 

ANO DA VIDA CONSAGRADA 

BISPO DA DIOCESE INICIOU ROTEIRO DE VISITAS 

 Iniciou-se, na tarde de 7 de Abril, o roteiro de visitas que D. Ilídio Leandro fará aos Ins-
titutos e Ordens Religiosas com Casa na Diocese de Viseu, ao longo deste Ano da Vida Con-
sagrada. O périplo teve início no Instituto Jesus-Maria-José, fundado pela Beata Madre Rita 
Amada de Jesus, nascida em Casalmendinho (Ribafeita). 
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 Acolhido pela Provincial e pela Superiora do Instituto, D. Ilídio iniciou a visita contac-
tando com as crianças e Educadoras do Jardim de Infância e do Berçário, frequentados por mais 
de centena e meia de crianças. Seguiu-se um momento festivo de acolhimento, por parte das 
crianças, que cantaram algumas canções e o Hino da Madre Rita, entregando lembranças ao 
Bispo, que entabulou uma conversa simples com os meninos e meninas, acompanhados pelas 
Educadoras. 
 Seguiu-se um rápido encontro com as Educadoras e, após a visita às instalações, D. Ilídio 
foi brindado com uma merenda, estando presentes as treze Religiosas do Instituto, sediado em 
Jugueiros, bem próximo da Igreja dedicada à Beata Madre Rita, nas imediações do Palácio do 
Gelo. Entre as Religiosas presentes contavam-se também as três que dedicam o seu trabalho aos 
rapazes acolhidos no Lar Escola Santo António. 
 Depois da merenda, seguiu-se uma reunião de trabalho, na qual D. Ilídio vincou algumas 
ideias já explanadas na homilia na Missa Crismal de Quinta-feira Santa e que, na linha da pro-
posta do Papa Francisco, apelam ao testemunho alegre de confiança no futuro e de gratidão pelo 
passado de cada Comunidade de Vida Consagrada. 
 Esta reunião serviu também para o Bispo se informar sobre a dinâmica do Instituto, no 
que toca ao trabalho desenvolvido pelas Religiosas, cumprindo o carisma que presidiu à sua 
criação, bem como à perspectiva de novas vocações. As novas vocações de “postulantes” e 
“professas” vão surgindo, mas apenas nos países de língua portuguesa integrados na Província, 
nomeadamente Cabo Verde e Moçambique. Foi dada informação de que há também religiosas 
do Instituto, oriundas da diocese, a trabalhar na “missão ad gentes”, pois o Instituto Jesus-Ma-
ria-José está presente noutros países, nomeadamente na América Latina, estando a Casa-Mãe 
no Brasil (S. Paulo). 
 Em Portugal, para além da Casa de Viseu, o Instituto tem também uma Comunidade em 
Ovar. Outras Casas estão “vazias”, por terem terminado a actividade que vinham desenvolven-
do, nomeadamente na diocese de Coimbra. 
 O carisma específico do Instituto Jesus-Maria-José é o serviço à Família, “coincidência 
feliz”, segundo D. Ilídio, de este Ano da Vida Consagrada ser também o da realização do Síno-
do dos Bispos dedicado à Família. 
 Após a reunião com a Comunidade, D. Ilídio reuniu com a Superiora da Comunidade e 
com a Provincial, deixando tempo disponível para poder conversar com cada uma das Reli-
giosas, individualmente, até ao momento da celebração da Eucaristia, que antecedeu o jantar, 
momento de tranquila confraternização. 
 D. Ilídio manifestou “grande expectativa” quanto ao processo de canonização da Beata 
Rita Amada de Jesus, cujo processo tem vindo a somar testemunhos de graças recebidas por sua 
intermediação. Ele acredita que a canonização possa acontecer dentro de um tempo não muito 
longo e, logo que tal aconteça, poderá propor Rita Amada de Jesus como Padroeira secundária 
da Diocese. 
 Tem crescido o número de devotos que visitam o Memorial da Madre Rita, na sua terra 
natal e esse crescimento tem servido para uma maior divulgação do carisma do Instituto e so-
bretudo para a “descoberta” da espiritualidade da Beata Rita, nomeadamente a evangelização 
da Família propondo o modelo da Família de Nazaré. Com esta “novidade”, têm surgido grupos 
de espiritualidade constituídos por casais, aos quais o Instituto dedica especial carinho e aten-
ção, cumprindo, na actualidade, os objectivos da Beata Rita, quando iniciou o seu trabalho de 
“construção” do Instituto. 
 Os trabalhos de construção da Igreja da Madre Rita continuam, dinamizados por um 
grupo de entusiastas que não regateiam esforços na organização de eventos que possam gerar 
receita para as despesas. Apesar das limitações, o espaço já tem acolhido celebrações e alguns 
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eventos, que também servem para dar a conhecer o “desafiante projecto de criar uma nova co-
munidade cristã” aglutinada pelo carisma da Fundadora do Instituto Jesus-Maria- José, cujos 
restos mortais terão um lugar “especial” no novo Templo, em construção. 

GI 

VIDA CONSAGRADA 

D. ILÍDIO VISITOU AS IRMÃS MISSIONÁRIAS COMBONIANAS 

 As Irmãs Missionárias Combonianas têm uma Casa em Viseu, na Rua Daniel Comboni, 
aí habitando cinco religiosas, contando agora com mais uma, que veio de férias, depois de um 
período de trabalho missionário no Sudão do Sul. O Instituto celebra, ao longo deste ano, o 
Cinquentenário da sua presença em Portugal. 
 No início da tarde do dia nove do corrente mês de Abril, D. Ilídio foi acolhido pela Co-
munidade, reunindo, depois, para recolher informação sobre as actividades que desenvolvem, o 
carisma que testemunham e os projectos que têm em vista. O Pe. Francisco Medeiros, da CIRP 
e também comboniano, acompanhou D. Ilídio nesta visita. 
 D. Ilídio dirigiu também a esta Comunidade religiosa, a propósito do Ano da Vida Consa-
grada, palavras de apreço pela sua presença e trabalho na Diocese, propondo que, neste Ano da 
Vida Consagrada, procurassem dar maior visibilidade ao seu carisma específico, concretizando 
os desejos do Papa Francisco, ao propor esta Ano da Vida Consagrada: “despertai o mundo, 
iluminai-o com o vosso testemunho profético e contracorrente!” 
 A diocese de Viseu acolheu a primeira Casa dos Combonianos, há mais de meio século. 
A presença das Irmãs Missionárias Combonianas é mais recente e, embora também inspiradas 
por S. Daniel Comboni, elas têm um Instituto autónomo, em relação aos Missionários Combo-
nianos e fazem “missão ad gentes” com absoluta autonomia, sem prejuízo de trabalho conjunto, 
nalgumas Missões. 
 Ainda em clima de Páscoa da Ressurreição, D. Ilídio celebrou a Eucaristia na “capelinha” 
da Casa. Para além da oração eucarística em comum, pronunciou uma homilia de tonalidade 
pascal, realçando o “não tenhais medo, pois Ele ressuscitou dos mortos” (Mt 28, 5-7). 
 As Irmãs Missionárias Combonianas procuram ser “a voz da mulher na missão” e vivem 
este “tempo jubilar de acção de graças a Deus pela vocação missionária no feminino”, que con-
cretizou o sonho de S. Daniel Comboni, para quem a “mulher do Evangelho, consagrada a Deus 
para a Missão é indispensável à Obra da Evangelização”. 
 Estas Missionárias trabalham na “missão ad gentes” em países de África, Ásia, América 
e Europa. Em Portugal, têm Casas em Lisboa e Porto, além de Viseu. 
 Após a Eucaristia, D. Ilídio aceitou jantar com as Irmãs Missionárias Combonianas, con-
tinuando o clima de proximidade pastoral e de reconhecimento pela sua presença laboriosa na 
Diocese. 

GI 
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DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS 

BISPO DE VISEU LEU MENSAGEM PAPAL
SOBRE A FAMÍLIA E OLHOU PARA DENTRO DA DIOCESE 

 O bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, reuniu-se com os jornalistas, na passada quinta-
feira, 7 de Maio, para a habitual leitura e análise da mensagem do papa, referente ao 49.º Dia 
Mundial das Comunicações Sociais a celebrar no próximo domingo. Mas aproveitou para olhar 
para dentro da diocese e apontar alguns caminhos que estão a ser trilhados, nomeadamente para 
responder a algumas questões como as unidades pastorais e a falta de sacerdotes. 
 D. Ilídio, acompanhado pelo padre Manuel Fernandes e pelo diácono Felisberto Marques, 
dividiu a sessão informativa em dois momentos. Primeiro, salientou algumas passagens da 
mensagem do papa Francisco centrada na família, confirmando que “a família é uma comunida-
de que se relaciona entre os seus elementos”. No mesmo sentido, o prelado enalteceu a mensa-
gem papal nesse “ambiente privilegiado do encontro na gratuitidade do amor que é a família”, e 
que se prolonga no estímulo que Francisco transmite às famílias para que estas sejam “escolas 
de perdão”. 
 Seguindo as palavras da mensagem, foi realçada a importância que tem a família de 
“abraçar, apoiar, acompanhar, decifrar olhares e silêncios, rir e chorar juntos, entre pessoas 
que não se escolheram e, todavia, são tão importantes uma para a outra... é sobretudo esta 
capacidade que nos faz compreender o que é verdadeiramente a comunicação enquanto desco-
berta e construção de proximidade”. 

ESTÁ A ACONTECER NA DIOCESE 

 D. Ilídio apontou o segundo momento do encontro com um olhar para dentro da diocese, 
comunicando o que aí se está a desenvolver. A presença da imagem peregrina de Nossa Senhora 
de Fátima na diocese, entre 13 e 31 deste mês, foi o primeiro ponto a ser apresentado, tanto que 
Viseu é a primeira diocese nacional a receber a imagem que vai percorrer o país até 2017, para 
as comemorações do centenário das aparições marianas. 
 Outros pontos foram referidos, como o Ano dos Consagrados, que teve o seu início em 30 
de Novembro do ano transacto e se prolonga até 2 de Fevereiro de 2016; o Ano da Misericórdia, 
que se iniciará em 8 de Dezembro de 2015 e terminará em 20 de Novembro do próximo ano. 
O bispo de Viseu sistematizou alguns pontos relativos ao Sínodo Diocesano que terminará em 
8 de Dezembro de 2015, ao fim de cinco anos, sendo que se seguirá depois o período para a 
elaboração das Constituições Diocesanas que serão apresentadas em 23 de Julho de 2016. 
 Precisamente, essa última data marcará também o Jubileu da diocese na catedral de Viseu, 
com os seus 500 anos, assim como a apresentação final da história da diocese (três volumes: 
medieval, moderna e contemporânea), projecto singular no quadro nacional. 
 Um último ponto apresentado por D. Ilídio foi o encontro futuro, em 8 de Julho, de to-
dos os sacerdotes da diocese de Viseu em Albergaria-a-Velha (diocese de Aveiro), para “uma 
reflexão, para pensarmos a reorganização da diocese. Com o fim do Sínodo há muita coisa que 
mudará”, confirmou. 

O QUE VAI MUDAR NA DIOCESE 

 Questionado pelos jornalistas sobre algumas mudanças a realizar na diocese, D. Ilídio 
foi pragmático. “Não vou dizer segredos. Há uma forma nova de organizar a vida pastoral das 
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paróquias que tem sido experimentada já em muitos países e muitas dioceses com a necessidade 
de alguns párocos terem mais do que uma paróquia e organizarem a vida com a colaboração dos 
leigos. Cada vez há menos sacerdotes e os que existem têm que responder a mais comunidades 
e a mais paróquias”, sendo que, no entender do bispo, “há formas diferentes de exercer a vida 
paroquial”. 
 Actualmente, há 91 párocos para 208 paróquias, algo que se traduz na realidade de serem 
poucos os párocos a terem apenas uma paróquia. A média de idades é 66 anos, mas muitos já ul-
trapassaram a barreira dos 70. D. Ilídio confirmou que “o normal é cada pároco ter duas ou três 
paróquias”, mas apontou o caso especial e momentâneo que está a acontecer no arciprestado de 
Fornos de Algodres: “Um dos dois sacerdotes está doente e agora o outro padre tem a seu cargo 
11 paróquias, mas está lá a estagiar um futuro sacerdote que o ajuda”, referiu. 
Uma jornalista questionou o bispo de Viseu sobre se ser padre é uma classe em extinção, e a 
resposta de D. Ilídio suscitou alguns sorrisos. “Pergunte a Nosso Senhor Jesus Cristo... eu penso 
que não. O estilo de vida dos padres pode encontrar outras formas, mas não as dos anglicanos 
que podem ordenar mulheres padres e bispos”, apontou. 

PBA 

CELEBRAÇÃO NO SAMEIRO - BRAGA 

 Respondendo positivamente, mais uma vez, ao pedido da Câmara Municipal de Viseu, o 
Bispo presidiu, na Cripta do Sameiro, à celebração da Eucaristia com as cerca de 3.000 pessoas 
que participaram no passeio da 3.ª idade das pessoas do concelho. Acompanhadas por todos os 
elementos da Autarquia Viseense e pelos Presidentes das Juntas das Freguesias, ali se desloca-
ram em dezenas de autocarros e, com a concelebração do Presidente da Direção da Irmandade 
de Nossa Senhora do Sameiro - Cón. José Paulo - e do Reitor do Seminário Maior de Viseu 
- Cón. António Jorge, o Bispo presidiu à Eucaristia. Com a Cripta completamente cheia, cele-
brou-se a Eucaristia em ambiente de muita festa, acompanhada e dirigida, nos cânticos, pelo 
Orfeão de Viseu. 

SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS

D. ILÍDIO PEDE COERÊNCIA DE VIDA “EUCARISTIZADA” 

 Considerando a Solenidade do Corpo de Deus como “a Festa da maior Aliança de Deus 
com os homens – a Eucaristia”, D. Ilídio realçou, na homilia que pronunciou na Sé, que “a 
vontade de Deus é estar com os homens que muito ama e ter, com eles, uma relação amiga e 
próxima. 
 D. Ilídio presidiu à Solenidade do Corpo de Deus, às 11h00, e afirmou, na sua homilia, 
que “Deus nunca falta nos momentos decisivos”, considerando que “a solenidade de hoje, como 
expressão pública da Instituição da Eucaristia, consagra o maior rasgo de Deus que vai ao má-
ximo no amor aos homens”. 
 “Celebramos, em cada Eucaristia, esta Aliança”, explicou, concluindo que “não há Igreja 
sem a Eucaristia, a Fonte de todos os Sacramentos”. Citando D. António Marto, afirmou que 
«a Igreja sem a Eucaristia seria um museu dotado de coisas antigas e preciosas, mas sem vida, 
sem a presença real, viva, próxima e afetuosa d’Aquele que continuamente lhe dá a vida, o di-
namismo, a comunhão e a missão: Jesus Cristo ressuscitado. Por isso, a Eucaristia é o coração 
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da Igreja ou, melhor dito, Jesus Cristo na Eucaristia é o coração da Igreja». Citou também S. 
João Paulo II: «A Eucaristia é verdadeiramente um pedaço de céu que se abre sobre a terra; é 
um raio de glória da Jerusalém celeste, que atravessa as nuvens da nossa história e vem iluminar 
o nosso caminho». 
 D. Ilídio apresentou ainda a Eucaristia como “fonte de todos os valores cristãos: da vida 
nova de ressuscitados, vivida na esperança e no amor. Vida solidária, verdadeira e justa, vivida 
na comunhão com os outros... A Eucaristia deve levar-nos a uma vida coerente – eucaristizada”. 
 Lamentou, por isso, que “vão faltando valores distintivos de uma Vida Nova e de uma So-
ciedade justa e fraterna...” Referiu, a terminar, que “há algum tempo, uma deputada da Assem-
bleia da República afirmou que, num País maioritariamente cristão – o nosso –, não se votam as 
leis em coerência com os valores, mas pelo comando partidário e para manter o lugar... 
 E apontou os “resultados: Olhemos a Família: faltam valores que a estruturem como 
comunidade de vida e de amor! Olhemos a juventude: que projetos e processos educativos e 
formativos nas Escolas e nas Família? Olhemos a política: falta de valores que a estruturem 
como nobre e credível – com ética, com competência e com responsabilidade – servindo o bem 
comum! Olhemos a Sociedade... Apesar de Deus e da Eucaristia, seguem-se outros deuses, ou-
tros valores, outras alianças – opções que não salvam, não dão sentido...” 
 A Solenidade do Corpo de Deus, na Catedral, teve 3 momentos importantes: a Eucaristia 
na hora habitual dos Domingos – 11,00 horas – exposição e adoração de Jesus no Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia, a partir das 15,00 horas, com canto de Vésperas, e a Procissão pelas 
ruas da cidade, às 17,00 horas. Todos os momentos foram vividos com grande expressividade 
de fé e adoração, com muita gente a acompanhar a soleníssima Procissão. 

DIA DA DIOCESE

MARCADO PELO JUBILEU DE DOIS SACERDOTES COMBONIANOS

 D. Ilídio Leandro presidiu, na tarde do passado domingo, à celebração vespertina da So-
lenidade dos apóstolos S. Pedro e S. Paulo.
 Evocando o Ano do Consagrado e o Ano da Família, o Dia da Diocese foi celebrado na 
Sé e os Consagrados e as Famílias foram apontadas por D. Ilídio Leandro, na sua homilia, como 
“bens essenciais para a Igreja e para a Sociedade”.
 Desenvolvendo esse pensamento e recordando o Papa Francisco, D. Ilídio acrescentou 
que “os Consagrados são essenciais à vida e missão da Igreja e, sem boas e dignas famílias – 
pequenas igrejas e santuários domésticos (cf. LG 11 e AA 11) – não há presente nem haverá 
futuro, na nossa e em nenhuma Igreja”.
 O prelado regozijou-se com a iniciativa dos Secretariados Diocesanos de promoverem 
uma campanha “dez Ave-Marias por ti”, campanha de oração pelos Consagrados e pelas Fa-
mílias, que considerou “um meio simples, mas essencial, de participação na vida e na ação da 
Igreja”.
 Considerando que “S. Pedro e S. Paulo são estímulos e referências para o nosso entusias-
mo e amor à Igreja”, apontou também os dois sacerdotes combonianos em jubileu sacerdotal 
como referência e exemplo de adesão à vocação missionária. Os Pe. José de Sousa e Pe. Luís 
Albuquerque – da mesma paróquia (Souto, de Aguiar da Beira) - celebram os 50 anos de con-
sagração a Deus, no carisma de S. Daniel Com- boni.
 D. Ilídio saudou também “todos os Sacerdotes Diocesanos da nossa Igreja de Viseu – os 
que trabalham nos Seminários, nas Comunidades paroquiais e em cada um dos diversos Servi-
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ços diocesanos”, colocando em relevo o seu “empenho, alegria, entusiasmo e testemunho para 
termos mais e mais jovens que queiram seguir-nos, seguindo Jesus, Bom Pastor, no sacerdó-
cio!”
 A terminar a sua homilia, D. Ilídio saudou também “todos os Consagrados existentes na 
nossa Diocese (17 Institutos e Congregações: 12 femininos e 5 masculinos), bem como as Con-
sagradas nos 3 Institutos Seculares”.
 Pediu e prometeu “oração por todos, a quem agradeço o que são e o que fazem”. E pediu 
orações por “todas as pessoas consagradas que, de Viseu, vivem e trabalham nos mais diversos 
Países e Continentes”. E “porque cada uma e cada um vêm da Família”, pediu “para todas as 
famílias, a graça do amor, da fé e da fidelidade, em Jesus, na Igreja e na Sociedade”.
 A Solenidade teve a participação do Coro e Orquestra diocesano S. Teotónio, dando um 
brilho especial à celebração.

GI

SINOS TOCAM HOJE A REPIQUE FESTIVO PELO ANO JUBILAR

500 ANOS DA DEDICAÇÃO DA SÉ DE VISEU

 Hoje, 23 de julho, às 18h30, os sinos das várias igrejas das paróquias da diocese de Viseu 
tocarão a repique festivo, assinalando o início do ano jubilar. São 500 anos da dedicação da Ca-
tedral e o programa festivo prolonga-se por 12 meses, englobando concertos, uma exposição, e 
termina com a apresentação da História da Diocese, em 23 de julho de 2016, obra em três volu-
mes (Medieval, Moderna, Contemporânea) coordenada pelo reputado professor e investigador 
José Pedro Paiva, atual diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
 No lançamento deste ano jubilar, D. Ilídio Leandro, bispo de Viseu, referiu ao Jornal 
da Beira que vai ser concedida indulgência plenária (que foi solicitada ao Papa Francisco), 
“mediante as condições requeridas”, a todos os que visitarem a Catedral no decurso desses 12 
meses. Para além desta iniciativa, haverá “peregrinações vindas de todos os arciprestados para 
visitarem a Sé”. Esta é apresentada pelo prelado como “a referência para todos os cristãos da 
diocese”, e vai dispor de “diversas atividades que irão, esperamos nós, aproximar os cristãos da 
diocese”.
 Em 8 de dezembro, a partir das 16 horas, está agendado o fim do Sínodo Diocesano, no 
mesmo dia em que se dá início ao Jubileu da Misericórdia. De acordo com D. Ilídio, as celebra-
ções do ano jubilar integram o fim do Sínodo (2010-2015), marcadas pelo período da “apresen-
tação das constituições sinodais e de um programa pastoral para os próximos dez anos”.

500 ANOS DE HISTÓRIA DE UM EDIFÍCIO SINGULAR

 Quando D. Diogo Ortiz de Vilhegas assumiu o bispado de Viseu, em 1505, a Sé ainda 
não tinha os traços arquitetónicos que hoje, cinco séculos depois, no governo de D. Ilídio Pinto 
Leandro (desde 2006), são admirados por todos os que vsitam este edifício singular. Se no tem-
po de D. Diogo estaria possivelmente visível a denominada ‘Porta do Sul’, em estilo românico-
gótico (século XIV), da catedral dionisiana, como a apresenta o investigador Alexandre Alves, 
na sua obra ‘A Sé Catedral de Santa Maria de Viseu’, (ao lado da porta foi colocado o túmulo 
do bispo D. João Vicente) não o era o claustro renascentista, ex-libris da Catedral. Esta obra foi 
mandada erguer pelo bispo D. Miguel da Silva, entre 1528 e 1534, encomendada ao arquiteto 
italiano Francesco de Carmona. Conforme aponta Dalila Rodrigues, professora e investigadora 
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de História da Arte, “o claustro da Sé de Viseu, um dos mais valiosos testemunhos da introdu-
ção do renascimento italiano em Portugal, é um dos emblemas mais importantes, para a cidade 
de Viseu, do que foi o erudito e ambicioso projeto artístico do bispo humanista, D. Miguel da 
Silva, na sede do seu bispado. Graças ao ímpeto renovador deste prelado, a cidade transforma-
se no cenário de eleição para práticas artísticas de vanguarda e vive um dos momentos mais 
brilhantes da sua história”.
 A Sé de Viseu é hoje um dos locais mais visitados de Viseu, sendo quase obrigatória a 
sua visita a todos os turistas que percorrem, aos milhares, todos os anos, o centro histórico. 
Atualmente, a Catedral está parcialmente em obras, ao abrigo de um programa do Governo de 
recuperação denominado ‘Rota das Catedrais’. Porém, para além das horas de culto, a Sé está 
aberta diariamente, sendo que são convidados pela diocese todos aqueles que a desejarem visi-
tar de uma outra forma durante este ano jubilar.

PBA

BISPOS DA DIOCESE DE VISEU DESDE 1516 ATÉ AOS NOSSOS DIAS

 1) D. Diogo Ortiz de Vilhegas (1505-1519); 2) D. Afonso de Portugal (cardeal) (1519-
1523); 3) D. João de Chaves (frei) (1524-1525); 4) D. Miguel da Silva (cardeal) (1525-1547); 5) 
D. Alexandre Farnésio (cardeal) (1547-1552); 6) D. Gonçalo Pinheiro (1553-1567); 7) D. Jorge 
de Ataíde (1568-1578); 8) D. Miguel de Castro (1579-1786); 9) D. Nuno de Noronha (1586-
1594); 10) D. António de Sousa (frei) (1594-1597); 11) D. João de Bragança (1599-1609); 12) 
D. João Manuel (1610-1625); 13) D. João de Portugal (frei) (1626-1629); 14) D. Bernardino de 
Sena (frei) (1630-1633); 15) D. Miguel de Castro (1633-1634) (não tomou posse); 16) D. Dinis 
de Melo e Castro (1636-1639); 17) D. Manuel de Saldanha (1669-1671); 18) D. João de Mello 
(1673-1684); 19) D. Ricardo Russell (1685-1693); 20) D. Jerónimo Soares (1694-1720); 21) 
D. António de Guadalupe (frei) (1740); 22) D. Júlio Francisco de Oliveira (1740-1765); 23) 
D. José do Menino Jesus (frei) (1783-1791); 24) D. Francisco Monteiro Pereira de Azevedo 
(1792-1819); 25) D. Francisco Alexandre Lobo (1819-1844); 26) D. José Joaquim de Azeve-
do e Moura (1845-1856); 27) D. José Manuel de Lemos (1856-1858); 28) D. José Xavier de 
Cerveira e Sousa (1859-1862) (resignou); 29) D. António Alves Martins (1862-1882); 30) D. 
José Dias Correia de Carvalho (1883-1911); 31) D. António Alves Ferreira (1911-1927); 32) D. 
José da Cruz Moreira Pinto (1928-1964); 33) D. José Pedro da Silva (1965-1988); 34) D. An-
tónio Monteiro (1988-2004); 35) D. António Marto (2004-2006); 36) D. Ilídio Pinto Leandro 
(2006-presente).

SÉ ENCHEU-SE DE FIÉIS PARA CELEBRAR OS
500 ANOS DA SUA DEDICAÇÃO

 O som dos sinos tocados a repique, em todas as igrejas da diocese de Viseu, na tarde de 
23 de julho, simbolizou o início da festa que arrancou na Sé, por ocasião dos 500 anos da sua 
dedicação, e que se prolonga durante este Ano Jubilar (2015- 2016).
 A Catedral encheu-se de fiéis que quiseram participar nesta celebração que juntou igual-
mente muitos sacerdotes. Entre estes, junto do bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, estiveram 
presentes o núncio apostólico da Santa Sé, arcebispo D. Rino Passigato, o arcebispo de Braga, 
D. Jorge Ortiga, e os bispos de Aveiro, D. António Moiteiro, de Coimbra, D. Virgílio Antunes, 
da Guarda, D. Manuel Felício, e de Vila Real, D. Amândio Tomás. Também estiveram presentes 
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diversos grupos de religiosas, como as Irmãs Concepcionistas Franciscanas, do convento de 
Santa Beatriz da Silva, ou vários membros dos Convívios Fraternos, para além de representes 
de outras entidades locais, como, por exemplo, a Câmara Municipal, a Santa Casa de Miseri-
córdia de Viseu e o Museu Nacional Grão Vasco.
 Pouco depois das 18h30 saíram os primeiros acordes do órgão da Sé e o cântico de en-
trada, ‘Eu vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém’, protagonizado pelo Coral Lopes Morago, da 
Associação dos Antigos Alunos do Seminário de Viseu.
 Nas primeiras palavras proferidas por D. Ilídio foi salientado que “este é um dia de graça 
e muito especial”, ficando também expressa a saudação a “todo o povo de Deus aqui reunido” 
e o convite à comunidade que ali acorreu de ali se sentir em “ação de graças”.
 Ainda antes dos ritos litúrgicos foi lida a Bula da Penitenciaria Apostólica de Concessão 
de Indulgências para o Ano Jubilar. Seguiu-se a leitura da nomeação do novo vigário-geral da 
diocese, padre Armando Esteves Domingues, que foi brindado com uma salva de palmas pela 
comunidade.

“SERMOS CONSTRUÇÃO DE DEUS”

 A homilia de D. Ilídio foi marcada por vários momentos. Começou por recordar os dez 
sacerdotes que nesse dia, 23 de julho, assinalavam mais um aniversário de ordenação sacer-
dotal. Depois, recordou a “missão de dar a vida pelas pessoas e anunciar a todas o caminho 
de Deus”. De acordo com o bispo da diocese, “é preciso ir à procura dos que saem e estão nas 
periferias” para “sermos construção de Deus”.
 A diocese foi lembrada na sua forma física, com a apresentação pública da ‘História da 
Diocese de Viseu’, a acontecer em 23 de julho de 2016, mas na sua vertente espiritual. Neste 
ponto, D. Ilídio confirmou que “os bispos dão o melhor a servir Deus e os irmãos”, e salientou 
“o papel de São Teotónio que aqui [Sé] foi prior”.
 A referência ao papel renovador para a Igreja Católica promovido pelo Concílio do Vati-
cano II (1962-65) foi citada, tanto mais que aquele é fonte inspiradora para o Sínodo Diocesano. 
“Nos 50 anos do seu encerramento [CV II, 8 de dezembro de 1965], vamos redescobrir o seu rit-
mo”, referiu D. Ilídio. Nessa linha, lembrou que o Sínodo Diocesano está na sua reta final (ter-
mina em 8 de dezembro próximo), enunciando algumas questões que serão levantadas aquando 
das reuniões futuras, para a publicação das Constituições Sinodais. “Queremos analisar que 
Igreja somos e que Igreja queremos ser. Queremos descobrir quais as prioridades”, confirmou 
o prelado que deixou uma prece e um desejo: “que Deus nos ajude e o Espírito Santo derrame 
sobre nós, que a Nossa Senhora nos proteja e que o Bom Pastor nos guie, e que os cristãos se 
sintam iluminados no caminho que queremos percorrer juntos”. Os momentos da eucaristia 
foram-se seguindo. Antes da bênção final, o padre José Henrique tomou uma vez mais o micro-
fone (já o tinha feito antes da celebração, dando várias informações) para renovar alguns dados, 
e relembrar os nove anos de D. Ilídio à frente da diocese de Viseu, como seu bispo, momento 
que foi salientado com uma salva de palmas, a que o próprio prelado se referiu alegremente: 
“aturar-me-eis enquanto Deus quiser e o Santo Padre deixar”.
 Lido que foi o Decreto da Penitenciaria Apostólica a conceder ao nosso Bispo a faculdade 
de dar a Bênção Papal com indulgência plenária anexa, D. Ilídio encerrou a celebração com 
essa bênção que foi acolhida por todos como uma graça muito especial, expressão do carinho 
do Papa Francisco.
 No fim da celebração, no adro da Sé, foram trocadas várias palavras e abraços entre al-
guns dos presentes, demorando-se ali algum tempo, no final de uma tarde aprazível.
 O dia 23 de julho é um dia especial para a diocese de Viseu. Nessa data foi comum, no 
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passado, ordenar novos sacerdotes. Assim, nessa tarde, no início da celebração, D. Ilídio lem-
brou os nove sacerdotes que, com ele (o décimo), celebravam mais um ano de sacerdócio. D. 
Ilídio celebrou nove anos como bispo. Celebraram 50 anos de sacerdócio os padres Américo 
Duarte, José Nery, João Dinis, Joaquim Alves; com 48 anos, os padres João Rodrigues, Manuel 
Chaves; com 45 anos, os padres João Martins, Manuel Fernandes; com 26 anos, o padre José 
António. Depois de anunciar os seus nomes, o bispo de Viseu pediu, “para estes e para todos, 
amor e coragem”.

JANTAR PROLONGOU FESTA

 A festa dos 500 anos da dedicação da Sé e o início do Ano Jubilar foi prolongada num 
jantar que D. Ilídio ofereceu aos sacerdotes que celebravam mais um ano de ordenação nesse 
dia 23 de julho, e também a diversos convidados. O local escolhido foi o restaurante Muralha 
da Sé, paredes-meias com a Igreja da Misericórdia. No pátio exterior do restaurante, a ocupar 
várias mesas, estavam diversos comensais. À passagem de alguns dos convidados houve quem 
reconhecesse alguns, nomeadamente o arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, que foi cumpri-
mentado.
 Já no interior, numa das salas, D. Ilídio deu início ao repasto com a oração do Pai Nosso, 
seguindo-se um período de agradável confraternização. No momento da sobremesa, o novo 
vigário-geral, padre Armando Esteves Domingues, apelou aos convivas para cantarem os para-
béns a D. Ilídio, pelos seus nove anos à frente do bispado, sendo o momento também aprovei-
tado para partilhar a vela com o padre Armando, pelo seu novo cargo, e com todos os sacerdotes 
aniversariantes.

PBA
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CAPÍTULO II

SÍNODO DIOCESANO
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SÍNODO DIOCESANO 

TUDO PREPARADO PARA A II ASSEMBLEIA 

 No próximo sábado, dia 25, a partir das 10:00 horas, terão início os trabalhos da II Assem-
bleia do Sínodo Diocesano, no Auditório do Seminário Maior de Viseu. 
 O acolhimento dos participantes inicia-se às 09:30, com entrega de cartões de identifica-
ção e demais documentação. 
 Após um momento de oração inicial, o Secretário-Geral do Sínodo dará informações 
sobre a abordagem do Instrumento de Trabalho dedicado à Constituição Conciliar Dei Verbum, 
documento já enviado a todos os sinodais. Este documento foi elaborado pela Equipa dinami-
zadora do estudo da Dei Verbum, após recolha de todos os contributos que os Grupos Sinodais 
constituídos em toda a Diocese acharam por bem enviar ao Secretariado do Sínodo, após a sua 
reflexão baseada num esquema de trabalho fornecido pela Equipa já referida. 
 Na posse do Instrumento de Trabalho, os sinodais distribuir-se-ão por dez grupos que, 
nas respectivas salas, procurarão analisar o documento e dar achegas que possam melhorar a 
concretização do mesmo, no cumprimento da missão da Igreja diocesana. 
 Após o almoço, que será servido no Centro Sócio-Pastoral a quem se tiver inscrito para o 
mesmo, o porta-voz de cada grupo apresentará ao Plenário o resultado do trabalho do seu grupo. 
Prevê-se que o Plenário desta 1.ª Sessão da II Assembleia esteja terminado pelas 16:30 horas. 
 A 2.ª Sessão desta Assembleia Sinodal acontecerá a 15 de Novembro. 

II ASSEMBLEIA SINODAL 

PRIMEIRA SESSÃO DECORREU COM ENTUSIASMO 

 Divididos em 10 grupos de trabalho, os quase 150 sinodais debruçaram-se sobre o Docu-
mento de Trabalho elaborado pela Comissão Doutrinal da Dei Verbum para esta II Assembleia. 
O trabalho em grupo decorreu ao longo da manhã e, após o almoço servido no Centro Sócio-
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-Pastoral, a Assembleia reuniu para escutar os relatores de cada um dos grupos. 
 Antes deste trabalho, a Assembleia reuniu no Auditório do Seminário, onde D. Ilídio pre-
sidiu à abertura dos trabalhos. Realçando que “a Palavra de Deus é alimento e vida da Igreja” 
pediu que todos dedicassem o trabalho de grupos a descobrir “como é que podemos ser facili-
tadores da Palavra, para que ela toque o coração das pessoas”, tendo em conta a reflexão feita 
sobre a Constituição Conciliar Dei Verbum. 
 O Pe. António Jorge, coordenador da Comissão Doutrinal, agradeceu os contributos que 
os Grupos Sinodais locais deram para a elaboração do Documento de Trabalho. Serviu, depois, 
um “aperitivo” para o trabalho dos Grupos desta Assembleia, apresentando o extracto de um 
episódio da série “Resurrection” e um apontamento emocionante da primeira Bíblia recebida 
na China. Realçou, depois, a importância de a Palavra servir para o cristão “ler a cultura e o 
tempo” à luz da Bíblia, “descobrindo-se” feliz. Discipulado, ideias claras, radicalidade e auten-
ticidade são, em seu entender, meios primários para uma correcta abordagem da Palavra, a par 
dos meios secundários – experiência, dinâmica de grupo e discernimento pessoal – para que a 
“força performativa” da Palavra de Deus possa fazer-se sentir na vida dos crentes. Terminou a 
sua introdução perguntando aos presentes: - o que fazemos com a Bíblia que temos em nossa 
casa? 

SÍNTESES DOS RELATORES DOS 10 GRUPOS
VÃO SER TRABALHADAS PELA COMISSÃO DOUTRINAL 

 As sínteses dos trabalhos dos 10 Grupos Sinodais apresentadas a esta II Assembleia, no 
final da 1.ª Sessão, vão ser trabalhadas pelo Secretariado do Sínodo e pela Comissão Doutrinal, 
dando origem às Propostas Sinodais que serão submetidas à votação da Assembleia, na 2.ª Ses-
são, que acontecerá no próximo dia 15 de Novembro. 
 Depois de ouvir os relatores dos 10 Grupos, o Pe. António Jorge fez uma síntese do que 
ouviu, referindo que “o Documento, de cada vez que se partilha, transforma-se” e vai-se desco-
brindo “o filão” que une e configura as tarefas necessárias e as que se propõem, para responder 
a preocupações e prioridades da Igreja diocesana. 
 D. Ilídio, a encerrar, congratulou-se com o modo como esta Sessão decorreu e salientou 
que “o Espírito Santo que trabalha no Bispo é o mesmo que trabalha nos padres, nos diáconos, 
nos religiosos e nos leigos de cada um dos Grupos desta Assembleia Sinodal. Realçando, de 
novo, que “a fonte da vida e da renovação da Igreja é a Palavra de Deus”, retomou o que es-
creveu na Carta Pastoral de apresentação do Plano Pastoral para estes dois anos, até ao final do 
Sínodo, e recordou que “o Verbo do Pai se torna vivo na catequese, na liturgia, na oração, na 
formação cristã e na família que catequiza”. A força da Palavra leva à “transformação de vida” 
e, recordando o Papa Francisco, “não deixa as coisas como estão”, pois nos impulsiona para o 
“estado permanente de missão”, para que não caiamos na tentação de sermos uma Igreja “me-
ramente administrativa” e de manutenção. 

GI

SÍNODO DIOCESANO TEM SIDO “GRANDE PROJETO RENOVADOR” 

 O secretário-geral do Sínodo Diocesano de Viseu explicou o caminho de comunhão pas-
toral do sínodo que termina os seus trabalhos a 8 de dezembro de 2015 e pretende aprofundar 
quatro áreas: a pastoral orgânica, profética, litúrgica e social. 
 “Com o lema ‘em comunhão para a missão’, o Sínodo pretende ser esse grande projeto 
renovador, com quatro áreas de aprofundamento correspondentes às quatro constituições conci-
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liares, que deram origem a outras tantas comissões temáticas: Pastoral Orgânica, Pastoral Pro-
fética, Pastoral Litúrgica e Pastoral Social”, revela o padre José Cardoso, num artigo publicado 
na mais recente edição do Semanário ECCLESIA. 
 Da agenda programada até ao final do Sínodo Diocesano, o responsável destaca duas da-
tas, o dia 15 de novembro, em que vão ser votadas “as propostas referentes à pastoral profética” 
e a conclusão dos trabalhos sinodais a 8 de dezembro de 2015, com a realização de “mais duas 
assembleias” antes da conclusão. 
 Na primeira sessão vão refletir o texto proposto por cada comissão, já com os contributos 
dos grupos sinodais paroquiais e na segunda sessão votam, em plenário, as propostas, for- mu-
ladas pela Comissão da respetiva área. “Cada proposta precisa de dois terços de votos ‘verdes’ 
para se considerar aprovada”, informa o padre José Cardoso. 
 Depois o bispo de Viseu, “o grande dinamizador do Sínodo”, vai propor à diocese “uma 
exortação pastoral que servirá de base para o trabalho dos próximos dez anos”, acrescentou o 
secretário-geral desta reunião diocesana. 
 O Sínodo Diocesano de Viseu começou no dia 10 de outubro de 2010 e teve como base 
de partida os 50 anos do Concílio Vaticano II e os 500 anos da dedicação da sua catedral. 
 Os três anos primeiros foram dedicados “fundamentalmente à revisitação dos textos con-
ciliares” e às propostas de “aprofundamento oferecidas” pelas comissões diocesanas, que para 
além do tema também apresentaram “a vida e o pensamento da Igreja nas últimas décadas”. 
 No último Semanário digital Ecclesia, o padre José Cardoso salienta ainda 29 propostas, 
que foram aprovadas no dia 29 de março, referentes à chamada “pastoral orgânica” e destaca a 
“reorganização” da diocese em cinco ou seis arciprestados, “agrupando os 17 atuais”; a propos-
ta de um Conselho Pastoral Paroquial mais pequeno e ágil e a proposta que propunha “novas 
atitudes” para a Igreja de Viseu ser “mais missionária”. 

SÍNODO DIOCESANO 

II ASSEMBLEIA TOTALMENTE DEDICADA À PALAVRA DE DEUS 

 Realizou-se no passado sábado, no Seminário Maior, a 2.ª sessão da II Assembleia do 
Sínodo Diocesano de Viseu. Na introdução aos trabalhos, o presidente da Comissão Teológica 
da Pastoral Profética explanou o conjunto das propostas que iriam ser objecto de votação. 
 Todos os trabalhos da Assembleia foram dedicados à Palavra de Deus, que “é o campo 
decisivo” que somos chamados a levar a todos os que esperam a salvação que vem de Deus, 
recordou D. Ilídio Leandro. 
 O nosso Bispo recordou o cap. III da Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, para realçar 
“o dever que nos incumbe de evangelizar com o anúncio de Jesus como Senhor, em prima-
zia absoluta”. Na linha do cap. V do mesmo documento do Papa, recordava que devemos ser 
“evangelizadores que se abrem, sem medo, à acção do Espírito Santo”. 
 D. Ilídio agradeceu a presença de “todos os que vieram, trazendo as suas preocupações e 
o sentir das comunidades a que pertencem”. Na aproximação do Advento, desejou aos sinodais 
“um bom caminho ao encontro de Jesus que vem” e “no cumprimento da vossa missão”. 

A LUZ É ESSENCIAL PARA A “ESCOLHA” QUE CADA UM É CHAMADO A FAZER 

 Valendo-se do facto de, na véspera, o Seminário ter cado sem luz eléctrica, durante longo 
tempo e sem a certeza de tudo estar normalizado para a realização da Assembleia Sinodal, o 
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Reitor do Seminário e Presidente da Comissão Teológica sinodal que trabalhou a Dei Verbum 
realçou, no início dos trabalhos, a importância da Palavra de Deus “na escolha de um estado de 
vida, da vocação”. 
 Se esta Palavra não está no nosso conhecimento, facilmente vamos “beber em outras 
fontes, em ideologias falaciosas”. Realçou também a heterogeneidade de pontos de vista, hete-
rogeneidade que a própria Palavra de Deus reflecte sobre a heterogeneidade da vida humana. 
 Recordando a liturgia da celebração da Dedicação da Basílica de S. João de Latrão, o 
Cón. António Jorge comparou os trabalhos do Sínodo a uma tentativa de levar à prática, de “le-
var a água à proximidade das raízes das árvores, para que enraízem bem e dêem muitos e bons 
frutos, na concretização dos desígnios de Deus”. 

“APROVEITOU-SE BEM O TEMPO” 

 “Aproveitou-se bem o tempo” foi a expressão que D. Ilídio Leandro utilizou, no encerra-
mento, ao referir-se ao modo como os trabalhos decorreram. 
 Iniciando-se às 9:30 horas do passado Sábado, o Secretariado do Sínodo deu um tempo 
para os sinodais poderem colocar questões prévias relativamente às propostas que constavam 
do Documento que iria ser votado. Continha cinco conjunto de propostas, todas elas destinadas 
a promoverem a valorização da Palavra de Deus na acção pastoral da Igreja diocesana. Desde 
“(re)valorizar a Palavra de Deus na vida” até ao “(re)descobrir o projecto de vida à luz da Pa-
lavra de Deus”, passando pelo “(re)pensar o Domingo no encontro com a Palavra”, pelo “(re)
evangelizar na iniciação cristã e na catequese de adultos”, e ainda pelo “(re)construir ligações e 
redes com as várias periferias”, tudo foi objecto da votação da Assembleia Sinodal, sobre pro-
postas concretas, elaboradas a partir da reflexão que a mesma Assembleia fez, em grupos, na 1.ª 
Sessão. 
 Todas as 25 propostas foram aprovadas por larga maioria, ou mesmo por unanimidade. 
Só quatro delas mereceram um ou dois votos contra, numa Assembleia de quase cem presen-
ças. Não foi necessário continuar com os trabalhos da parte da tarde, já que a votação ficou 
concluída até à hora do almoço, que foi servido, no refeitório do Seminário, a todos os que se 
inscreveram para tal. 

GI 

SÍNODO DIOCESANO 

 Vai realizar-se, no próximo dia 31 de Janeiro, sábado, a primeira sessão da III Assembleia 
Sinodal, dedicada à Liturgia. Após o acolhimento dos participantes e a Oração de Laudes, have-
rá trabalho de Grupos debatendo as questões que o Documento de Trabalho colocou à reflexão 
dos grupos sinodais paroquiais ou sectoriais. 
 Mesmo os membros sinodais que não participaram nas anteriores Assembleias poderão 
dar agora o seu contributo, comparecendo e participando nos trabalhos, que terão por base o do-
cumento que a Comissão da Pastoral Litúrgica elaborou com os contributos dos grupos sinodais 
locais e mesmo de outras pessoas, que enviaram reflexões pessoais. 
 Para além da reflexão teológica, haverá também atenção às questões que a prática pastoral 
coloca, nomeadamente no que se refere ao acesso à celebração dos sacramentos e à admissão 
de padrinhos. Sente-se a necessidade de encontrar práticas comuns, que não causem confusão 
com as diferentes posturas que se verificam entre párocos, às vezes vizinhos. 
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SÍNODO DIOCESANO 

ASSEMBLEIA SINODAL TRABALHOU COM ENTUSIASMO E EFICIÊNCIA 

 Os trabalhos da III Assembleia Sinodal, nesta primeira sessão, decorreram com eficiente 
entusiasmo, tendo os Grupos trabalhado o Documento da Comissão até às 11:30 horas. Depois 
de um intervalo para café, os Grupos reuniram em Plenário e o seu porta-voz colocou em co-
mum o resultado do trabalho realizado. 
 Com os contributos apresentados para a melhoria das propostas apresentadas no Docu-
mento, a Comissão vai agora, ao longo destas duas semanas, fazer o trabalho de integração 
das sugestões e proceder à redacção final das Propostas que serão apresentadas ao Plenário do 
Sínodo e votadas, na 2.ª sessão, que se realizará no próximo dia 14. 
 A metodologia e a eficiência dos coordenadores dos Grupos permitiu que os trabalhos se 
realizassem até ao final da manhã, dispensando a sua continuidade pela tarde, após o almoço, 
que foi servido no Centro Sócio-Pastoral Diocesano, para aqueles que se inscreveram. 
 A renovação das celebrações litúrgicas esteve no centro dos trabalhos, tendo em conta que 
a Liturgia é a “fonte e cume” da vida da Igreja. Busca-se uma nova dinâmica, que faça de todas 
as celebrações momentos de festa, que encham o coração dos crentes da alegria que animou os 
primeiros cristãos, diante do Ressuscitado. Sobretudo a Eucaristia dominical deverá tornar-se 
o momento festivo que marca a semana do cristão e o faz viver em função da Palavra e do Pão 
que aí se repartem como alimento vivo e que dão “vida nova” a quem os recebe. A Missa de 
cada Domingo deverá ser lugar de encontro festivo, onde toda a Comunidade, desde as crianças 
aos idosos, se sente verdadeira Família de famílias em festa. E todos têm tarefas a realizar, para 
que a festa seja bela e animadora de quantos vêm a ela. 
 Foi realçada a importância da participação individual e grupal, salientando-se também 
que o arranjo e ordenação do espaço, os sistemas de som e de iluminação não são menos impor-
tantes que o canto litúrgico, acompanhado, ou não, com instrumentos. Tudo deve conjugar-se 
para que todos os que vêm à Missa sintam que fazem parte da festa e nenhum é menos impor-
tante que o outro, pois “todos fazem parte”. 
 A 2.ª sessão desta III Assembleia Sinodal dedicada à Liturgia será integralmente dedicada 
à votação das Propostas que a Comissão apresentará, depois de integrar os contributos desta 1.ª 
sessão. A votação dos sinodais será expressa através de cartolinas com as cores verde, amarela e 
vermelha. O verde significa aprovação e o vermelho exprime rejeição; o amarelo significa apro-
vação com “reserva”, que dá origem a uma declaração escrita apresentada à consideração da 
Comissão, que poderá tê-la em conta na redacção final da Proposta votada. Para ser aprovada, 
a Proposta tem que obter o voto favorável de dois terços dos votos expressos. Nunca há lugar a 
abstenções. 

FM 

SÍNODO DIOCESANO 

VOTADAS 20 PROPOSTAS SOBRE A LITURGIA 

 Decorreu, no passado Sábado, no Auditório do Seminário Maior de Viseu, a 2.ª sessão da 
III Assembleia Sinodal. Eventos de carácter nacional e internacional impediram alguns sinodais 
de estarem presentes, reduzindo o número de participantes, em relação às assembleias anterio-
res, mas houve o “quorum” necessário para as votações. 
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 Esta sessão era dedicada exclusivamente à votação das propostas apresentadas pela Co-
missão, depois de discutido o Documento nos Grupos Sinodais paroquiais e nos dez Grupos de 
Trabalho, na primeira sessão desta Assembleia, que se realizou no último sábado de Janeiro. 
 Esta III Assembleia foi toda ela dedicada à reflexão sobre a dimensão litúrgica da vida 
da Igreja. Considerando a liturgia como “cume e meta” da vida Igreja, a reflexão andou priori-
tariamente à volta do modo de celebrar e viver o Domingo à volta da Eucaristia. As propostas 
apresentadas e votadas apontavam modos de celebrar com “mais festa”, com “mais intensidade 
espiritual” e com “mais proximidade à vida”. 
 Também as expressões de religiosidade popular mereceram a atenção da Assembleia, 
com propostas que pretendem conduzir a religiosidade popular para uma atenção e centralidade 
à Eucaristia, como “eixo” de toda a dinâmica da vida de fé do crente, chamado a ser “sal” e 
“fermento” na comunidade a que pertence, ou onde trabalha. Os trabalhos iniciaram-se às 10:00 
horas, com um momento de oração e palavras orientadoras do Bispo da Diocese, D. Ilídio Lean-
dro. 
 Votado o primeiro conjunto de propostas, houve intervalo para café, servido no Bar dos 
Seminaristas, acompanhado de bolinhos caseiros. Prosseguindo as votações, todas as vinte pro-
postas obtiveram a maioria dos votos necessários à sua aprovação. Muitas delas mereceram 
voto “amarelo”, que originou propostas de emendas visando melhorá-las. Apresentadas à Mesa, 
irão ser apreciadas pela Comissão de redacção final, que as integrará no texto final a ser apre-
sentado ao Bispo, para a oportuna promulgação. 
 Os trabalhos desta Assembleia foram dedicados à Constituição conciliar “Sacrosanctum 
Concilium”, sobre a Liturgia. 
 A IV Assembleia, a realizar em Outubro, será dedicada à Constituição “Gaudium et 
Spes”, sobre a Pastoral Social da Igreja. A Comissão responsável pela redacção do Documento 
de Trabalho destinado aos Grupos Sinodais paroquiais tem já trabalho desenvolvido, esperan-
do-se para breve o aparecimento desse Documento e dos “desafios” que irão ser apresentados à 
reflexão dos Grupos. 

GI 

COMISSÕES DOUTRINAIS DO SÍNODO 

 Os trabalhos de realização do Sínodo estão a aproximar-se do fim. Falta a IV Assembleia 
Sinodal, sobre a Gaudium et Spes, e as conclusões deste importante Documento do Vaticano II 
e, depois, a preparação das Constituições para o programa de renovação prática e estrutural da 
nossa Diocese de Viseu. 
 Como está previsto, os próximos 10 anos serão a concretização, em grandes linhas pro-
gramáticas, do Sínodo agora quase a chegar ao ponto final. Para ir preparando estes pontos 
importantes do calendário, o Secretário do Secretariado Permanente - Pe. José Cardoso - con-
vocou as Comissões Doutrinais, para irmos tomando consciência do “momento” presente. 
 O Bispo também esteve presente, numa das salas do Centro Sócio-Pastoral Diocesano, no 
início da noite de Terça-feira, 5 de Maio. 
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CAPÍTULO III

SECRETARIADOS E DEPARTAMENTOS
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1.  CLERO

SACERDOTE DOENTE 

 O Pe. António Lopes Leitão está, desde o dia 30 de Agosto, hospitalizado em Viseu. Aco-
metido por doença, já manifestada há algum tempo, o Pe. Leitão está em tratamento, fazendo-
se votos para que, depressa, possa voltar às suas tarefas pastorais. Por este motivo, no passado 
Domingo, dia 31 de Agosto, o Bispo assumiu a celebração da Eucaristia nas 2 Comunidades 
onde ele é pároco - Forles e Águas Boas - e em Mioma onde, desde a doença do Pe. António 
José Boavida, o Pe. Leitão ficou a celebrar ao Domingo. 

75 ANOS DE SACERDÓCIO E QUASE 100 ANOS DE VIDA 

 O Cónego José Ribeiro dos Santos, figura ilustre do clero da diocese de Viseu, está prestes 
a completar 100 anos de vida e já completou 75 anos de sacerdote. A maior parte deste tempo 
foi gasta na paróquia do Guardão, que inclui a vila do Caramulo, famosa Estância Sanatorial, 
que ele viu nascer, crescer e morrer. 
 Por iniciativa do Pároco de Campo de Besteiros, a comunidade cristã desta vila, onde o 
Cónego José Ribeiro nasceu e agora reside, organizou uma festa jubilar, que teve lugar na tarde 
do passado Domingo. 
 Embora sentado numa cadeira de rodas durante a maior parte do tempo, o Cónego José 
Ribeiro ainda esteve de pé, junto ao altar da celebração eucarística, concelebrando com os pá-
rocos do Arciprestado de Besteiros, a que se juntaram ainda outros do Arciprestado de Tondela 
e outros vindos do Seminário de Viseu, trazendo consigo os alunos desta Casa de formação. 
 A celebração teve uma tonalidade marcadamente festiva, com a animação do Grupo Co-
ral de Campo de Besteiros, constituído maioritariamente por jovens. Presidiu o Vigário Geral, 
Alfredo Melo, em representação do Bispo da Diocese, impedido de estar presente, por estar em 
Aveiro, na tomada de posse do Bispo daquela diocese. Por força desse impedimento, D. Ilídio 
visitou o Cónego José Ribeiro, no sábado, estando com ele uma boa parte da tarde. 
 O Cónego José Ribeiro dos Santos foi ordenado na Sé de Viseu, em 13 de Agosto de 
1939, tendo nascido a 14 de Fevereiro de 1915. Os primeiros quatro anos da sua vida sacerdotal 
foram dedicados à Paróquia de Mangualde, indo depois para a Paróquia de Guardão, à qual 
dedicou a sua acção pastoral até ao ano 2000. 
 Na homilia, o Vigário Geral salientou os setenta e cinco anos de sacerdócio, “vigoro-
samente cumpridos numa fidelidade delicada, operativa, constante e fecunda, - fidelidade no 
tempo, que é definição do amor”. 
 Recordando outras facetas do seu longo currículo de vida, Monsenhor Alfredo Melo re-
cordou as funções de Arcipreste de Besteiros, Presidente da Fraternidade Sacerdotal, Professor 
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no Colégio do Caramulo e colaborador no Semanário “O Caramulo”. 
Entre os fiéis que enchiam a Igreja Paroquial de Campo de Besteiros, estavam também um 
irmão e outros familiares do Cónego José Ribeiro, além dos Autarcas de Guardão e Campo de 
Besteiros. No momento do Ofertório, foram entregues ao homenageado um quadro pintado à 
mão, com o retábulo da Igreja do Guardão e uma estola bordada. 
 Monsenhor Alfredo Melo terminou a sua homilia agradecendo “tantos e tantos benefícios 
palpáveis que o senhor derramou em si e em tantas almas por seu intermédio”, referindo-se ao 
homenageado, na certeza de que, no final da vida, o Cónego José Ribeiro ouvirá, com toda a 
certeza “a chamada do Senhor: “vem, servo bom e el, entra no gozo do teu Senhor...” Pediu 
também “uma protecção especial da Virgem Maria para os anos que ainda lhe restam”. 
 Depois de muito cumprimentado, ainda na Igreja, o Cónego José Ribeiro presidiu ao 
jantar de confraternização, que encheu o Salão de Festas dos Bombeiros Voluntários do Vale de 
Besteiros. 

FM 

BODAS DE OURO SACERDOTAIS 

 No dia 27 de Setembro de 2014, no Lar de Santo António em Viseu, reuniram-se algumas 
centenas de pessoas, para celebrar as Bodas de Ouro Sacerdotais do Cónego Arménio Ferreira 
Lourenço. Houve concelebração eucarística presidida pelo Sr. Bispo, D. Ilídio Leandro, con-
certo musical pela Banda Juvenil, almoço de confraternização, vários discursos e oferta de 
prendas. 
 Foi em Fevereiro de 1939. Em Reigoso, nasce uma criança que é o enlevo e o encanto de 
toda a gente - pais, irmãos, familiares, vizinhos, amigos!... No Baptismo, deram-lhe o nome de 
Arménio Ferreira Lourenço! Arménio, com sete letras! Sete é um número simbólico: Sete são: 
os dias da semana, as cores do arco-íris, as notas musicais, as lâmpadas do candelabro do taber-
náculo e as pessoas que, no Antigo Testamento, foram chamadas de homens de Deus. Arménio 
com a letra A, de amizade! Uma das muitas qualidades do Cónego Arménio é a sua capacidade 
de relacionamento com os outros, de fazer amizade com gente de todas as culturas e estratos 
sociais! 
 Em todas as terras por onde passou, sempre teve, logo à partida, uma predisposição inicial 
de viver da mesma maneira, na aldeia e na cidade, no mundo rural e no ambiente urbano, nos 
píncaros da serra do Caramulo e na urbe episcopal. Assim se compreende que tenha revelado 
grande alegria, ao ser nomeado pároco de Mosteirinho. 
 Assim se compreende que, em Castelo de Penalva, ao fim de poucos meses de pároco, já 
tivesse a estima, a amizade e o apoio de toda a gente. Assim se compreende o carinho com que 
toda a gente sem excepção o trata! Na cidade e no concelho de Viseu! E também nos concelhos 
de Oliveira de Frades, Tondela e Penalva do Castelo. Assim se compreende a distinção, com 
que foi galardoado pelo Hospital e pela Câmara Municipal de Viseu. 
 Assim se compreende a sua enorme dedicação, como ecónomo diocesano, como capelão 
dos bombeiros, como líder da Pastoral Social da diocese. 
 Arménio com a letra R, de Raro - Raridade! É raro encontrar gente assim! Sempre dis-
ponível para os outros. Sempre pronto para servir, mesmo no Conselho de Administração do 
Hospital de São Teotónio. 
 Arménio com a letra M, de Madrugada. Estava habituado a ouvir o cantar do galo em 
Reigoso! E, por isso, sempre se levantou cedo. Que o digam as Irmãs da comunidade religiosa 
do Lar! Sempre tiveram quem, de madrugada, partilhasse o Pão da Palavra e presidisse à Euca-



69Igreja Diocesana

ristia. 
 Arménio com a letra E, de Educar. Como foi dito, com beleza, engenho e arte, pelo Co-
ronel José Loureiro, há 45 anos que o Cónego Arménio tem por missão educar os jovens dos 
Lares! E sempre o fez, numa colaboração responsável, estreita e permanente, com a Direcção 
da Confraria de Santo António, as Irmãs da Comunidade Religiosa, a Equipa Técnica, os fun-
cionários, o Tribunal de Menores, a Segurança Social. 
 Arménio com a letra N, de Novidade! O Cónego Arménio esteve sempre sobre o aconte-
cimento! Sempre se preocupou com a novidade! Com o aggiornamento à maneira da papa João 
XXIII! Com as novas técnicas da educação e da pastoral. Mas teve sempre igualmente, uma 
qualidade imprescindível, na vida dos indivíduos e das instituições – o bom senso! Ninguém 
pode dar um passo em frente, se não tiver o outro pé, bem assente no chão! De contrário, esta-
tela-se como um patinho! 
 Arménio com a letra O, de organizado. Organizado, porque tem sempre em dia, o trabalho 
que lhe compete! Organizado, porque está sempre disponível para ajudar a resolver problemas! 
Jesus Cristo humilhou-se: era Deus e fez-se homem; era rico e fez-se pobre; era senhor e fez-se 
servo! É assim o Cónego Arménio: desce ao nível de todas as pessoas com quem vive, convive, 
trabalha ou passa horas de lazer! Para a todos elevar, proporcionando-lhes uma vida melhor - 
mais humana, mais justa, mais fraterna, mais solidária, mais feliz! Parabéns! Muita saúde! E 
felicidades! 

DA 

PE. MANUEL ANTÓNIO ROCHA 

 A seu pedido, o Pe. Manuel António Rocha, até agora Sacerdote Claretiano e Pároco de 
Tondela, depois de ter acordado com o seu Provincial e com o Bispo, integrou- se no Presbitério 
da nossa diocese. Pediu a exclaustração da Congregação e, por 5 anos, vai viver uma experiên-
cia nova na Igreja de Viseu. No dia 1 de Outubro, conversou com o Bispo, acertando aspectos 
da sua integração na Diocese e almoçou na Casa Episcopal.

ENCONTRO DO CLERO 
 
 No passado dia 6 de Outubro - e mantendo uma oportunidade de encontro do Clero criada 
há alguns anos - reuniram-se os sacerdotes da diocese para uma reunião “informal”, convocada 
pelo Secretariado Diocesana do Clero. Teve lugar no auditório do Seminário Maior e terminou 
com o almoço de convívio no mesmo Seminário. O encontro teve início na Capela para a Hora 
Intermédia e uma reflexão orientada pelo Bispo. No auditório, a Mesa de coordenação era com-
posta pelo Secretário-geral do Sínodo Diocesano - Pe. José Cardoso - e pelo Vigário Episcopal 
do Clero - Pe. António Jorge. Estiveram presentes várias dezenas de sacerdotes e reflectiram-se 
alguns pontos, como: linhas fundamentais do Plano Pastoral 2014-2016; Sínodo Diocesano e 
motivação das Comunidades e Representantes; conclusões da 1.ª sessão da Assembleia Sinodal 
e sua implementação; Catedral - projecto de obras e peditório na diocese. 
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DIÁCONOS PERMANENTES

ENCONTRO NACIONAL, EM FÁTIMA, TEVE A FAMÍLIA
NO CENTRO DAS ATENÇÕES

 Com mais de uma centena de participantes, realizou-se no passado Sábado, em Fátima, 
na Casa de Nossa Senhora do Carmo, o Encontro Nacional de Diáconos Permanentes, numa 
iniciativa da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios.
 Após a oração da Hora Intermédia, presidida por D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, 
D. Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, preencheu a manhã com uma reflexão centrada na 
“Relação Final” da recente assembleia do sínodo dos bispos dedicada à Família. “Da Igreja 
Doméstica à Igreja Comunidade Cristã”.
 Olhando a Família como “primeira manifestação da Igreja toda, D. Manuel Clemente 
explanou a importância da família do diácono no exercício deste ministério, apesar de “a nossa 
prática pastoral ainda ser muito individualista e nada familiar”. Explicando melhor, o orador 
vincou o facto de “sermos pessoas em relação” e de “a família ser o primeiro lugar da relação”. 
Recordou, por isso, a importância de as comunidades cristãs serem “família de famílias” e não 
mera soma de indivíduos, como já pedia João Paulo II.
 D. Manuel Clemente considerou mesmo que, “na crise, o que nos aguenta ainda é a famí-
lia... ou os restos dela”.
 A missão testemunhal do diácono evidenciando o “lugar central de Cristo na vida do 
diácono e na sua família” foi realçada por D. Manuel Clemente, que falou amplamente do 
debate sinodal sobre as questões dos divorciados e recasados, da relação da Igreja com os ho-
mossexuais e da revisitação da Familiaris Consortio e da Sacramentum Charitatis, realçando 
a importância de recuperarmos a prática das “virtudes” que nos ensinam a olhar o nosso corpo 
como algo que “não é para usar e gastar, mas para nos permitir a relação com o outro”.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA DO DIÁCONO

 A parte da tarde foi iniciada com um painel variado de interventores: um pároco, um casal 
onde o marido é diácono permanente e uma psicóloga. Em jeito de mesa-redonda, falaram do 
“diaconado e família”.
 O Pároco de Matosinhos, Pe. Manuel Mendes, falou da sua forma de trabalhar com os 
diáconos permanentes. Eles constituem com ele uma equipa que tem sentido de corpo, que joga 
em perfeita sintonia, que alimenta uma comum responsabilidade missionária perante as comu-
nidades que animam e evangelizam. Os diáconos que trabalham com a comunidade de Matosi-
nhos não se sentem “funcionários”; “têm uma perspectiva global das necessidades da paróquia 
e do que acontece”, disse o Pe. Manuel Mendes. Não escamoteando as dificuldades decorrentes 
de o ministério diaconal “ocupar mais tempo, podendo roubá-lo à família, aos filhos pequenos” 
e transtornar, ele dá-se conta de que “o amor familiar transforma e ajuda a família do diácono a 
crescer como família”: a família é o “primeiro lugar” do diácono, recordou, acrescentando que 
“o ministério diaconal não é um hobby, mas um sinal de graça”.
 Na mesma linha, o testemunho do diácono interveniente no painel, Joaquim Cardoso, 
juntamente com a esposa, também realçou que “o serviço diaconal também ajuda a família a 
formar-se e a crescer”.
 Os testemunhos foram, depois, “integrados” com o contributo da psicóloga Carla Crespo, 
da Faculdade de Psicologia de Lisboa.
 Realçou a importância da relação do diácono com a sua esposa, que deverá cultivar per-
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manentemente a forma “como falar e transmitir ao outro o que se sente”, sabendo que estão 
permanentemente “expostos à comunidade”. Realçou sobretudo a importância dos “rituais fa-
miliares”, que devem ser preservados, cultiva- dos e valorizados, pois eles “definem melhor a 
família”. Sugeriu mesmo que a celebração desses rituais ti- vesse “data marcada” na agenda do 
casal, pois, na família, 1+1 é igual a 3: marido + mulher + relação. E esta relação deve facilitar 
o “dizer ao outro o que precisamos, pois o outro não é obrigado a adivinhar o que queremos”, 
recordou.
 O Encontro terminou com a celebração da Eucaristia vespertina do I Domingo do Adven-
to, também presidida por D. Ilídio Leandro.

GI

RETIRO DO CLERO

 De Segunda a Sexta-feira (24 a 28 de Novembro), decorreu um turno de retiro do clero 
desta nossa diocese de Viseu, realizado no Seminário Maior, orientado pelo Pe. Custódio Rocha 
Monteiro, Sacerdote Salesiano. O Bispo esteve presente no primeiro e no último dia, participan-
do nas refeições destes dias e dirigindo algumas palavras a todos os sacerdotes presentes.

FRATERNIDADE SACERDOTAL

 De acordo com os Estatutos e ordinariamente acontece, reuniram os Membros da Frater-
nidade Sacerdotal da nossa Diocese no passado dia 1 de Dezembro. Desta vez, para além dos 
temas habituais nesta reunião anual, tratava-se de eleger os novos corpos gerentes do próximo 
triénio. Sem oposição e com unanimidade, foram eleitos os elementos propostos pela Direc-
ção. Bem gerida ao longo dos diversos mandatos, a Fraternidade oferece confiança e manifesta 
saúde e vontade de resolver os diversos assuntos, sempre com atenção e fraternidade para com 
todos os membros. Parabéns à Direcção cessante e à agora eleita.

PADRE MAIS ANTIGO DA DIOCESE CELEBRA 100 ANOS DE VIDA 

 O Cónego José Ribeiro dos Santos, figura ilustre do clero da diocese de Viseu, comple-
tou no passado sábado, 14 de Fevereiro, 100 anos de vida, depois de ter celebrado 75 anos de 
sacerdote, no ano passado. A maior parte deste tempo foi gasta na paróquia do Guardão, que 
inclui a vila do Caramulo, famosa Estância Sanatorial, que ele viu nascer, crescer e morrer. O 
sacerdote mais antigo da Diocese de Viseu vive actualmente em Campo de Besteiros, rodeado 
da família. Nascido a 14 de Fevereiro de 1915, foi ordenado na Sé de Viseu, em 13 de Agosto 
de 1939. Os primeiros quatro anos da sua vida sacerdotal foram dedicados à Paróquia de Man-
gualde, indo depois para a Paróquia de Guardão, à qual dedicou a sua acção pastoral até ao ano 
2000. 
 Na celebração que lhe foi prestada no ano passado, a propósito da passagem dos 75 anos 
dedicados à Igreja, o Vigário Geral, Alfredo Melo, salientou na sua homilia os 75 anos de sacer-
dócio, “vigorosamente cumpri- dos numa fidelidade delicada, operativa, constante e fecunda, 
fidelidade no tempo, que é definição do amor”. 
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ASSEMBLEIA DO CLERO

 No dia 6 de julho e como programa há muito calendarizado, tivemos a nossa Assembleia 
do Clero, na Casa Diocesana de Aveiro, em Albergaria-a-Velha. Para ali nos dirigimos, uns em 
autocarro, outros em meio pessoal, para 2 momentos especiais. No primeiro, tivemos a ajuda de 
D. António Moiteiro, Bispo de Aveiro, que nos levou a refletir, pastoralmente, na fonte e inspi-
ração do nosso Sínodo Diocesano - 4 Documentos fundamentais do Vaticano II. Foi uma bela 
ajuda para concretizarmos, pastoralmente, tantas reflexões e propostas que fomos anotando ao 
longo destes 5 anos. De tarde - e depois de almoço em comunhão de alegria na missão - todos 
foram convidados a escolher os Colegas que virão a assumir responsabilidades especiais, no 
Presbitério e na Diocese, nos próximos anos. Estiveram presentes cerca de 80 membros do 
presbitério diocesano.

RETIRO DO CLERO

 No fim da tarde de segunda-feira, dia 6 de julho, iniciou-se o 2.º turno de Retiro Espiritual 
do Clero da nossa Diocese.
 Orientou este Retiro uma Religiosa Doroteia que trabalha em Coimbra com as jovens do 
Instituto. O Bispo esteve presente no jantar e desejou que este Retiro fosse uma bela experiência 
para todos os que nele estavam a participar.

EUCARISTIA DE 7.º DIA POR MONS. ALFREDO

 No programa do Retiro do Clero, o Bispo presidiu, no Seminário Maior, à Eucaristia de 
sufrágio por Mons. Alfredo de Almeida Melo, no 7.º dia da sua morte - Quarta-feira. Conce-
lebraram todos os sacerdotes que estavam em Retiro e toda a Equipa dos nossos Seminários. 
Também na Casa Episcopal, na tarde de quinta-feira, dia 9 de julho e com a presença de todas 
as pessoas que ali trabalham nos diversos serviços, o Bispo presidiu à Eucaristia de sufrágio, 
tendo concelebrado o Pe. João Martins Marques, Vigário Judicial e Diretor do Jornal da Beira.

CÓNEGO JOSÉ RIBEIRO

AOS 100 ANOS APRESENTA LIVRO DEDICADO AO CARAMULO

 Foi apresentado ao público o livro “Monstro Fabuloso Adormecido”, da autoria do cónego 
José Ribeiro, que completou 100 anos de idade em Fevereiro, na sala Multiusos da biblioteca 
Tomaz Ribeiro, em Tondela. Embora em cadeira de rodas, o autor esteve presente à apresen-
tação do seu livro e autografou inúmeros exemplares que o público fez questão de comprar, 
alguns em quantidade significativa, certamente para oferecer também a amigos.
 Com a sala completamente cheia, a apresentação coube, “por vontade do autor”, ao Dr. 
António Domingues Pereira, também ele um caramulano muito atento à cultura que as aldeias 
dispersas pela serra conservam, aglutinadas pela, desde Dezembro de 1988, Vila do Caramulo, 
localidade relevante da Freguesia de Guardão, que esteve aos cuidados pastorais do Cón. José 
Ribeiro desde 1944 até 2000.
 Segundo o apresentador “o autor não descreve só lendas. Ele interroga também a mudez 



73Igreja Diocesana

dos montes e os silêncios dos valeiros. Faz brotar das terras esse genesíaco poder de cumprir a 
lei natural em adoração permanente diante da lei de Deus”, sabendo e conhecendo bem que “o 
Homem é ele mesmo e a sua circunstância”.
 A obra é editada RVJ, editores, Lda., de Castelo Branco e o editor é também ele um 
caramulano, manifestando um “especial prazer” com esta edição, que lhe traz recordações de 
infância. importância fulcral para a edição destes “papéis” do Cón. José Ribeiro teve o Dr. Luís 
Costa, que coordena o Centro de interpretação da serra do Caramulo, a funcionar na escola bá-
sica integrada do Caramulo.

Felisberto Marques

JUBILEU SACERDOTAL

PE. ROCHA CELEBRA 25 ANOS DE SACERDÓCIO

 Incardinado na diocese de Viseu, vindo da Congregação dos Missionários Filhos do Cora-
ção de Maria (Missionários Claretianos), o Pe. Manuel António da Rocha celebrou no passado 
domingo, na Igreja do Seminário, o seu jubileu sacerdotal. Na homilia que proferiu, agradeceu 
a presença de quantos quiseram estar com ele neste dia, com destaque para os acólitos da As-
sociação de Acólitos da Paróquia de Tondela. “Uma pequena representação dos muitos acólitos 
com quem tive oportunidade de trabalhar nas paróquias por onde passei”, afirmou, pedindo- 
lhes que “não fecheis a porta se o Senhor vos chamar a uma mis- são específica na Igreja”.
 Com os restantes membros da paróquia de Tondela ali presentes, o Pe. Rocha deu graças 
a Deus por todos eles, referindo o “lugar especial” que os membros do Movimento Encontro 
Matrimonial ocupam no seu coração, pois “foram os responsáveis deste Movimento quem não 
me deixou cair”, num momento difícil, ajudando-o “a reencontrar-me e a reencontrar a alegria 
da minha vocação e do meu sacerdócio”. Hoje o Pe. Rocha faz parte da equipa dos Coordena-
dores Europeus do Movimento Encontro Matrimonial.
 Alegrou-se também com a presença dos “colegas sacerdotes do Arciprestado de Ton-
dela”, agradecendo “por me terdes ajudado a integrar-me nesta Diocese que agora também é 
minha”. O mesmo agradecimento para “os colegas sacerdotes que aqui vivem neste Seminário 
e que me acolheram de braços abertos” no momento de “deixar a Congregação e integrar-me de 
alma e coração nesta Diocese de Viseu”.
 Não esqueceu os “muitos que continuam a contactar comigo e a dar-me força para conti-
nuar o caminho”, sejam professores do Colégio, alunos, paroquianos das paróquias de Areosa 
e Perosinho, no Porto, e S. Sebastião em Setúbal. Recordou também os Bispos D. Júlio Rebim-
bas, que o ordenou em 8 de Julho de 1990, D. Gilberto, Bispo de Setúbal, que lhe manifestou 
o desejo de que ali se mantivesse, quando lhe disse que viria para Viseu e, por último, “o nosso 
Bispo, D. Ilídio, que desde que cheguei a Tondela e a ele me apresentei, me acolheu e me ajudou 
a acreditar e a confiar em mim e no meu sacerdócio”.
 Também o Cón. Tavares Baptista, pároco de Tondela, falecido com mais de cem anos e 
“que, se fosse vivo, celebraria hoje o seu aniversário natalício” mereceu uma referência do ho-
menageado, considerando que “foi uma pessoa que me marcou bastante pela sua simplicidade 
e humildade”.
 A celebração da Eucaristia foi animada pelo Coro da Igreja do Carvalhal de Tondela.
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BODAS DE OURO SACERDOTAIS

 No dia 5 de agosto, o Bispo presidiu à Festa de Nossa Senhora das Neves, Padroeira da 
Irmandade da paróquia de S. Pedro de France. A razão da presença era a celebração dos 50 anos 
da Missa Nova do Pe. Américo Duarte, na sua paróquia natal. Concelebraram o Pá- roco – Pe. 
Manuel Alberto, o Pe. António Batista, daqui natural, o Pe. Virgílio, Arcipreste de Sta Comba 
Dão, e o Pe. Américo com os seus 3 colegas que, neste ano, celebram as suas bodas de ouro: Pe. 
João Dinis, Pe. Joaquim Alves e Pe. José Nery.

60 ANOS DE SACERDÓCIO

 No dia 31 de julho, um grupo de sacerdotes da nossa Diocese celebrou os 60 anos de or-
denação sacerdotal. São eles: Pe. Aníbal de Almeida Nunes, Pe. António João da Silva Neves, 
Pe. Augusto Gomes, Pe. João Marques de Freitas Marado e Cón. José de Albuquerque Leitão. 
Alguns deste grupo concelebraram na Catedral, querendo, assim, louvar o Senhor pelo seu sa-
cerdócio, vivido com alegria e doação, no serviço a Deus e aos irmãos.
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2.  LITURGIA

XVI CURSO DE MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO 

IV CURSO DE ANIMADORES DOMINICAIS NA AUSÊNCIA DE PRESBÍTERO 

 Decorreu, nos dias 24 de Janeiro e 7 de Fevereiro, no Centro Sócio-Pastoral de Viseu, e 
organizado pelo Secretariado diocesano de pastoral litúrgica, um curso de Ministros extraordi-
nários da comunhão, o 26.º, e o 4.º para curso de Animadores dominicais na Ausência de pres-
bítero, com trinta e cinco e quinze participantes, respectivamente. Os candidatos eram oriundos 
de diversas paróquias das actuais cinco zonas da diocese. 
 Tendo em conta que a natureza e finalidade destes ministérios têm aspectos comuns, so-
bretudo o que se refere à santificação do domingo e à intervenção na assembleia litúrgica, houve 
momentos da formação em conjunto. O específico de cada ministério foi transmitido, sobretudo 
no que se refere à práxis pastoral, em separado. 
 A formação terminou com uma celebração eucarística festiva, na tarde de sábado, presi-
dida pelo sr. Bispo e concelebrada por alguns párocos de novos ministros, à qual se associaram 
muitos familiares. durante a eucaristia, foram oficialmente designados, pelo bispo diocesano, 
os novos ministros e, no final, entregue a cada um o cartão - válido por três anos- que certifica 
a sua formação para o exercício. 
 Neste momento, na diocese de Viseu são cerca de 800 os ministros extraordinários da 
co- munhão em exercício e 100 os animadores dominicais. Semana a semana, uns e outros exer-
cem, sempre um união com os párocos, a importante função de contribuírem para uma vivência 
mais cristã do domingo, sobretudo dos idosos, doentes e de comunidades que, pela impossibili-
dade da presença do sacerdote, poderão também celebrar o Dia do Senhor escutando a palavra 
e participando do pão da Vida. 

SDPL 

O SACERDOTE
MODELO E PROMOTOR DA ARS CELEBRANDI - I 

 É inerente ao ser humano o desejo de sondar, de se relacionar e entrar em comunhão 
com o transcendente, com o Mistério, com Deus. Neste anseio, as tentativas restritas à con-
ceptualidade das categorias racionais, não sendo despiciendas, revelam-se limitadas, reduto-
ras. 
 A arte emerge, então, como linguagem complementar e apta para, através da via da be-
leza, aceder ao Mistério, que este toque o coração, mova os senti- dos e os sentimentos huma-
nos. O Mistério cristão não consiste numa verdade oculta, mas no desígnio salvador de Deus, 
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realizado no acontecimento Pascal, de uma vez por todas e em favor de todos. A celebração 
do Mistério reporta-nos à Páscoa de Cristo, representada sacramentalmente na ritualidade 
litúrgica, sobretudo na Eucaristia, suma Beleza e máxima participação no Mistério. 
 Mais que fruição sensitiva e emotiva da Beleza, a arte adquire um estatuto próprio 
enquanto categoria antropológico-teológica que possibilita falar, dizer e celebrar o Mistério 
e a Beleza de Deus. A confirmá-lo, o crescente relevo que vêm adquirindo as disciplinas de 
Teologia Estética, Estética Teológica e Teologia da Beleza, no Cursus Theologicus. 
 Variada nas suas modalidades, a arte sacra perspetiva-se para os cristãos à luz da Pala-
vra Incarnada, em Cristo, fundamento último da arte sacra, pois no seu rosto humano se refle-
te em plenitude a Beleza e a Glória de Deus (cf. Cor 4,6; Heb 1,3). A arte é chamada, assim, 
a ser epifania da beleza de Deus no tempo dos homens, por Cristo, com Cristo e em Cristo. 
 O recurso à arte nas celebrações litúrgica orienta-se pelo princípio exposto na Consti-
tuição sobre a Liturgia, n. 34, do Vaticano II : «Os ritos brilhem por uma nobre simplicida-
de, sejam claros na brevidade e evitem repetições inúteis». A ars celebrandi exclui qualquer 
intento de sumptuosidade, esteticismo e artificialidade, seguindo o caminho da simplicidade 
e autenticidade material e formal, condição para a contemplação e celebração da Beleza de 
Deus. 

DIMENSÃO MINISTERIAL DA ARTE NA CELEBRAÇÃO CRISTÃ 

 Para alcançar a participação mais ativa, plena e consciente de todos na celebração litúr-
gica, a Igreja recorre à linguagem artística. Esta possui especial aptidão para evocar e celebrar 
o Mistério de Deus, a fonte da Beleza, O totalmente Belo, presente na assembleia celebrante. 
As afirmações da Igreja quanto ao apreço pela arte e sua dimensão ministerial, nos diversos 
setores da vida eclesial e especialmente na celebração dos Mistérios da fé, são inúmeras, so-
bretudo a partir do concílio Vaticano II: «Entre as mais nobres atividades do engenho humano 
contam-se, de pleno direito, as belas artes, especialmente a arte religiosa e a sua mais alta 
expressão, isto é a arte sacra. 
 Pela sua natureza, têm em vista exprimir de algum modo, através de obras humanas, a 
in -finita beleza divina e estarão mais orientadas para o louvor e glória de Deus se não tiverem 
outro fim senão o de conduzir de maneira piedosa e o mais eficazmente possível, através das 
suas obras, o espírito do homem para Deus. Por esta razão, a Igreja sempre foi amiga das be-
las artes, sempre procurou o seu nobre serviço e formou artistas, principalmente para que os 
objetos destinados ao culto sagrado fossem dignos, decorosos e belos, como sinais e símbolos 
das realidades celestes» (Constituição sobre a Liturgia, n. 122). 
 Posteriormente, João Paulo II, na “Carta aos Artistas” (1999), registava: «Para transmi-
tir a mensagem que Cristo lhe confiou, a Igreja tem necessidade da arte. Com efeito, ela deve 
fazer percetível, e o mais possível fascinante, o mundo do espírito, do invisível, de Deus. Por 
isso, tem de transpor para fórmulas significativas o que, em si mesmo, é inefável. Ora, a arte 
possui a peculiar capacidade de refletir os diversos aspetos da mensagem, traduzindo-os em 
cores, formas, sons que estimulam a intuição de quem os contempla e escuta». 
 Mais recentemente, Bento XVI insiste na mesma intuição, especificando o papel da 
arte na ação litúrgica, como potenciadora de sentido e significado das diversas formas de lin-
guagem previstas pela liturgia da Igreja: palavra e canto, gestos e silêncios, movimentos do 
corpo, cores litúrgicas dos paramentos (cf. Exortação Apostólica “Sacramento da Caridade”, 
n. 40). 
 Como autêntico ministério ao serviço da assembleia litúrgica, a arte e a beleza, que ela 
propicia, facilitam uma celebração mais plena e harmoniosa, corporal e espiritual da Páscoa 
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de Cristo, o admirável Mistério da Fé e da Beleza que salva. É num quadro simbólico, pro-
porcionado na beleza das formas, das palavras, dos objetos, dos espaços, dos gestos, dos sons, 
dos silêncios, das cores, das vestes, dos aromas e da comunicação que o Mistério se contem-
pla e celebra. 

José Henrique Santos 

O SACERDOTE
MODELO E PROMOTOR DA ARS CELEBRANDI – II 

 A Constituição sobre a Liturgia, n. 26, veio incentivar a praxis da Igreja primitiva, algo 
ofuscada no tempo: «As acções litúrgicas não são acções privadas, mas celebrações da Igreja... 
atingem cada um dos seus membros de modo diverso, segundo a diversidade dos estados e das 
funções». A Igreja, nas acções litúrgicas, afigura-se como comunidade orgânica, presidida pelos 
sacerdotes (bispos/presbíteros), que agem não em seu nome, mas in persona Christi, e garantes 
da Sua presença. 
 São abundantes as referências ao sacerdote como primeiro responsável, modelo e impul-
sionador de uma participada, consciente, activa e bela participação de todos na liturgia, parti-
cularmente na Eucaristia: «Ao celebrar a Eucaristia, (o sacerdote) deve servir a Deus e ao povo 
com dignidade e humildade e, tanto no modo de se comportar como no de proferir as palavras 
divinas, procurará sugerir aos fiéis a presença viva de Cristo» (Instrução Geral do Missal Ro-
mano, n. 93). 
 Do modus celebrandi do sacerdote, enquanto presidente e promotor da digna participação 
de todos, decorre a autêntica ars celebrandi da assembleia. Algumas exigências de natureza 
estética – gestos, palavras, objectos, cores, aromas, formas, lugares – são referenciais, para que 
tal desígnio se concretize, sempre num registo simbólico-ritual, do visível para o Invisível. 
 1. O EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 
 Como presidente, o sacerdote abre e encerra a celebração, dá início e termo às orações e 
aos vários momentos rituais. Presidir exige sensibilidade e sentido estético apurado, de modo 
a não convergir em si a atenção, mas sugerindo a presença e presidência de Cristo: Ele é quem 
verdadeiramente preside. Alguns elementos se destacam, na acção ritual do sacerdote, ao nível 
funcional, e sobretudo estético-simbólico, para expressar esta presidência in persona Christi: 
 - As vestes litúrgicas: alva, estola e/ou casula de distintas cores, consoante o tempo litúr-
gico. 
 - O lugar: o presbitério e, neste, a cadeira-sede, distinta dos outros assentos. Aí se desen-
rola o núcleo da ritualidade sacerdotal, permitindo melhor comunicação, oral e visual, com a 
assembleia. 
 - Os gestos: abrir, estender, erguer e impor as mãos, abençoar, congregar e convidar à ora-
ção, partir o pão, imergir, aspergir, ungir, estar de pé, sentar-se, prostrar-se, ajoelhar, genuflectir, 
inclinar-se. 
 A diferenciação funcional e estética das vestes, lugares, gestos e palavras do sacerdote 
evidenciam, mais que a separação, a riqueza da diversidade e comunhão entre todos, gerada 
pelo próprio Cristo. 
 2. A COMUNICAÇÃO E RITUALIDADE LITÚRGICA 
 Não há celebração sem comunicação, sobretudo pela palavra, recitada ou cantada, e pelo 
gesto. A dicção expressiva e os gestos não teatralizados e rígidos, mas espontâneos e naturais, 
muito contribuem para imprimir beleza e clareza de significado à ritualidade litúrgica. 
 O canto é um elemento privilegiado de comunicação litúrgica, entre o sacerdote e a as-
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sembleia e entre a assembleia e o Senhor, que nela está presente. Como acentua a Instrução 
Musicam Sacram, n. 16: «Nada mais festivo e mais desejável nas acções sagradas do que uma 
assembleia, que, toda inteira, expressa a sua fé e a sua piedade através do canto». De entre 
os cantos mais importantes, sobressaem os que competem ao sacerdote: saudação, orações, 
diálogos e, particularmente, a doxologia final da Oração Eucarística. Retirado de: 

SANTOS, José Henrique 

A CATEDRAL

UNIDOS PELO MESMO BAPTISMO... 

 Embora de comunidades paroquiais diferentes, os cristãos de uma mesma Diocese, por-
ção do Povo de Deus situa- da num determinado território, têm entre si uma unidade mais forte, 
expressa não só na partilha e vivência de uma mesma fé universal, mas no sentir-se Igreja, unida 
a um mesmo Pastor, o Bispo, que os conduz segundo os desígnios de Deus e os confirma nessa 
mesma fé recebida. 
 Por isso, unidos ao Bispo, que por sua vez se une a todo o colégio episcopal sob a presi-
dência do Papa, Bispo de Roma, os cristãos de uma Diocese vivem e caminham segundo um 
mesmo ritmo, numa unidade celebrativa e vivencial, numa partilha e caridade comum que os 
distingue e unifica. 
 Não pretende esta reflexão ser um tratado de eclesiologia, com a esquematização própria 
de tal pretensão. Pretende apenas apontar para a unidade que a Diocese de Viseu é chamada a 
viver, segundo o seu Pastor, que aponta este ano para os 500 anos da Dedicação da Catedral, 
igreja a que preside e simboliza visivelmente a unidade de todas as igrejas da Diocese. 
 Não é uma data que passe em claro, nem apenas mais um aniversário da Sé em específico. 
Porque não fazer dela uma celebração do espírito de unidade, de comunhão de toda a Diocese, 
de júbilo e de celebração de uma fé que se vive em comum, em Diocese? Porque não aproveitar 
este tempo de graça para reflectir e fundamentar essa mesma unidade? Para formar e reviver 
os princípios eclesiais que unem e fundamentam toda a vivência da fé nesta porção do Povo de 
Deus? 
 Porque a Sé de Viseu não apenas «preside» à vista da cidade, encimando-a majestosa- 
mente; preside a todas as igrejas da Diocese, de onde parte este espírito comum de anúncio e 
vivência de Jesus Cristo, de onde nascem a união e a caridade na vivência dos mesmos sacra-
mentos. 
 Recebemos o mesmo Baptismo, unidos numa mesma liação divina que tem de crescer 
num espírito comum, num viver em comunidade, melhor num partilhar e experimentar comum 
de comunidades. 
 E se o mesmo Baptismo nos une numa mesma Igreja, numa mesma família de lhos de 
Deus, uma família muito universal, também segundo os desígnios do Senhor, une-nos também 
em espírito de proximidade e de partilha com membros de quem esta proximidade é não só 
mais física, mas simultaneamente mais compreensível e mais sacramental, porque ungidos com 
o mesmo óleo, porque participantes de uma mesma realidade sensível que nos remete para uma 
unidade mais profunda. 
 A oração de bênção da fonte baptismal recorda-nos isso mesmo, ao dizer: «oriundos de 
diversos povos e condições diferentes, mas renascendo iguais neste banho vital e unificador, 
vivam como irmãos na caridade e reconheçam-se como concidadãos pela concórdia». 
 E lança-nos um desafio para a vivência cristã, para nos sentirmos diocese em festa e em 
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comemoração, mas, acima de tudo, para sentirmos o empenho de partilhar comunitariamente 
o empenho que resulta do nosso baptismo: «sejam filhos que reflectem a imagem da bondade 
do Pai, discípulos que observam fielmente as palavras do Mestre, templos onde ressoa a voz 
do Espírito Santo. Sejam testemunhas do Evangelho, promotores da justiça, e animem com o 
Espírito de Cristo a cidade terrena em que habitam, até que cheguem um dia a ser admitidos 
como concidadãos na Jerusalém celeste». 

NA 

24 HORAS PARA O SENHOR 

 Obrigada, Papa Francisco! Que grande ideia teve quando nos lançou o desafio das “24 
horas para o Senhor”. E foram muitos os que o aceitaram. 
 Penso que posso mesmo afirmar que a Sé de Viseu viveu momentos únicos desde as 
17h30 do dia 13 até às 17h30 do dia 14 de Março. Iniciámos, como não podia deixar de ser, com 
a Eucaristia presidida pelo Nosso Bispo que nos interpelou a aproveitarmos este tempo para 
pedirmos ao Senhor tudo o que achávamos importante. 
 A Celebração Penitencial foi o momento do arrependimento. Arrependimento sincero 
frente a Jesus Sacramentado que “olhava” para cada um de nós e nos motivava a um completo 
exame de consciência, a uma contrição sincera e a uma confissão bem feita. Foram muitos os 
que se abeiraram dos vários sacerdotes no seu ministério da reconciliação. A noite continuou e 
Jesus sempre muito e bem acompanhado com os jovens Seminaristas, ensinando como melhor 
podemos usufruir das graças que Jesus tem para nos dar quando O adoramos no Santíssimo 
Sacramento e depois com a oração de Louvor orientada pelo Grupo de Jovens de Gumirães 
CORDAS. 
 Várias foram as pessoas que quiseram continuar com Jesus durante toda a noite. E que 
noite! Tanto Louvor, tanta Ação de Graças, tanta alegria por podermos passar a noite com Jesus 
Sacramentado. Noite única! Uma das melhores das nossas vidas! E cada vez que para Ele olhá-
vamos sentíamos, tal como os discípulos de Emaús: “Não nos ardia o coração, quando Ele nos 
falava?” 
 No dia 14, durante a manhã, dezenas de pessoas foram visitar Jesus e, à tarde, às 15h, 
foram os mais pequeninos que quiseram, também eles, dar graças e louvar o Senhor, rezando 
a Via Sacra. Mas também foram muitos os adultos que participaram recordando o sofrimento 
de Jesus na Sua paixão e morte. E se começámos com a Eucaristia, terminámos as “24h para o 
Senhor” com a Eucaristia vespertina das 17h30. 
 Obrigada, meu Senhor e meu Deus, por me dares a oportunidade de Te amar mais e mais! 

Uma Paroquiana 

O SACERDOTE
MODELO E PROMOTOR DA ARS CELEBRANDI – III 

OS ESPAÇOS E AS VESTES LITÚRGICAS 

 O espaço onde se desenrola a acção ritual do sacerdote, bem como a indumentária litúrgi-
ca, não baseiam a sua importância somente na funcionalidade, mas no que significam e evocam. 
No lugar da presidência, bem visível, sobressai a cadeira. Como observa a Instrução Geral do 
Missal Romano, n. 310: «A cadeira do sacerdote celebrante deve significar a sua função de 
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presidente da assembleia e guia da oração». A cadeira-sede simboliza a presença e presidência 
de Cristo. Por isso, a sede não aparenta o aspecto de trono, mas a presença fontal e frontal de 
Cristo: Ele veio para servir e dar a vida, como Sacerdote e Cordeiro. 
 Quando preside, o sacerdote é imbuído de alguma tensão entre a capacidade expressiva 
própria e a execução ritual-simbólica, prescrita pela Igreja. O equilíbrio conseguido entre a nor-
ma e a espontaneidade, reflecte-se numa melhor expressão da beleza da presença real de Cristo. 
Os princípios que concernem à locabilidade do sacerdote aplicam-se, de igual modo, às vestes 
litúrgicas. Estas não têm como única finalidade expressar a hierarquia de funções, mas, pela 
sua elegância, beleza e nobre simplicidade, simbolizar e evidenciar a importância da função 
sacerdotal. 
 A alva (veste comum aos diversos ministérios ordenados e/ ou instituídos), a casula, a 
estola, a capa de asperges, o véu de ombros e a dalmática (usada pelo diácono) são os principais 
ornamentos ou vestes litúrgicas. As cores litúrgicas (branco, verde, vermelho e roxo, consoante 
o tempo litúrgico ou festas), a qualidade material e estética, o decoro e o estado de conservação 
das vestes em muito contribuem para a dignidade e beleza das celebrações. 
 Igualmente, e quando é o bispo quem preside, as insígnias episcopais: o anel, o báculo, a 
mitra, a cruz peitoral e o pálio, na diversidade das suas utilizações e significados, no princípio 
da nobre simplicidade, podem imprimir dignidade e beleza celebrativa. 
 A ars celebrandi não é um exclusivo do sacerdote, mas de toda a assembleia que por ele 
é presidida, manifesta-se, antes de mais, na beleza deste mistério de representação sacramental, 
ritualizada nas palavras, nos gestos, nos lugares que ocupa, nas vestes, em todo o seu ser e agir. 
O sacerdote que preside é dispensador dos mistérios de Deus e mista- gogo, constituindo esta a 
sua função específica: conduzir a assembleia e orientá-la para contemplar e saborear o Brilho e 
a Beleza invisível, mas presente, do Mistério de deus, patente na beleza visível da acção litúr-
gica. 

Retirado de: Santos, José Henrique

ENCONTRO DIOCESANO DE ACÓLITOS 

CHAMADOS A CAMINHAR E SERVIR! 

 Em Tondela, no dia 25 de Abril, entre as 09:45 e as 17:30 horas, vai realizar-se o Encontro 
Diocesano de Acólitos. 
 A iniciativa é do Secretariado Diocesano da Liturgia e conta com o apoio da Associação 
de Acólitos de Tondela. 
 Para além das apresentações das paróquias, por arciprestados, também a Associação de 
Acólitos de Tondela fará a sua apresentação, dando a conhecer a sua génese, a sua dinâmica e o 
seu modo de funcionamento como serviço da paróquia de Tondela. 
 A Associação de Acólitos constituiu-se como entidade autónoma, mas integrada na estru-
tura paroquial, com supervisão e acompanhamento do Pároco. 
 Presta um serviço muito meritório, tanto no contexto das celebrações litúrgicas, como nas 
actividades do Plano Pastoral da comunidade cristã. 
 Neste Encontro, haverá, pelas 11:00 horas, uma sessão de risoterapia dinamizada pelo 
Prof. Fernando Baptista, que já é conhecido de muitos, pois tem marcado presença noutras ac-
tividades de âmbito diocesano. 
 D. Ilídio Leandro presidirá à Eucaristia de encerramento. Após a Eucaristia, ainda poderá 
ser visitado o Museu Terra de Besteiros, um museu de território, que dá aos visitantes uma ideia 
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global do Concelho de Tondela, tanto do seu passado, como do presente e mesmo dos seus so-
nhos. 
 O Encontro decorrerá na Quinta do Vale Minhoto, uma unidade de Turismo em Espaço 
Rural com reconhecido prestígio e qualidade. 

ENCONTRO DIOCESANO DE ACÓLITOS
REALIZOU-SE EM TONDELA 

 Decorreu em Tondela, durante o dia de sábado, 25 de Abril, o Encontro Diocesano de 
Acólitos, promovido pelo Secretariado Diocesano da Liturgia. 
 Com cerca de centena e meia de acólitos, a Quinta do Vale Minhoto, em Tondela, revelava 
grande animação, desde a manhã, com a presença dos acólitos da nossa diocese que quiseram e 
puderam estar presentes. 
 A Associação de Acólitos de Tondela empenhou-se no apoio à organização e o Encontro 
foi liderado por Pedro Teixeira e pelo Cón. António Jorge, dos Secretariado Diocesanos da 
Liturgia e da Pastoral da Juventude e Vocações. 
 Apesar do tempo chuvoso, a Quinta do Vale Minhoto, aprazível espaço de Turismo Rural, 
ofereceu todas as condições, com espaços cobertos, que permitiram não só a formação e oração, 
como o almoço, muito ao gosto dos participantes. Gostaram tanto, que foi necessário reforçar a 
“dose”. 
 Depois do almoço, os acólitos fizeram uma caminhada até à Igreja Paroquial de Tondela, 
onde foi celebrada a Eucaristia, presidindo o Cón. José Henrique, do Secretariado Diocesano da 
Liturgia, em representação de D. Ilídio Leandro, que não pôde estar presente. Concelebraram 
o Pe. João Carlos (pároco de Tondela), o Pe. Miguel Abreu (pároco de Campo de Madalena), o 
Cón. António Jorge e o Pe. Rocha. Nem a chuva que caiu durante a caminhada fez diminuir o 
entusiasmo dos caminhantes, que tiveram o apoio dos seus líderes, com atenção especial para 
os mais pequeninos. 
 Na homilia, o Cón. José Henrique realçou a beleza e a importância do ministério do Acó-
lito na Liturgia, que é sempre celebração do amor de Deus para connosco. Toda a celebração 
teve a participação “exemplar” de acólitos desempenhando as diferentes funções deste ministé-
rio. 
 O grupo coral que animou a celebração era constituído por jovens músicos e coralistas. 
Não sendo muito numeroso, animou a celebração com arte e beleza, sendo acompanhados por 
duas violas, um violoncelo e uma flauta. Registe-se o facto de alguns dos grupos de acólitos 
estarem acompanhados pelos seus párocos, o que constituiu forte estímulo para a sua presença 
neste evento. 
 O Encontro Diocesano do próximo ano será na Catedral de Viseu, que celebrará 500 anos 
da sua Dedicação. O “testemunho” foi entregue pela Associação de Acólitos de Tondela a um 
grupo de acólitos de Viseu, que, com o Secretariado Diocesano da Liturgia, assumirá, desde já, 
a preparação do Encontro. 

GI 
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3.  EDUCAÇÃO CRISTÃ

A MISSÃO E AS MISSÕES 

 A Missão, que é a razão fundamental da existência da Igreja de Cristo, consiste em levar 
a todos os lados e a todas as gentes, de todas as raças, línguas, povos e nações, o alegre anúncio 
de que há um Caminho para vencer a morte, o sofrimento, a solidão, o egoísmo, a injustiça e 
toda a espécie de maldade. 
 Os missionários são enviados pelas suas igrejas diocesanas a outras partes do mundo para 
formarem comunidades crentes que queiram viver esse Amor. Nascem assim novas dioceses, 
em países com fortes diferenças económicas e sociais, que precisam de ser apoiadas em quase 
tudo. 
 O Amor só pode ser pregado e assimilado por novos crentes através de obras de amor, 
sobretudo naqueles lugares onde a pobreza, a falta de instrução, as guerras e a exploração injus-
ta dos bens naturais deixam as pessoas a viver em situações infra-humanas. É esse o trabalho 
missionário. 
 Os meios de comunicação costumam dar pouca visibilidade à intensa e variada acção 
missionária da Igreja em tantas partes do mundo. Mas o trabalho realizado é incalculável. Há 
milhares de cristãos, destacados nos mais variados e arriscados pontos do planeta (leigos, pa-
dres, religiosos e religiosas) a realizar obras de tal mérito que são dignas do louvor e do aplauso 
de governos e de organizações civis, em prol da saúde, educação, desenvolvimento e cultura de 
muitos povos abandonados a si mesmos e à exploração de outros. 
 É para colaborar nesta “missão” que se organiza, em todas as dioceses, o Dia Mundial 
das Missões. Os peditórios desse Dia são recolhidos e enviados para a organização central das 
Obras Missionárias Pontifícias que, por sua vez, as redistribui conforme as necessidades de 
cada lugar. 
 Para dar a conhecer melhor as actividades da “missão” da Igreja os Missionários Com-
bonianos, presentes na diocese de Viseu desde 1947, editam duas revistas: Além-Mar (para 
adultos) e Audácia (para jovens). Os Missionários da Consolata publicam ‘Fátima Missionária’ 
e os Missionários da Boa Nova editam a ‘Boa Nova’. Promover a assinatura destas revistas e 
dar a conhecer o trabalho dos “missionários” também é participar na “missão”. Só se ama o que 
se conhece. 
 Desde há muitos anos que alguns agrupamentos de Escuteiros da região de Viseu e alunos 
das aulas de moral estão envolvidos no peditório de rua do Dia Mundial das Missões. 
A diocese agradece esta colaboração. Ela permite enviar uma contribuição mais generosa, para 
que os missionários possam fazer mais e melhor. 
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A MISSÃO E AS MISSÕES (2)

 Estamos no mês de outubro, Mês do Rosário e Mês das Missões. É importante 
aproveitarmos este tempo para refletir, rezar e apoiar o trabalho missionário da Igreja. Para 
melhor conhecimento desta que é a tarefa prioritária de cada cristão, dedicamos estas linhas a 
esse tema. 
 A Missão é uma característica fundamental das Igrejas cristãs (protestantes, ortodoxas e, 
naturalmente, católicas). ‘Missão’ significa ‘Envio’ de alguém com a finalidade de salvar ou-
tros. Biblicamente ela tem início na promessa de Deus à humanidade decaída (em Adão), de lhe 
‘enviar’ um salvador, para ajudar cada pessoa a ser capaz de crescer em liberdade, respeitando 
a liberdade dos outros, através da escuta e do respeito pela Sua Palavra (cfr. Gen. 3, 1-15). 
 Esta promessa realizou-se, finalmente, com a ‘missão’ do Messias (o Filho enviado pelo 
Pai) que, com a sua obediência a Deus até à morte, trouxe o remédio para a desobediência da 
humanidade e, assim, lhe abriu o caminho da Vida para a eternidade, segundo os primordiais 
desígnios do Criador. 
 Vencida a morte e restaurada a Vida para sempre, Cristo regressou ao Pai e, juntos ‘envia-
ram’ o Espírito Santo, para manter viva nos crentes a presença de Cristo e a força que vence a 
morte: o Amor, em obediência a Deus. 
 Este é o primeiro passo da Missão: a Missão de Deus, realizada no envio de Cristo e do 
Espírito Santo. 
 No seguimento desta Missão, nasce a Missão dos crentes. Aos seus discípulos, depois da 
ressurreição, Jesus diz: “Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós” (Jo. 20, 21). No 
Evangelho de Marcos Jesus acrescenta: “Ide por todo o mundo e anunciai a Boa Notícia (de 
que foi aberto o caminho da Vida para sempre, através da doação generosa do Salvador, doação 
de si mesmo até à morte, pelo bem de todos!). Quem acreditar (quem seguir esse caminho) será 
salvo” (Mc. 16, 15). 
 O livro dos Actos dos Apóstolos conta como os seguidores de Jesus realizaram esta ‘mis-
são’. Desta forma, o Caminho de Cristo estendeu-se pela Ásia Menor, pela Europa central e 
pelo Norte de África. É a segunda etapa: a missão da Igreja. 
 A Igreja, sobretudo na Europa, ganhou forma em múltiplas igrejas locais (dioceses) que, 
em obediência ao mandato do Mestre, procuraram sempre organizar o “serviço missionário” 
direcionado para os povos ainda não evangelizados. Foi assim que nas- ceram as várias missões 
organizadas para chegar às Américas e às Índias Orientais, no sec. XVI. Nestas ’missões’ tive-
ram especial importância as Ordens religiosas, sobretudo a franciscana e dominicana, e, mais 
tarde, os Institutos especificamente missionários que, a partir do sec. XIX, tiveram um papel 
muito importante na evangelização da África e na re-evangelização das Américas e de outras 
partes do mundo. 
 Para organizar, dinamizar e apoiar este movimento missionário foram criadas, no sec. 
XIX, as Obras Missionárias Pontifícias, um organismo sob a orientação do Papa com o qual, 
agora, colaboram todas as dioceses do mundo. 
 Até ao Concílio Vaticano II, o protagonismo da ‘missão’ estava praticamente ligado aos 
Institutos missionários. A partir daí, procurou-se devolver esse protagonismo a cada diocese. 
Os Institutos Missionários, com a sua longa experiência, mantiveram-se como expressão da 
missionariedade da igreja diocesana e como animadores missionários dos cristãos, para que 
assumam a sua responsabilidade na ‘missão’ que é de todos. 

José Júlio Marques 
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DIA DIOCESANO DO CATEQUISTA, GRANDE FESTA DA MISSÃO 

 A tarde de Domingo, dia 19, concentrou em Santa Comba Dão três centenas de catequis-
tas, oriundos de toda a diocese. O Auditório do Centro Paroquial encheu-se e o ambiente foi de 
festa. 
 Com um programa muito variado, com formação, oração e diversão, este Dia Diocesano 
do Catequista foi organizado pelo Secretariado Diocesano da Educação Cristã e contou com a 
presença de D. Ilídio Leandro, visivelmente satisfeito com a numerosa presença de catequistas, 
acompanhados pelos respectivos párocos. 
 O acolhimento foi feito, junto à Igreja Paroquial, seguindo-se uma passagem pelo Mira-
douro, ali bem próximo, aproveitando uma paisagem de rara beleza sobre a albufeira da Barra-
gem da Aguieira. Após um momento de oração pessoal, no interior da Igreja Paroquial de Santa 
Comba Dão, os participantes deslocaram-se para o Auditório do Centro Paroquial, entregando 
no Salão a merenda que quiseram partilhar, no final dos trabalhos. 
 Foi evidente o envolvimento do tecido social das comunidades paroquiais da Unidade 
Pastoral de Santa Comba Dão. Realce para a Universidade Sénior desta novel cidade, que 
colocou em cena a lenda de Santa Columba, tentativa de explicação do topónimo: por ocasião 
das invasões muçulmanas de Almançor, uma comunidade de freiras preferiu matar-se colecti-
vamente, tendo à frente a abadessa Columba, para não serem “pasto” dos invasores, a quem 
Almançor as terá prometido como espólio de guerra. Este gesto de “fidelidade aos votos até 
à morte”, mereceu à abadessa Columba o título de “santa”- Santa Columba, ou Santa Comba 
(Santa Comba Dão pela presença do Rio Dão). 
 Também a Tuna de S. Joaninho deu um grande contributo com a animação musical de 
momentos altos do programa, com realce para as apresentações que o Grupo de Jovens “JO-
TRENA” colocou em cena, com muito profissionalismo. As apresentações obedeceram ao tema 
do Encontro “Alegra-te e caminha”. 
 Catequistas representantes das várias Zonas Pastorais deram cor e luz ao compromisso 
de todos os presentes para se empenharem nesta missão de dar a conhecer Jesus Cristo como 
Salvador, tanto junto das crianças, como dos seus pais, com quem deverão manter uma estreita 
relação. 
 Assim sugeriu D. Ilídio, no momento da sua intervenção. Falou sobre “a doce e reconfor-
tante alegria de evangelizar” desenvolvendo-a na linha do Plano Pastoral para a Diocese – “ca-
minhar com o Ressuscitado”. D. Ilídio insistiu com os catequistas para que revelassem o rosto 
amoroso de Deus, que ama cada criança e cada adulto com amor imenso, a todos abraçando no 
mesmo gesto de redenção universal. 
 Fernando Baptista, da diocese de Aveiro, jovem catequista e professor de EMRC, com 
experiência de treino de lideranças, deu também o seu contributo, ao mesmo tempo testemunho 
pessoal e exemplificação do modo de valorizar a alegria de ser “catequista como alegre servidor 
do Evangelho” e de viver “normalmente” o dia-a-dia, tanto no trabalho, como na família e nas 
relações socias, em clima de “oração que nasce dentro do cristão”. 
 “Sorrisos de Deus” é o nome do projecto que Fernando Baptista vem desenvolvendo com 
o Grupo de Jovens com quem trabalha e que deu a conhecer aos presentes. 
 O Pe. Virgílio, pároco em Santa Comba Dão e Responsável pelo Secretariado Diocesano 
da Educação Cristã, conduziu todo o programa, contando com a colaboração dos restantes ele-
mentos do Secretariado e dos seus colegas da Equipa de Párocos, além dos catequistas e outros 
animadores da Unidade Pastoral de Santa Comba Dão. 
 A terminar, todos receberam um “nariz vermelho”, como símbolo da “alegria de evan-
gelizar”, cando registado em “fotografia de família” tirada no adro da Igreja, antes de todos se 
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juntarem, num salão anexo, para partilharem a merenda que haviam trazido. Um cajado com as 
sandálias, “testemunho” da organização do Dia Diocesano do Catequista para o próximo ano, 
foi entregue à Zona Pastoral de Lafões, cando marcado encontro para Oliveira de Frades, onde 
se repetirá a “grande festa da alegria de evangelizar”. 
 A todos foi entregue, como lembrança, para além do “nariz de palhaço”, uma pagela com 
o calendário das principais acções deste ano pastoral para os catequistas, juntamente com um 
pequeno quadro com a imagem da Igreja Paroquial de Santa Comba Dão, recordando o mo-
mento de oração pessoal, que terá marcado cada um dos participantes, logo no início deste Dia 
do Catequista. Em conversa com a Ir. Arminda, do Secretariado Diocesano da Educação Cristã, 
tentámos perceber a razão da escolha de Santa Comba Dão para este Encontro de Catequistas: 
- “Seguindo um pouco o apelo do Papa, para que caminhemos até às periferias, escolhemos 
esta periferia da Diocese, o extremo sul do seu território. Procurando compensar o tempo de 
deslocação, para quem vinha de mais longe, elaborámos um programa que preenchesse apenas 
a tarde. Isso facilitaria a vida aos participantes. O objectivo era motivar os catequistas para o 
novo ano, que agora se iniciou: - “Alegra-te e caminha!” E a conversa continuou: - “Quisemos 
também integrar a “prata da casa” desta Unidade Pastoral, incluindo estruturas da sociedade 
civil, como a Universidade Sénior de Santa Comba Dão, que apresentou em cena a “lenda de 
Santa Columba”. O Grupo de Jovens JOTRENA também deu um contributo muito belo a este 
Encontro, tal como a Tuna de S. Joaninho. A passagem pelo Miradouro, pela Igreja, com mo-
mento de oração pessoal e, depois a actividade de formação e recreio, no Salão Paroquial, tudo 
serviu para mostrar aos participantes o que é a dinâmica de uma comunidade cristã, em todas as 
suas dimensões. Vale mais ver, que ouvir apenas”. 
 Referindo a presença de D. Ilídio Leandro, a Ir. Arminda realçou a sua importância, pois 
“o Bispo é o Catequista-mor, o primeiro Catequista da Igreja diocesana. Foi importante ouvir o 
que tinha para dizer aos Catequistas que colaboram com a sua missão”. 
 Concluindo e avaliando este Dia Diocesano do Catequista, a Ir. Arminda considera que 
“foi uma tarde festiva marcante, como confirmam os ecos que já foram chegando, tanto da parte 
dos que participaram, como daqueles que não puderam estar presentes e já ouviram o testemu-
nho dos que participaram”. 

FM 

ENCONTRO DE CATEQUISTAS EM UNIDADE PASTORAL 

 Numa Ceia de Reis, em Lajeosa do Dão, reuniram os catequistas das paróquias que in-
tegram a Unidade Pastoral NE de Tondela. Mais de meia centena de catequistas e respectivos 
párocos conviveram, nesta sexta-feira, para melhor se conhecerem e iniciarem o processo de 
“trabalho em unidade pastoral”. 
 Os catequistas de Parada de Gonta e Canas de Santa Maria, de S. Miguel do Outeiro, 
Lobão da Beira, Tonda e Lajeosa do Dão, acompanhados dos respectivos párocos (Padres João 
Dinis, João Pedro, António Carlos e Néry), para além da refeição, fizeram um trabalho prévio 
de reflexão sobre o encontro dos discípulos de Emaús com o Ressuscitado e colocaram em co-
mum essa reflexão. 
 Acolhidos simpaticamente pelos catequistas de Lajeosa do Dão, todos se sentiram “em 
casa” e esta foi a terceira iniciativa realizada pensando na gestação da Unidade Pastoral. Antes, 
já se havia realizado um encontro de Cantares ao Menino, em Canas de Santa Maria e, no final 
da Primavera do ano passado, um encontro das crianças e catequistas, no Parque Abel Lacerda, 
em Sabugosa, após uma caminhada na ecopista do Dão. 
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Nesta Ceia de Reis, os catequistas de Sabugosa não puderam estar. Visivelmente satisfeitos, 
apesar do frio da noite, muitos catequistas fizeram, com esta iniciativa, a sua primeira visita 
a Lajeosa do Dão, paróquia que, até agora, pertencia ao Arciprestado Rural de Viseu, embora 
pertencesse administrativamente ao concelho de Tondela. 

GI 

PROFESSORES DE EMRC

 Na manhã de Sábado, dia 6 de Dezembro, o Secretariado Diocesano da Educação Cristã, 
através do Departamento do Ensino Religioso nas Escolas, convocou todos os Professores de 
EMRC, a leccionar na Diocese, para um encontro com o Bispo. Tratava-se de o Bispo tomar 
conhecimento dos Professores que estão colocados nas Escolas desta Igreja, neste 1.º ano da 
nova metodologia de colocação de professores. O Bispo foi informado de que 10 professores 
de outras dioceses estão a leccionar em Viseu, enquanto 8 de Viseu estão colocados noutras 
dioceses. Com a presença, também, do Presidente do Secretariado - Pe. Virgílio - houve uma 
partilha muito animada e interessada, tendo por base os novos critérios e orientações para esta 
disciplina. Foram feitos apelos à vivência desta missão com proveito para os alunos, as escolas 
e a Igreja desta diocese e, naturalmente, para os mesmos professores.

ESCOLA BÁSICA DE GRÃO VASCO 

ALUNOS DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA EM ROMA 

 Alunos do 9.º ano da Escola Básica Grão Vasco, do Agrupamento de escolas da Zona 
urbana de Viseu, partiram para a cidade de Roma – Itália - na passada segunda-feira, dia 16 de 
fevereiro, naquele que é o ponto alto da concretização do projeto: “Educação Moral e Religiosa 
Católica (EMRC) em Jornada”, iniciado no ano letivo 2013/2014. Nele estiveram envolvidos os 
alunos inscritos na disciplina de EMRC e respetivas famílias, assim como docentes e a Direção 
do Agrupamento, tendo sido, esta última, um forte apoio à concretização do mesmo. 
 Pretendeu-se proporcionar aos alunos do 9.º ano uma experiência única que complemen-
tasse o seu percurso escolar, com a possibilidade de conhecer o berço da cultura religiosa. Com 
esta deslocação, os discentes terão oportunidade de reconhecer em cada traço da história as 
raízes da espiritualidade cristã, ajudando-os a construir a sua identidade e fomentando o desen-
volvimento de todas as suas dimensões, enquanto pessoas únicas e irrepetíveis. 
 Durante o período preparatório, os alunos levaram a cabo uma reflexão séria e fundamen-
tada que culminou na elaboração de um documento – Carta de Princípios. Os alunos tiveram, 
ainda, a possibilidade de se reunir com o Bispo da diocese de Viseu, D. Ilídio Leandro, no dia 
13 de fevereiro, assim como de participar numa missa de envio, no passado domingo, dia 15, 
presidida pelo sacerdote responsável pela Pastoral Juvenil de Viseu, Padre António Jorge, que 
contou com a presença de alunos, professores e respetivas famílias. 
 Foi com grande satisfação que este grupo obteve resposta a carta enviada a Sua Santidade, 
o Papa Francisco, na época de Natal. Recentemente, foi, também, remetida, a Sua Santidade, 
a Carta de Princípios redigida. Este documento foi elaborado nas aulas de EMRC, sob o olhar 
atento do Bispo da diocese e com a colaboração dos professores envolvidos no projeto, assim 
como do responsável da Pastoral Juvenil. Nesta Carta, assinada por todos os alunos do 9.º ano 
que participaram na sua redação, encontra-se uma breve reflexão que exprime o testemunho e 
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compromisso deste grupo de jovens no seio familiar, na escola, na Igreja e no mundo. 
 Confirmada está a presença na Audiência Geral, da manhã de quarta-feira de cinzas, bem 
como a referência, no início da mesma, a este grupo, por parte de Sua Santidade. 

EMRC 

ALUNOS DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA
EM ROMA COM O PAPA 

“AS SUAS PALAVRAS ZERAM-ME PENSAR QUE TEMOS DE ESTAR
MAIS ATENTOS AOS MODELOS QUE SEGUIMOS” 

 Dois estudantes de Educação Moral e Religiosa Católica da Escola Básica Grão Vasco, 
em representação do grupo, entregaram ao Papa a Carta de Princípios assinada por todos os 
alunos do 9.º ano que participaram na sua redacção, uma carta do Bispo da Diocese de Viseu, 
um livro de S. Teotónio, padroeiro da Diocese, um CD de fado e uma estatueta do Duque de 
Viseu, gentilmente cedida pela Câmara Municipal. 
 Regressados de Roma, naquele que foi o momento alto do projecto “Educação Moral e 
Religiosa Católica (EMRC) em Jornada”, 33 alunos do Agrupamento de Escolas Zona Urbana 
de Viseu – Escola Grão Vasco, e respectivos professores, viveram cinco dias preenchidos de 
descobertas e emoções. 
 Neste projecto conseguiu-se, após um período preparatório de vários meses em coopera-
ção com toda a comunidade escolar e direcção do Agrupamento de Escolas, que os alunos do 
9.o ano vivessem uma experiência única que pode dar um novo impulso às suas vidas pessoais e 
académicas. Isto mesmo é dito por uma aluna, quando refere: “muitas das coisas que passámos 
são, simplesmente, indescritíveis, foi uma experiência magnífica, deu para crescer muito em 
termos pessoais”. 
 Em Roma, conheceram alguns dos muitos lugares e monumentos que são património his-
tórico do cristianismo, de onde se destacam as Basílicas de S. Paulo Extramuros, S. João de La-
trão, Santa Maria Maior e S. Pedro, e os Museus do Vaticano, a Capela Sistina, as Catacumbas 
de Santa Domitília, o Coliseu e o Circo Máximo. Visitaram, também, a fonte de Trevi, a Praça 
Navona, o Panteão e a Boca de Verdade. Cada dia revelou-se uma experiência em crescendo, de 
onde se destacam um ambiente muito salutar e familiar entre alunos, professores e a comunida-
de da cidade de Roma. 
 Destes cinco dias é inevitável reter o momento vivido na audiência geral – manhã de 
quarta-feira – na qual o grupo teve o privilégio de ficar sentado muito perto de Sua Santidade, 
em plena Praça de S. Pedro. Foi especial ouvir o Papa nomear a escola e estender a Sua bênção 
às respectivas famílias, amigos e comunidade escolar. Dois estudantes, em representação do 
grupo, entregaram ao Papa a Carta de Princípios, assinada por todos os alunos do 9.º ano que 
participaram na sua redacção, uma carta do Bispo da Diocese de Viseu, um livro de S. Teotónio, 
um CD de fado e uma estatueta do Duque de Viseu, gentilmente cedida pela Câmara Municipal 
de Viseu. São os próprios alunos, no balanço desta experiência, que se detêm nas palavras do 
Papa Francisco. 
 “Estar perto do Papa mudou-me e as suas palavras tocaram- me, fizeram-me pensar que, 
se calhar, nós temos de estar mais atentos aos modelos que seguimos”, reconhecia uma aluna 
no final da audiência, acrescentando que, tal como disse o Papa, é fundamental que sejamos 
encorajados a “apostar em ideais grandes, ideais de serviço que engrandecem o nosso coração 
e tornem fecundo os nossos talentos”. 
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 Mas foi nas ruas de Roma e neste emaranhado de emoções que, quando se cruzaram com 
uma mendiga idosa, os alunos colocaram em prática o que tinham ouvido do Papa quando, re-
ferindo-se à sociedade, afirmou que cada um se deve deixar enternecer pelos “mais pequenos, 
os mais frágeis e os mais pobres, seguindo a palavra e o exemplo de Jesus quando nos diz que 
são nossos irmãos”. Os alunos partilharam a comida, que seria o lanche dos alunos, com essa 
velhinha. Ofereceram, de igual modo, afeto e atenção. Este momento foi assinalado como dos 
mais marcantes em toda a sua estadia em Roma. Como eles disseram: eles foram Jesus, imitan-
do-o. 
 Nesta fase do projecto, “EMRC em Jornada”, é perceptível que também é na escola que 
se podem concretizar estas palavras e os principais valores do Ser humano, impulsionados pela 
família. A escola deve ajudar a construir um mundo mais fraterno, tal como expresso pelo Papa. 
Este grupo sempre revelou grande alegria, entusiasmo e capacidade de descoberta nas pequenas 
coisas, às quais conferiu grandes e nobres significados. Todas as noites, como uma família, e 
apesar do cansaço, partilhavam com os seus pares e com os professores o que havia sido o dia, 
tornando-se este um precioso momento de reflexão desta Jornada. 
 Este foi um projecto começado com grande humildade e que se revelou de extraordinária 
riqueza social e humana. Alunos e professores saíram bem mais ricos dele, algo que se espera 
seja alargado a toda a comunidade escolar. É desejo dos professores que este seja um momento 
transformador de todo este grupo e de cada um destes alunos, e que estes adolescentes saibam 
converter esta experiência num impulso para uma vida nova e muito feliz. Mais do que fotogra-
fias, as recordações que prevalecem são as de uma experiência humana muito completa. 
 Em breve, estes alunos voltarão a reunir-se com o Bispo da Diocese de Viseu, D. Ilídio 
Leandro, e o com o sacerdote responsável pela Pastoral Juvenil de Viseu, Padre António Jorge, 
que, desde o início, acompanharam este projecto, para poderem partilhar estes momentos e, 
quem sabe, falar de projectos futuros. 

Fatinha 

ALUNOS DE EMRC DA DIOCESE DE VISEU VISITARAM TAIZÉ 

 Num ambiente de imensa simplicidade, onde uma simples colher serve de talher, rodeada 
por uma magnífica paisagem natural, encontra-se Taizé, este pequeno paraíso na Terra, onde 
se proporciona o encontro com Deus, com os outros e connosco próprios. vivem nesta Comu-
nidade Ecuménica de Taizé cerca de 100 irmãos, de diferentes igrejas cristãs e de mais de 20 
nacionalidades, que acolhem todos os anos milhares e milhares de jovens de todo o mundo. 
Este é um ano especial para a Comunidade, uma vez que se conjugam várias datas importantes: 
o centenário do nascimento do seu fundador, o irmão Roger; os 75 anos da chegada do irmão 
Roger a Taizé e os 10 anos da sua morte. Será todo um ano de comemorações com especial 
atenção para aquelas que decorrerão durante os meses de julho e agosto. 
 O Departamento do Ensino religioso nas Escolas, do Secretariado Diocesano da Educa-
ção Cristã, realizou este ano, uma vez mais, a visita dos alunos da diocese a Taizé. Esta viagem 
ocorre já desde o ano 2001. Inicialmente participavam na iniciativa apenas algumas escolas, 
mas, desde há quatro anos, o Departamento do Ensino religioso associou-se à iniciativa e alar-
gou-a a todas as escolas secundárias. 
 A visita decorreu entre os dias 14 e 22 de fevereiro e contou com a participação de 263 
alunos do 10.º, 11.º e 12.º anos, inscritos na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católi-
ca, 14 ex-alunos já a frequentar o ensino superior, 26 professores de EMRC e de outras áreas 
disciplinares e um sacerdote, o padre Victor Dias, missionário comboniano, num total de 304 
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pessoas. Estiveram envolvidos na iniciativa os Agrupamentos de Escolas de Oliveira de Fra-
des, S. Pedro do Sul, Santa Comba Dão, Penalva do Castelo, Sátão, Tondela (Tomás Ribeiro), 
Mangualde, e as escolas secundárias Viriato e Alves Martins, de Viseu. Estavam presentes em 
Taizé cerca de 1100 alunos portugueses e alunos e adultos de outras nacionalidades, com grupos 
significativos dos Estados Unidos, da França, da Itália e da Alemanha. 
 Entre o grupo de participantes encontravam-se vários alunos que visitavam Taizé pela 
segunda, terceira ou quarta vez. Este grupo foi muito importante para ajudar a integrar os mais 
novos e todos os que participavam pela primeira vez. 
 O programa semanal de Taizé, ritmado ao som dos sinos e dos cânticos das três orações 
diárias, é bastante intenso. os alunos participam também, todas as manhãs, nos encontros bí-
blicos orientados por um irmão e nos debates em pequenos grupos. Há ainda a possibilidade 
de participar em trabalhos de voluntariado, como distribuição de refeições, lavagem de louça, 
limpeza dos espaços ou manutenção de equipamentos, especialmente para os mais velhos. À 
noite, no oyak, espaço de diversão e de convívio, os jovens dão largas à sua imaginação com 
danças, músicas e brincadeiras, num verdadeiro espaço intercultural. 
 No seguimento desta iniciativa os alunos são convidados a participar nas orações mensais 
de Taizé cujo calendário pode ser consultado no site da pastoral juvenil da diocese. Entretanto, 
de forma mais organizada, está prevista a participação de todos na oração de Taizé do dia 27 de 
março, às 21.00h, no Complexo Paroquial de Mangualde. 
 Fica o desafio, como eco daquilo que muitos destes jovens disseram na avaliação da visi-
ta: «Taizé só fará verdadeiramente sentido se nos ajudar a transformar, para melhor, os lugares 
onde vivemos, a família, a escola, a sociedade e a nossa comunidade cristã». 

Departamento do Ensino religioso nas Escolas 

RECOLECÇÃO DE CATEQUISTAS 

 Conforme o programa do ano, teve lugar no passado sábado dia 21 de fevereiro a Reco-
lecção de catequistas, como um tempo de espiritualidade, de paragem, oração e reflexão, no 
início deste “tempo oportuno” da Quaresma. 
 Participaram 150 pessoas nos vários locais onde se realizou esta formação orientada, 
respetivamente, pelo Pe. Albertino, dos Padres Vicentinos; Pe. Francisco de Medeiros, dos Mis-
sionários Combonianos; Pe. Jorge Luís (SDEC); e Frei Pedro, dos Frades Conventuais, a quem 
agradecemos a preciosa colaboração. 

Ir. Arminda 

SEMANA BÍBLICA 

 Ainda que não tivesse possibilidades de participar nos 4 dias da 8.a semana bíblica, o 
Bispo esteve na última sessão, que decorreu na noite de Quinta-feira, 5 de Março. 
 Decorreu na Igreja do Seminário, completamente cheia de interessados participantes, 
com uma bela sessão que versou a Arte na comunicação e vivência da Palavra de Deus, como 
caminho para celebrar, rezar e viver os mistérios cristãos. 



Igreja Diocesana90

SEMANA BÍBLICA 

 A VIII Semana de Estudos Bíblico-Pastorais teve lugar este ano de 2 a 5 de março de 
2015, no Seminário Maior de Viseu. O acolhimento e o crescimento espiritual a caminho de 
Emaús; “Os 153 peixes” Anúncio e Eucaristia; Que beleza tem a Igreja para oferecer ao mundo 
de hoje? e “Com arte...Ouve-se a Palavra”, foram as principais comunicações feitas por vários 
intervenientes a partir do tema do Ano Pastoral Caminhar com o Ressuscitado. 
 Ajudaram-nos a aprofundar estas temáticas o Doutor José Carvalho da UCP Porto, o Pe. 
Virgílio Rodrigues, presidente do SDEC, a Ir. Maria Amélia Costa, das Irmãs Franciscanas 
Hospitaleiras da Imaculada Conceição e o Departamento dos Bens Culturais de Viseu. Partici-
param cerca de 140 pessoas vindas de 39 paróquias de vários arciprestados: Urbano de Viseu: 
82 pessoas (8 paróquias), Rural 1: 5 pessoas (4 paróquias), Rural 2: 10 pessoas (7 paróquias), 
Mões: 5 pessoas (4 paróquias); Fornos de Algodres: 3 pessoas de 1 paróquia, Mangualde: 9 pes-
soas (3 paróquias), Nelas: 7 pessoas (de 1 paróquia); Penalva do Castelo: 1 pessoa; Carregal 
do Sal: 1 pessoa; Santa Comba Dão: 25 pessoas (3 paróquias); Oliveira de Frades: 1 pessoa; S. 
Pedro do Sul: 4 pessoas (3 paróquias); Vouzela: 4 pessoas (2 paróquias). 

Ir. Maria Arminda Faustino, SDEC 

FÉ - TESOURO A DESCOBRIR 

 Teve lugar no passado sábado, dia 9 de maio, em Vouzela, na Casa dos irmãos maristas, 
o encontro de catequizandos do 6.º ano. 
 Fé - tesouro a descobrir foi o tema deste 2.º encontro realizado a nível diocesano, que 
congregou 120 catequizandos dos grupos da Profissão de fé, acompanhados pelos respectivos 
catequistas (30) provenientes de 18 paróquias de vários arciprestados. 
 As parábolas do reino (o tesouro e a pérola, o fermento, o grão de mostarda, o sal e a luz) 
serviram de base para o trabalho que reuniu os “apóstolos” constituídos em grupos de catequi-
zandos. 

SDEC 

MUSICAL ‘CAMINHOS DE DAMASCO’ 

 Por ocasião do encerramento do Sínodo Diocesano, o Colégio da Via-Sacra, com apoio 
da Câmara Municipal de Viseu, apresenta, no próximo dia 12 de junho, pelas 21.30 horas, no 
Multiusos de Viseu, o Musical Caminhos de Damasco. 
 É a história da Igreja dos primeiros tempos levada a cena com a apresentação de alguns 
dos seus momentos mais importantes (a primeira comunidade dos cristãos, os mártires, os gran-
des apóstolos Pedro e Paulo).  A partir da Descida do Espírito Santo, acompanhamos a Igreja na 
sua pureza original e nas suas dificuldades, olhando, hoje, para ela como desafio de renovação 
que queremos para a nossa Diocese. O espetáculo revive esta grande aventura da fé, num am-
biente dramático, de poesia, de música e de dança. 
 É o espetáculo de final de ano letivo do Colégio da Via-Sacra. Passarão pelo palco cerca 
de 650 alunos, do 1.º ao 9.º Ano, apresentando o esforço de um ano de trabalho num objetivo 
comunitário. 
 O Colégio convida todos a participar. A entrada é livre. 

A Direção 
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4.  PASTORAL SOCIAL

ESCOLAS SEM CRIANÇAS 

 Chegou Setembro e mais um ano lectivo se inicia. E com ele começa o “calvário” laboral 
para milhares de professores que não logram colocação. 
 Toda a gente conhece a verdadeira causa desta dramática situação, mas parece que 
ninguém tem a coragem de a admitir e denunciar, com os sindicatos e forças aparentadas tei-
mando em atribuir as culpas desta situação ao(s) governo(s) e os opinion makers, à crise. 
 É dramática a situação dos professores desempregados, ninguém o nega, mas mais dra-
mática é a causa dessa situação: há escolas, há professores, mas não há crianças! 
 Em 1975 nasceram em Portugal 180.000 crianças; em 2000, já só nasceram 120.000; e, 
em 2013, apenas 82.700. Em Agosto do ano em curso já se verificava um “atraso” de 1.000 
nascimentos relativamente ao ano anterior, pelo que 2014 poderá vir a fechar com menos de 
80.000 nascimentos, número bem inferior aos óbitos. 
 A situação demográfica da nossa sociedade é grave, e urge superá-la. Mas enquanto não 
for efectuado um correcto diagnóstico das suas causas, não se encontrará a adequada solução. 
Presta um mau serviço quem insiste em atribuir exclusivamente à crise económica em que o 
País se encontra a causa deste drama social, criando a ilusão de que, superada a crise, estará 
resolvida a questão demográfica. 
 Para além da crise económica, que ninguém ousa negar, há uma crise bem mais grave, que 
muitos teimam em não querer ver, a crise dos valores. 
 Nos dias de hoje, assumir um filho é um verdadeiro acto de coragem e heroísmo, e muitos 
são os que não estão dispostos a tanto. Desses, nada há esperar. Quem não quer filhos não os 
terá, com crise ou sem crise, por mais apoios que haja. 
 O futuro da sociedade depende das (cada vez menos) famílias generosas que, mesmo 
contra a corrente, estão disponíveis para a renúncia, para a abnegação, para o sacrifício que 
importa a geração e criação dos filhos. Mas se é o futuro da sociedade que está em causa, então 
a sociedade não pode deixar de assumir a sua quota-parte na garantia da sua própria sobrevi-
vência. Assim, mais que um mero favor às famílias, o apoio social à natalidade é um acto da 
própria competência, em que a sociedade é parte interessada e beneficiária. Ora isso importa 
a adopção de uma verdadeira e séria política familiar, em termos de valorizar a maternidade/
paternidade como questão essencial e, como tal, prioritária. Medidas como redução do IMI, do 
preço da água nas famílias numerosas, redução de IRS, descontos e/ou abatimentos aqui e ali, 
que chegam a ser anunciadas com pompa e circunstância, não passam de panaceias que nada 
resolvem. Nem ninguém acredita que resolvam. 
 A família não precisa de favores nem de privilégios, basta-lhe a justiça, basta-lhe que 
se lhe dê o que por direito natural lhe pertence. 
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 Será justo exigir-se de uma mulher grávida que tenha de trabalhar como se o não esti-
vesse? Será justo que uma mãe tenha de deixar a uma ama o filho com apenas alguns meses de 
vida, para ir trabalhar? Será justo que o desgaste físico e psíquico de uma mulher/mãe de vários 
filhos, que se esgotou durante a vida a criá-los, não seja tido em conta para antecipar a idade da 
reforma na proporção dos filhos que criou? Será justo que, no final de vida, os anciãos tenham 
de ser despejados em lares, por não haver apoio aos familiares para deles cuidarem em casa? 
A existência de infantários, creches e lares da 3.ª idade, como solução normal, é expressão de 
uma errada política familiar. Estas instituições só como excepção deveriam ser admissíveis, 
pois que o lugar, próprio e natural, das crianças e anciãos é o lar da família. 
 Então, e os seus custos económicos? Claro que, se tiverem de ser suportados só pela famí-
lia, serão incomportáveis. Mas já não assim, se a sociedade assumir a parte que, por obrigação 
natural, lhe compete. 
 É ensurdecedor o barulho feito pelos que não têm nem querem ter filhos, contra esta 
forma de ver a questão familiar. Eles querem ter os benefícios da sociedade, mas não querem 
suportar os seus custos. Filhos, os outros que os tenham e os criem, que passem privações 
durante a vida, que se desgastem física e psicologicamente, enquanto eles gozam a vida. Ao 
chegarem à reforma, alguém haverá de trabalhar para lhes assegurar o pagamento da respectiva 
pensão! Enquanto não houver coragem de implementar uma verdadeira política familiar, todos 
os anos aumentará a lista dos professores dispensados, por não haver alunos. Se isso, em si, é 
um mal, muito mais grave para a sociedade é a causa desse mal, com a agravante de que, quan-
do a sociedade se aperceber da sua gravidade, será tarde de mais.

Comissão Diocesana “Justiça e Paz”

OS DESCONTOS PARA A REFORMA 

 Os cortes nos ordenados e pensões de reformas foi (é) uma das inevitabilidades da crise 
que nos últimos anos nos vem atingindo. Como ninguém gosta de ser “vítima” de tais medidas, 
não faltam vozes críticas a explorar o descontentamento que elas provocam, quiçá lançando 
mão de argumentos falaciosos que em nada contribuem para a paz social. 
 Vejamos o caso específico dos cortes nas pensões de reforma. Difunde-se a ideia errada 
de que a pensão de reforma provém do somatório dos descontos efectuados ao longo da vida 
activa, como se esses quantitativos fizessem parte do património do trabalhador. E se assim é, 
todo e qualquer corte na reforma é um “roubo” ao trabalhador/reformado. 
 Se assim fosse, a primeira ilação a tirar é que esse montante acumulado haveria de fazer 
parte do acervo hereditário do trabalhador quando este morre antes de atingir a idade da reforma 
ou antes de tal montante estar esgotado e, como tal, haveria de ser partilhado pelos seus herdei-
ros! 
 Mas as coisas não são assim. Os “descontos para a reforma” deixam de pertencer ao 
trabalhador, porquanto se destinam a “pagar uma dívida” que ele contraiu para com os seus 
progenitores, que nele “investiram” uma boa parte do seu trabalho. 
 O actual sistema de segurança social que, em termos de história da humanidade, é uma 
realidade recente – pouco mais de cem anos – não alterou a natureza das coisas, segundo a 
qual o rendimento do trabalho é dividido em três partes: uma, para a subsistência do próprio 
trabalhador; outra, para pagamento de uma dívida – cuidar dos pais, quando já velhinhos; e a 
terceira, para investir – criar os filhos, que dele virão a cuidar quando for velhinho e já não pu-
der trabalhar. 
 Antes da institucionalização da segurança social, a reforma dos idosos, id est, uma velhi-
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ce sem privações, era garantida pelos filhos, quando os havia, ou por um bom acervo de bens 
que, à falta de filhos, movimentava os interesses de sobrinhos e/ou terceiros, familiares ou não. 
Não havendo filhos, nem bens, só a caridade alheia poderia evitar uma velhice de miséria, don-
de as Misericórdias, os asilos... 
 Agora, fruto da solidariedade, temos a segurança social, pela qual todos contribuem para 
que, no fim da vida activa, ninguém tenha de ficar (ou morrer) na miséria. E é assim que os 
descontos “para a reforma”, feitos ao trabalhador, são para pagar as actuais pensões dos refor-
mados. Desta forma, se há muitos trabalhadores a descontar, e poucos os reformados a receber, 
maior poderá ser a “fatia” a distribuir pelos reformados; caso contrário... 
 Já assim era dantes: se os pais tinham vários filhos, mais garantida estava o desafogo da 
sua velhice. Se havia poucos filhos, teriam eles que aumentar a sua “quota” para os pais, ou 
estes sofreriam privações. Resumindo: o montante da pensão de reforma depende, não do que 
se descontou durante a vida activa, mas sim dos descontos que agora são feitos aos que estão 
no activo. É assim hoje, e será assim amanhã, o que leva a antever, face à actual quebra de na-
talidade, que os trabalhadores de hoje, que não investem ou investem pouco em lhos, irão ter 
reformas reduzidas, por falta de “ lhos” (trabalhadores) que lhes assegurem uma velhice tran-
quila. Cabe então perguntar: será justo que um casal generoso, que deu à sociedade um bando 
de lhos, seja tratado pela mesma bitola dos outros? 
 Todos apoiamos e defendemos a solidariedade, com certeza. Mas cuidado, pois que um 
errado uso da solidariedade pode transformá-la num manto de injustiça social. Não é justo que 
quem deu lhos à sociedade, com tudo o que isso significa de sacrifício e renúncias ao longo da 
vida, seja tratado em pé de igualdade com os que optaram por uma vida regalada e despreo-
cupada, gozando a vida, sem nada investirem na segurança da sua velhice. Em nome da soli-
dariedade, acabam todos por ter o mesmo tratamento, mas a verdade é que a reforma destes é 
assegurada pelo trabalho dos filhos que os outros criaram. 
 Tratar a todos igualmente, independentemente da especificidade de cada caso, não é 
igualdade, é igualitarismo, o que se traduz numa refinada forma de injustiça, tanto mais grave 
quanto pretende fazer-se passar por justiça. 
 Justiça não é tratar a todos por igual, mas sim tratar o igual como igual, e o desigual como 
desigual. Igualitarismo é a injustiça que mais “dói”, pois que se pretende fazer passar por justi-
ça. Dói a dobrar: porque é injusta, e porque nem sequer é assumida. 
 Sem quebra da solidariedade social, é tempo, porém, de incrementar uma política de 
“discriminação positiva” em favor dos casais generosos que abnegadamente contribuem para 
que os reformados de amanhã possam auferir uma pensão suficiente que os livre da miséria na 
velhice. Tal discriminação positiva, sendo um investimento social a longo prazo e sem custos 
económicos imediatos, além do relevante contributo para o aumento da natalidade, é uma exi-
gência de justiça e, como tal, factor de paz social.

Comissão Diocesana “Justiça e Paz” 

SECRETARIADO DIOCESANO DA FAMÍLIA 

 Reuniram, com o Bispo, alguns elementos do Secretariado Diocesano da Pastoral Fami-
liar, para agendar a sua participação nas Visitas Pastorais durante o ano presente. Como já vem 
sendo hábito, o Secretariado aproveita a preparação das Visitas Pastorais para se encontrar com 
os casais e famílias que queiram iniciar esta experiência de formação familiar, com o apoio das 
propostas do Secretariado Diocesano. Esta reunião, na Casa Episcopal, teve lugar na tarde de 
Segunda-feira, dia 20 de Outubro. 
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FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA SOCIAL 

 A Cáritas Diocesana de Viseu, no âmbito dos seus atendimentos e acompanhamento so-
cial continua a apoiar as famílias e indivíduos mais carenciados da nossa Diocese. 
 Até Setembro deste ano a Cáritas apoiou 1892 famílias correspondendo a 6855 pessoas, 
entrando este ano 306 novas famílias referenciadas, correspondendo a 894 pessoas. A Cáritas 
Diocesana de Viseu tem ajudado através de bens alimentares, pagamento de rendas a famílias 
em situação de desemprego, medicação, óculos e outros bens tais como roupa e calçado. Além 
desta dimensão, a Cáritas procura também a promoção dos indivíduos na definição dos seus 
projetos de vida, nomeadamente através da formação profissional, procura de emprego, educa-
ção, entre outros. 
 Assim no contexto de apoio imediato às famílias, vai decorrer no próximo dia 6 de No-
vembro uma recolha de bens alimentares no Hipermercado Jumbo, situado no Palácio do Gelo 
Shopping em Viseu. Esta iniciativa pretende angariar bens alimentares para serem distribuídos 
pelas famílias mais carenciadas e em situação de emergência social um pouco por toda a Dio-
cese de Viseu. 
 A Cáritas conta com o apoio dos colaboradores da Instituição e voluntários e ao mesmo 
tempo acreditando na boa vontade e solidariedade das pessoas para poder recolher o maior nú-
mero possível de produtos de primeira necessidade para se apoiarem as famílias. 

RASTREIO DA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 No âmbito do protocolo entre a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 
Viseu e a Cáritas Diocesana de Viseu, decorreu no passado dia 23 de Outubro no Centro Comu-
nitário do Bairro social de Paradinha da Cáritas, um rastreio dinamizado pelas alunas do Curso 
de Enfermagem da Escola Superior de Saúde de Viseu. 
 Esta iniciativa visou um trabalho conjunto em prol das famílias e indivíduos social e 
economicamente mais desfavorecidos. Este rastreio dinamizado por alunas do curso de enfer-
magem, começou através da interação com o utente, envolvendo-o uma pequena conversa com 
o objetivo 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. De seguida foi medida a tensão arterial 
e feita a análise da glicemia para ver os níveis de açúcar no sangue. 
 Nesta iniciativa foram envolvidas mais de 50 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. O trabalho desenvolvido pelas alunas tem 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 tem investido na área da Saúde Comunitária, continuando a apos-
tar em ações de rastreio em articulação com entidades da área de Saúde e efetuar regularmente 
ações de Informação sobre diferentes temáticas importantes para as comunidades alvo de inter-
venção, nomeadamente sobre cuidados básicos de saúde com crianças, a higiene, entre outras. 
 No dia 31 de Outubro as alunas também realizaram uma dinâmica no CATL, Centro 
de Atividades dos Tempos Livres na sede da Cáritas, envolvendo crianças e jovens dos 6 aos 
14 anos e os colaboradores do CATL através da apresentação de Suportes básicos de apoio a 
crianças em situação de emergência médica através de um simulacro feito com os apoios das 
respetivas crianças. 
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ASSEMBLEIA VICENTINA DIOCESANA 

 No dia 12 de Outubro de 2014 teve lugar, nas instalações do Quartel da Paz - Paróquia 
de S. José, Viseu, a Assembleia anual dos vicentinos desta diocese. Estiveram presentes à volta 
de 50 vicentinos e vicentinas, representando a maioria das Conferências em actividade. Esteve 
presente o nosso Presidente Nacional e foi oradora a confrade Fernanda Capitão, presidente do 
Conselho Central de Aveiro. 
 A anteceder a Assembleia, o nosso assistente espiritual, Padre Fernando, fez a passagem 
e explicação de um vídeo sobre a história das Conferências e do movimento vicentino, desde a 
sua formação até à actualidade, vídeo que foi muito apreciado pelos presentes. 
 A abrir os trabalhos, o Presidente do Conselho Central de Viseu saudou os presentes, 
agradecendo-lhes a sua presença, historiou um pouco das actividades a decorrer neste ano de 
2014 e apresentou a Conferencista que sendo uma “jovem” à frente da coordenação das Confe-
rências da sua diocese, vem-se destacando pelo dinamismo, espírito de missão e iniciativas de 
renovação que devemos realçar. 
 A confrade Fernanda Capitão apresentou a seguir um belíssimo trabalho, em formato 
power-point, em que, tocando todas as características da acção vicentina junto dos diversos ti-
pos de carenciados, realçou a generosidade e o amor cristão com que as visitas e todas as nossas 
actividades devem ser vividas. Na sua explanação, explicou a maneira como fez o diagnóstico 
de todas as Conferências e tem tentado promover a sua renovação. Realçou ainda o trabalho 
em rede da acção social na sua diocese, através da concertação com grupos Cáritas e doutra 
natureza, promovidas pelo secretariado da pastoral social. 
 Seguiu-se um período de diálogo com a assembleia e alguns vicentinos deram os seus 
testemunhos. Em seguida foi dada a palavra ao Presidente Nacional, António Correia Saraiva 
que referiu alguns projectos e parcerias que envolvem os vicentinos e exortou os presentes a 
prosseguir a sua acção com alegria e empenho. 
 No final, o nosso assistente espiritual ofereceu a todos um belo momento espiritual de 
conclusão e envio. 

A CAMINHO DOS 500 ANOS 

DIA DA MISERICÓRDIA ASSINALADO EM VISEU 

 Um concerto de órgão de tubos com o Coral Lopes Morago marcou o início das come-
morações do dia da Misericórdia de Viseu. O momento musical aconteceu na noite de sábado, 
15 de Novembro, e antecedeu um domingo rico em momentos da secular instituição que, no 
próximo ano, assinala os seus 500 anos de vida na cidade e na diocese. 
 Ao fim da manhã de domingo, 16, foi efectuada uma visita guiada ao Museu da Miseri-
córdia, por Henrique Almeida, um dos principais rostos daquela instituição. A mostra terminou 
breves momentos antes do início da missa de acção de graças e de sufrágio na Igreja da Mise-
ricórdia, celebrada pelo bispo da diocese, D. Ilídio Pinto Leandro e concelebrada pelo cónego 
Leitão. De novo, coube ao organista José Luís dar vida ao órgão de tubos existente no templo, 
acompanhando, uma vez mais, o Coro Lopes Morago. 
 A igreja estava repleta, estando nos bancos dianteiros representantes de algumas institui-
ções civis e militares de Viseu e da região, pelo que as primeiras palavras de D. Ilídio foram a 
eles destinadas, mas também aos muitos irmãos da Misericórdia de Viseu ali presentes, onde era 
gura de destaque o seu provedor, Adelino Costa. 
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Na homilia, o bispo da diocese aproveitou o tema central do evangelho – a parábola dos talen-
tos – para tecer algumas considerações relativas à presença humanista e altruísta da Santa Casa 
da Misericórdia nacional, em geral, e a de Viseu, em particular. D. Ilídio asseverou que “esta 
instituição tem uma bela e longa história que viveis e que quereis continuar. Parabéns pela vossa 
história que em breve fará 500 anos, como a nossa Catedral”. 

PERÍODO DE NOVAS DIFICULDADES 

 O prelado lembrou as diferentes valências da instituição, confirmando que “este incre-
mento deve orgulhar-vos, a vós, irmãos, com os vossos estatutos humanistas e cristãos, que 
de- fendem e promovem princípios nobres, humanos e divinos”. Mas o momento foi também 
para recordar quem já faleceu, depois de um trabalho naquela secular instituição. “Esta cele-
bração é a ocasião para o sufrágio de todos os irmãos que partiram, mas também é o momento 
para revitalizar esta instituição, valorizando-a tendo em conta a sua história. Perante as novas 
dificuldades com novos pobres e novas mudanças no xadrez social, para os que menos têm, 
precisamos de estar atentos”, lembrou D. Ilídio. 
 Olhando para o fundo da parábola dos talentos, o bispo de Viseu defendeu que a Santa 
Casa da Misericórdia de Viseu é como os dois trabalhadores a que o seu senhor confiou cinco e 
dois talentos e que foram por aqueles multiplicados. Nos novos tempos de que falou D. Ilídio, 
este afirmou que “temos que ser evangelicamente profetas para os seus problemas, para que 
sejam mais justos, mais fraternos, pelo que não podemos esconder os bens por medo e por pre-
guiça, porque os bens não são nossos, antes foram-nos confiados”. 
 Depois da eucaristia, seguiu- se o almoço convívio no jardim de Inverno da Residência 
Rainha D. Leonor, uma das valências da Santa Casa da Misericórdia de Viseu. 
 “Temos apoiado famílias que estão numa situação muito difícil” 
 O que se pode dizer deste Dia da Misericórdia? 
 É uma data que se repete todos os anos e que, no fundo, é a altura que nós aproveitamos 
para recordar os irmãos falecidos, os benfeitores. Mas também serve para dar a conhecer às pes-
soas a nossa actividade que é aquela que, ao longo de 500 anos, a Santa Casa tem prosseguido, 
fazendo o bem sem olhar a quem, no sentindo de minimizar as dificuldades de muitas famílias, 
tornar mais fácil a vida daqueles que, um dia, não tiveram a sorte ao seu lado e que precisam de 
apoio. 
 Nestes últimos tempos tem sido mais difícil dar esse apoio? 
 Não tem sido fácil. Temos desviado alguns dos investimentos e outras aplicações para 
acorrer aqueles que estão mais necessitados. Através da Grande Comissão temos apoiado fa-
mílias que estão numa situação muito difícil, com toda a pressa para que não sofram mais um 
dia. No fundo, para que a solidariedade e a caridade desta instituição se reflicta no dia-a-dia das 
pessoas. 
 Entre as valências da Misericórdia de Viseu, há alguma que esteja mais necessitada? 
 Tirando a Residência, praticamente todas elas são deficitárias, porque temos pessoas a 
quem apoiamos e o Estado não tem feito novos protocolos, novos acordos, pelo que é o orça-
mento da Misericórdia que responde, o que obriga a desviar os dinheiros para essas valências. 
 Actualmente, quantos irmãos tem a Misericórdia? 
 A Irmandade dispõe cerca de 700 irmãos. Não pagarão todos, mas serão uns 700, um 
número redondo. 
 No próximo ano a Misericórdia de Viseu faz 500 anos, um outro número redondo... 
 Em 2016 faremos 500 anos. Estamos a preparar manifestações com a dignidade que a ins-
tituição merece para recordar os 500 anos de vida e todas estas pessoas que, em prol dos outros, 
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estiveram à frente da instituição e possibilitaram este património que a Santa Casa tem. 
PBA 

ASSEMBLEIA VICENTINA DIOCESANA 

 No dia 12 de Outubro de 2014 teve lugar, nas instalações do Quartel da Paz – Paróquia de 
S. José, Viseu, a Assembleia anual dos vicentinos desta diocese, estando presentes cerca de 50 
vicentinos e vicentinas, representando a maio- ria das Conferências em actividade. 
 O Presidente Nacional também marcou presença e foi oradora a confrade Fernanda Capi-
tão, presidente do Conselho Central de Aveiro. 
 O assistente espiritual, Padre Fernando, fez previamente a apresentação e explicação de 
um vídeo sobre a história das Conferências e do movimento vicentino, desde a sua formação até 
à actualidade. 
 Abrindo os trabalhos da Assembleia, o Presidente do Conselho Central de Viseu saudou 
os presentes e historiou um pouco das actividades a decorrer neste ano, fazendo depois a apre-
sentação da conferencista que, sendo uma “jovem” à frente da coordenação das Conferências 
da sua diocese, se tem destacado pelo dinamismo, espírito de missão e iniciativas de renovação 
das Conferências de S. Vicente de Paulo. Em formato power-point, ela abordou todas as carac-
terísticas da acção vicentina junto dos diversos tipos de carenciados, realçando a generosidade e 
o amor cristão com que as visitas e todas as actividades vicentinas devem ser vividas. Apresen-
tou o diagnóstico que fez de todas as Conferências da sua diocese e o modo como tem tentado 
promover a sua renovação. Realçou ainda o “trabalho em rede” da acção social na sua diocese, 
através da concertação com grupos Cáritas e doutra natureza, promovidas pelo secretariado da 
pastoral social. No final da longa exposição, a assistência aplaudiu generosamente, seguindo-se 
um período de diálogo com perguntas e respostas e alguns testemunhos de vicentinos presentes. 
O Presidente Nacional, António Correia Saraiva, referiu alguns projectos e parcerias que envol-
vem os vicentinos e exortou os presentes a prosseguir a sua acção com alegria e empenho. No 
final, o nosso assistente espiritual proporcionou um momento de espiritualidade, cabendo-lhe a 
conclusão da Assembleia e o “envio” dos vicentinos à sua missão. 

DEZEMBRO – MÊS DA FAMÍLIA

 A simples evocação do mês de Dezembro logo nos traz à mente o Natal, com tudo o que 
ele significa de aproximação de Deus à humanidade, ao tornar-se um de nós no Menino do 
Presépio. Este Menino, porém, nasce de uma Mulher que, desde a sua concepção, foi especial-
mente preparada para ser a Sua Mãe, mistério celebrado a 8 deste mesmo mês.
 Não obstante a Sua concepção divina, quis Ele nascer e crescer no seio de uma família 
humana composta por Pai, Mãe e Filho, nas pessoas de José, Maria e Jesus, realidade que a 
Igreja evoca e celebra no Domingo logo a seguir ao Natal, com a Festa da Sagrada Família.
 O mês de Dezembro está, pois, todo ele imbuído de “espírito familiar”.
 A família é a grande realidade do Mistério de Deus, Ele próprio uma Família, no mistério 
trinitário. Ao criar o ser humano, como homem e mulher unidos em matrimóio, criou-o em fa-
mília, “à sua imagem e semelhança”. Ser família, viver em família, é a condição natural do ser 
humano, não por opção do próprio, mas por desígnio do seu Criador.
 Com toda a propriedade, pois, se pode dizer que, só em família, ele alcança a sua reali-
zação, já que é na família, no clima de natural afecto que liga os membros de uma comunidade 
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familiar, que ele se torna pessoa, um ser de relação, de comunhão e participação com o seu se-
melhante, realidades que são os alicerces da vida em sociedade. Se não o conseguir em família, 
não o alcançará mais, pelo que, quando falta a família natural, haverá que encontrar-se uma que 
a substitua, sob pena de ficar à margem da sociedade e assim enveredar pela via da degradação 
e autodestruição.
 A família é a primeira célula da sociedade, primeira não só na ordem cronológica - é a 
primeira realidade sociológica - mas também pelo papel primordial que desempenha no desen-
volvimento do homem, de que a sociabilidade é uma dimensão essencial.
 Solícita pelo bem do ser humano, a Igreja não se tem alheado da problemática social nas 
três áreas temáticas em que se expressa - sócio-económica, sócio-política e sócio-cultural - com 
maior destaque para a área sócio- económica, com a publicação de documentos vários, princi-
palmente após a “Questão Social” surgida com a Revolução Industrial no Sec. XIX, em que se 
destacam as encíclicas sociais, a primeira delas a Rerum Novarum (Leão XIII, 1891) e a última, 
a Caritas in Veritate (Bento XVI, 2009).
 As questões relacionadas com a família não surgem isoladas e independentes das demais 
questões sociais, pois que o homem é incindível na sua sociabilidade. Assim, com o surgimento 
da “Questão Social” surgiu concomitantemente a “Questão Familiar” e a “Questão Política”, 
pois que todas elas se interagem e interpenetram. Desta forma, à medida que os Papas iam pro-
mulgando as grandes Encíclicas sociais, promulgavam paralelamente documentos familiares.
 Entre estes, merece especial menção a Exortação Apostólica Familiaris Consortio de S. 
João Paulo II, de 22/10/1981, a “Magna Carta” da família sobre a missão da família cristã, e 
a “Carta dos Direitos da Família”, de 22/10/1983, ambas na sequência do Sínodo dos Bispos 
ocorrido em 1980.
 Os tempos actuais não se afiguram menos conturbados que os anteriores, bem pelo con-
trário. A crise económica, social e política em que a sociedade se encontra mergulhada reflecte-
se naturalmente na família, o que ocupa e preocupa a Igreja. O recente Sínodo Extraordinário 
dos Bispos recentemente concluído e o Sínodo Ordinário convocado para o próximo ano, am-
bos sobre o mesmo tema da família, são prova evidente dessa preocupação.
 As muitas iniciativas laicistas sobre a família - divórcio, aborto, uniões de facto, casa-
mento homossexual... - estão entre os maiores factores de desagregação da família. A sociedade 
civil, apercebendo-se da gravidade da situação (elevada percentagem de divórcios e de crianças 
nascidas fora do casamento, queda da natalidade...), vai ensaiando algumas medidas que, em 
geral, se revelam ineficazes.
 É que, ande por onde andar, toda e qualquer proposta de solução familiar que não tenha 
por paradigma a Família de Nazaré, não logrará encontrar a felicidade que o ser humano sempre 
persegue.

Comissão Diocesana “Justiça e Paz”

PROJECTO CRI@TIVIDADE

 Na Escola Superior de Tecnologia, do Instituto Politécnico de Viseu, decorreu uma sessão 
de apresentação do Programa Cri@tividade, lançado pela Cáritas Nacional. Esta apresentação 
teve lugar na tarde de Terça-feira, 9 de Dezembro.
 Trata-se de um programa que pretende apoiar pessoas que queiram criar o seu próprio 
emprego. Esteve, na sua apresentação, o Dr. Eugénio da Fonseca, Presidente da Cáritas Nacio-
nal, o Senhor Borges, Presidente da Cáritas diocesana e o Bispo da diocese. Estiveram vários 
professores, peritos nestas áreas, na apresentação de itens deste programa.
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66.º ANIVERSÁRIO DOS DIREITOS HUMANOS

 Organizado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), decorreu, nas 
instalações de Coimbrões, uma manhã de partilha de algumas reflexões sobre esta área. Acon-
teceu na manhã de 10 de Dezembro, dia dos Direitos Humanos, a celebrar o 66o aniversário 
do seu reconhecimento. Participaram, para além do Bispo, um perito da Cáritas Diocesana e a 
Responsável de Recursos Hu- manos da HUF - empresa sedeada em Tondela. O grande salão 
estava repleto com todos os formandos que, ali, procuram preparar o seu futuro profissional.

CARITAS DIOCESANA DE VISEU

 A Cáritas Diocesana de Viseu no ano de 2014 continuou a sua missão de apoio e acompa-
nhamento aos mais desprotegidos e fragilizados da Diocese de Viseu. O ano foi mais uma vez 
marcado por enormes dificuldades sentidas pelas famílias tais como o desemprego, a pobreza, a 
exclusão social entre outros problemas associados ao contexto social e económico que atraves-
samos. 
 Face a esta realidade a Cáritas Diocesana de Viseu abraçou novos desafios, além do tra-
balho regular que tem desenvolvido, tais como o Projeto “Dar e Receber”, sendo esta uma 
plataforma online que visa receber bens e poder doar aos mais carenciados e ao mesmo tempo 
estruturando uma rede de voluntariado mais eficaz. 
 O projeto “Mais Próximo”, que visa o reforço das redes de proximidade com todos os 
Arciprestados e Paróquias da Diocese, para apoiar, revitalizar, formar e acompanhar os grupos 
de ação social e paroquial, permitindo que o apoio possa chegar aos lugares mais isolados da 
nossa Diocese. 
 A Cáritas Diocesana de Viseu agarrou também o projeto “Criactividade”, visando apoiar 
empreendedores sociais com vista à criação do seu próprio emprego, nomeadamente através do 
franchising social. Ajudou milhares de pessoas através de diversos apoios, estando muitas fa-
mílias em situação de emergência social, nomeadamente através da ajuda em bens alimentares, 
permitindo o acesso aos bens básicos para a sua sobrevivência e também económicos, no apoio 
na medicação, no pagamento de rendas em atraso, evitando o despejo das famílias, luz, água, 
óculos entre outros produtos. 
 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, 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. Continuou a desenvolver o Projeto 
“Escolhas Acertadas”, uma intervenção social na área da prevenção do abandono escolar, na 
minimização dos comportamentos marginais, na procura de emprego, abrangendo crianças, 
jovens e adultos dos bairros sociais da Balsa, 1.º de Maio, Municipal e da Q.ta da Pomba, sendo 
estes territórios urbanos de Viseu com vários problemas sociais e de forte exclusão. 
 Realizou a Ação de Formação para a Inclusão, o curso de” Proteção da Floresta e 
Aproveitamento de Recursos Florestais”. Este curso de formação profissional teve a duração de 
800 horas abrangendo 18 indivíduos residentes nas zonas de intervenção da Cáritas Diocesana 
de Viseu, envolvendo pessoas com grande desqualificação ou desemprego de longa duração, 
salientando que no final do curso duas pessoas que conseguiram emprego. 
 Estes foram alguns exemplos de iniciativas em prol dos mais desfavorecidos e carencia-
dos, tendo sido desenvolvidas muitas outras ações. 
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 O ano de 2015 vai continuar a ser um ano de enormes dificuldades e desafios e a Cáritas 
Diocesana de Viseu vai continuar com a sua rede de apoios, de solidariedade de entreajuda, 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. 

CONFERÊNCIAS DE S. VICENTE DE PAULO

PLANO DE ACTIVIDADES 

 Em Dezembro, na reunião do Conselho Nacional, aprovou-se o Plano de actividades para 
2015. A nível nacional teremos datas importantes, como a peregrinação vicentina a Fátima nos 
dias 11 e 12 de Abril ou o Encontro da família vicentina. Diversos encontros de jovens a nível 
regional e nacional estão também programados. Este ano culminará com a realização de um 
Congresso vicentino, no Porto. 
 No que respeita à actuação no terreno, pretende-se manter e até aumentar as colabora-
ções com toda a hierarquia e organizações da Igreja com especial relevância para a Cáritas, 
nomeadamente no que respeita ao Fundo Solidário que vai ajudando tantas e tantas famílias 
carenciadas. Também a nossa ligação à Entreajuda e aos bancos alimentares é já uma prioridade 
para fazer chegar alguma ajuda em alimentos a milhares de famílias. E ainda, como ultimamen-
te tem acontecido, melhorar a nossa colaboração e trabalho em rede com as Juntas de Fregue-
sia e diversos serviços disponibilizados pelas Câmaras Municipais, Misericórdias e Segurança 
Social de que é exemplo o encaminhamento para as cantinas, para as lojas sociais ou para o 
deferimento de casos de RSI. 
 A nível diocesano, para além do nosso trabalho vicentino, estaremos atentos e actuantes 
nos trabalhos do Sínodo Diocesano e nas celebrações complementares que se vão seguir e co-
laboraremos nas actividades que nos forem solicitadas. 

VIDA VICENTINA 

 Nesta época natalícia, estivemos atentos e actuantes junto das famílias mais necessitadas, 
levando-lhes, para além de cabazes mais recheados com produtos característicos da época, uma 
palavra de alento e de ânimo. 
 Através do Fundo Solidário vai-se chegando e tapando carências de toda a ordem, espe-
cialmente medicamentos, rendas de casa e despesas permanentes que levam ao corte de energia 
ou do fornecimento de água. Este mês, também tivemos a notícia da concessão de uma scooter 
a uma pessoa de- ciente através da Segurança Social, pedido que vínhamos acompanhando – é 
um passo enorme para a autonomia desta senhora. 
 Associámo-nos à celebração do Natal nas nossas cadeias em que esteve presente o nosso 
Bispo. Também fomos portadores da roupa e calçado necessário para minorar o desconforto 
que o frio da época comporta. 
 E desejando louvar todo o bom trabalho social que vem sendo desenvolvido nas diversas 
paróquias, agradecemos a dedicação de todos, desejando um Bom Ano de 2015, em especial às 
vicentinas e vicentinos da diocese. 
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AÇÃO SOCIAL DE PROXIMIDADE 

 Faz um ano, no próximo mês de Fevereiro, que iniciou o projeto “Dar e Receber”, proje-
to em parceria com a ENTRAJUDA e a Cáritas Portuguesa, abraçado pela Cáritas Diocesana 
de Viseu assim como pelas Cáritas Diocesanas de Évora, Braga, Setúbal e Vila Real. Um dos 
principais objetivos deste projeto, hoje alargado a outras Dioceses do nosso país, pretende lutar 
contra o desperdício envolvendo toda a sociedade no trabalho da ação social. A plataforma, 
carateriza-se por três pilares fundamentais: “Ajuda Social”, onde se encontram os dados de to-
das as instituições de solidariedade registadas; “Banco de Voluntariado”, onde as instituições 
podem promover voluntariado, ao mesmo tempo aceder aos dados dos voluntários disponíveis 
registados, da mesma maneira dar o conhecimento dessas ações a todos os que procurem reali-
zar voluntariado; e “Banco de Bens”, que cria oportunidade de expor as necessidades das insti-
tuições ou dos utentes que acompanha, da mesma maneira oferecer a oportunidade de qualquer 
particular de fazer uma doação. Desta forma promove-se a criação de pontes entre quem tem 
para dar e entre quem precisa de receber. 
 Tem sido um ano de visita e acompanhamento em que a Cáritas Diocesana tem procurado 
contactar todos os Párocos e Centros Paroquiais a fim de apresentar e inscrever as instituições 
na plataforma do “Dar e Receber”. Ao mesmo tempo tem sido feito o levantamento da exis-
tência, ou não, dos Grupos de Ação Social Paroquial para que estes possam receber acompa-
nhamento e formação por parte da Cáritas Diocesana. O “Dar e Receber” tem sido também o 
impulsionador do programa de formação para a promoção e desenvolvimento da ação sócio-
caritativa nas comunidades paroquiais da Cáritas Portuguesa. Denominada de “+ Próximo”, 
esta formação promove a criação ou o reforço dos grupos paroquiais de ação social em vista à 
organização da pastoral social e à capacitação de equipas para a articulação e organização das 
atividades de ação social nas paróquias. 

POR UMA PASTORAL SOCIAL ATIVA E ORGANIZADA 

 Atualmente a Cáritas Diocesana de Viseu encontra-se a acompanhar os Grupos paro-
quiais de Ação Social de Canas de Senhorim, Canas de Santa Maria, Nelas, o grupo da unidade 
pastoral de Fornos de Algodres, as conferências de São Vicente de Paulo do Viso, São Salvador 
e São Pedro do Sul e o Grupo da Associação Mãos Unidas - Pe Damião de Currelos, Carregal 
do Sal. Este acompanhamento tem sido feito através da formação do ‘+ Próximo’ e também 
com a sua presença participativa, em vista a articulação dos apoios existentes, de modo a que 
esta presença da Cáritas Diocesana seja uma presença ativa e fraterna. 
 O objetivo será o de continuar a ir ao encontro de toda a Diocese, em vista a contribuir 
fortemente no trabalho e organização da pastoral social na nossa Diocese. Está para já previsto 
o início da formação com outros grupos paroquiais já existentes; contudo, espera-se também 
o início desta formação a nível paroquial, em vista a criação de novos grupos onde estes ainda 
não existam e a sua existência se justifique. 

A CÁRITAS NA ESCOLA 

 Tem estado também a decorrer uma ação de apresentação e sensibilização junto dos mais 
jovens. Foi dirigida uma proposta ao Secretariado para a Educação Cristã nas escolas, proposta 
aceite de imediato, que consiste na ida da Cáritas Diocesana às escolas da nossa Diocese, con-
cretamente às turmas de Educação Moral e Religiosa Católica, a fim de apresentar a platafor-
ma aos mais jovens, ao mesmo tempo sensibilizá-los a olharem para a ação social como uma 
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responsabilidade que afeta a todos. No decorrer desta ação tem sido possível captar a atenção 
dos jovens para um trabalho importantíssimo que acontece nas nossas comunidades mas que 
nem sempre é do conhecimento de todos. Falamos sobretudo do trabalho dos voluntários que 
compõem os diferentes grupos de ação social paroquial que se tem verificado como um grande 
apoio caritativo e fraterno nos tempos que correm, trabalho de entrega e que enriquece toda a 
ação social da Igreja junto da comunidade. 
 A Cáritas Diocesana de Viseu, como órgão oficial da Igreja para a ação social na nossa 
Diocese, em profunda articulação com a Cáritas Portuguesa, pretende ir ao encontro das ne-
cessidades que marcam profundamente a vida de muitas famílias e as impede de viver com o 
conforto e bem-estar necessário ao seu desenvolvimento. 
 A todos os que apoiam o nosso trabalho, a vários níveis, em especial aqueles que deixam 
o conforto dos seus lares para se reunirem em grupo para o apoio e acompanhamento de quem 
mais precisa na comunidade, o nosso obrigado. 

PASTORAL DA FAMÍLIA 

 No início da noite de Quarta-feira, 4 de Fevereiro, na casa episcopal, o bispo reuniu com 
o secretariado diocesano da Pastoral Familiar e outros organismos deste sector pastoral para re-
flectir, planear e agendar alguns pontos importantes deste sector, neste ano dedicado à Família. 
A próxima reunião ficou prevista para o dia 27 deste mês de Fevereiro. 

O TRABALHO NA RESSOCIALIZAÇÃO DO RECLUSO 

 No seguimento do 1.º Congresso Ibérico de Pastoral Penitenciária realizado em Fátima 
em Maio de 2014, subordinado ao tema “Dignificar a Pessoa Presa”, decorreu agora em Fátima, 
nos dias 8 e 9 deste mês de Fevereiro, o X Encontro Nacional de Pastoral Penitenciária, com o 
tema “Dignificar a Pessoa Presa: da Afirmação à Acção”. 
 A prática de um erro de certa gravidade acarreta, muitas vezes, a prisão. Ao transpor, po-
rém, o portão da cadeia, só a Pessoa, e apenas ela, transpõe aquele limiar da liberdade, enquanto 
o erro praticado ca do lado de fora. 
 Quer isto dizer que ela cometeu um erro, mas ela não é um erro. A pessoa presa, seja qual 
for o seu delito, nunca perde a dignidade humana, dignidade que lhe advém de ter sido criada à 
imagem e semelhança do Criador. 
 No acto da criação do mundo, Deus apresenta-se ao recém-criado ser humano como “tra-
balhador”, que em seis dias levou a cabo a obra da criação e, ao sétimo dia, descansou. E, por-
que o ser humano foi criado à Sua imagem e semelhança, conferiu-lhe também a dignidade do 
trabalho, dignidade em que entra a componente da obrigação de viver do seu trabalho. Viver do 
seu trabalho é factor que não só enobrece e dignifica a Pessoa – não sobrecarrega desnecessa-
riamente outrem – como lhe permite ajudar os que não podem trabalhar. 
 Ninguém pode ser eximido desta dignidade, com a sua componente obrigacional: é um 
direito/dever fundamental que, como tal, jamais poderá ser posto em causa, quer em liberdade 
quer na cadeia. 
 É um dado estatístico que, na origem da grande maioria das condenações a penas de 
prisão, está a não dedicação do delinquente ao trabalho. Ora, se o recluso não adquirir hábitos 
de trabalho durante a reclusão, também não o fará quando terminar a pena, reiniciando então 
o caminho que o levará de novo à cadeia, como o comprova a elevada taxa de mais de 70% de 
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reincidência. 
 E, de reclusão em reclusão, o delinquente passará na cadeia a maior parte da sua vida, o 
que se traduz num terrível fracasso para o próprio e para a sociedade, na medida em que não se 
lhe proporcionou condições para poder viver na liberdade para que nasceu. 
 Se o Estado, que é a única entidade que pode garantir ao recluso o seu direito/dever ao 
trabalho, não lhe proporciona essa possibilidade, é ele próprio que viola um direito fundamental 
do recluso e não promove a sua reinserção social, que é suposto ser o primeiro objectivo da 
reclusão. 
 Nem se argumente, como desculpa, que isso acarreta grandes custos económicos. A re-
clusão não é um custo, mas sim uma oportunidade que se proporciona ao Recluso para se res-
socializar. A ressocialização do recluso não tem preço, como não tem preço a Pessoa humana. 
Custo económico, e grande, é o preço da reincidência, na medida em que de nada aproveitou ao 
recluso e à sociedade o que se gastou com a sua reclusão. 
 Dos cerca de 14.000 reclusos nas cadeias em Portugal, temos, com uma taxa de mais 
de 70% de reincidência, cerca de 10.000 reclusos reincidentes. Reduzindo a reincidência para 
metade, teríamos 5.000 reclusos a menos, com uma poupança de gastos que daria para criar as 
condições de trabalho que em muitas cadeias não há. 
 Passando da teoria à prática, vejamos a situação da(s) cadeia(s) em Viseu. 
 O Estabelecimento Prisional de Viseu distribui-se por dois edifícios: um, na Balsa (an-
tiga cadeia da comarca), com espaços exíguos, sobrelotada (60/70 reclusos em média), sem 
qualquer possibilidade de proporcionar trabalho aos aí recluídos (não se considera trabalho os 
passatempos ou ocupação de tempos livres); outro, em Campo de Madalena, com capacidade 
para mais de 300 reclusos, com uma quinta agrícola de cerca de 7 hectares, mas com apenas 20 
reclusos, em média. 
 Há dezenas de anos que para aí estão previstas obras de adaptação, após o que se encer-
raria a cadeia da Balsa. 
 Contabilizam-se os custos dessas obras de adaptação, mas lamentavelmente não se conta-
biliza o valor do trabalho que os reclusos produziriam, como é seu direito/dever, e os custos da 
reincidência que se evitaria com a sua ressocialização pelo trabalho. Isto, para não falar já do 
valor pessoal e social da reinserção, que isso não tem preço, porquanto há mais alegria na so-
ciedade pela recuperação de um só Recluso, do que por 99 que não carecem de ressocialização. 
A Comissão Diocesana “Justiça e Paz” não pode silenciar esta inadmissível situação, revelado-
ra, por si só, de quão pouco vale a dignidade da Pessoa Presa, para quem tem o dever de decidir 
estas questões. 

Comissão Diocesana “Justiça e Paz”

PASTORAL DA FAMÍLIA EM VISEU 

 No início da noite de Sexta-feira, 27 de Fevereiro, o Bispo e os Vigários Episcopais reu-
niram, na Casa Episcopal, com todos os organismos da Pastoral Familiar, presentes na Diocese. 
Estiveram presentes, com representantes: Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar, Centro 
de Preparação para o Matrimónio, Movimento das Equipas de Nossa Senhora, Encontro Matri-
monial, Grupo da Unidade Pastoral de Canas de Santa Maria, tendo justificado a ausência todo 
os restantes. Tendo em conta o Ano especial da Família, com os Sínodos convocados pelo Papa 
e o Ano Sinodal em Viseu, com as conclusões a preparar a partir da Gaudium et Spes, tratou-se 
de fazer sentir a importância do momento actual neste ponto decisivo da Pastoral da Igreja. 
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SECRETARIADO DA FAMÍLIA 

 Num breve encontro com o Presidente e Assistente do Secretariado Diocesano da Pastoral 
Familiar, trocaram-se algumas impressões sobre alguns aspectos que se devem ter em conta 
para dar alguma colaboração ao Sínodo da Família. 
 Este encontro aconteceu na tarde de Segunda-feira, dia 2 de Março. Espera-se a vinda de 
todos os contributos - de arciprestados, de paróquias, de grupos e movimentos e, mesmo, de 
pessoas individuais. 
 Também se reflectiu a possibilidade de iniciar em algumas paróquias a experiência da 
Catequese Familiar. 

DIOCESE DE VISEU 

FORUM APRESENTADO 

 Numa acção de formação destinada aos jornais paroquiais, o Secretariado Diocesano das 
Comunicações Sociais apresentou o Fórum da diocese, um espaço destinado à partilha de co-
municação, que também poderá acolher debates temáticos abertos. 
 Embora o número de participantes casse abaixo do esperado, esta iniciativa, para além 
da apresentação do Fórum, também abordou a “imagem” do jornal, e a forma de a melhorar, e 
mostrou como deverão ser elaborados os conteúdos do jornal, de forma a interessar e fidelizar 
os leitores. 
 A acção de formação decorreu no Salão Nobre da Casa Episcopal durante a manhã do 
passado sábado. Os formadores são profissionais do Jornal da Beira, órgão oficial da diocese, e 
estiveram representados os jornais paroquiais de maior tiragem, sediados em capitais de conce-
lho. A iniciativa poderá ser repetida, se houver mais jornais paroquiais interessados. 
 A concepção e operacionalização do Fórum foi garantida pelo Pe. Boavida, com a colabo-
ração de um técnico de Informática avençado pelos serviços diocesanos. Foi “ensaiado” nesta 
acção de formação e irá sendo operacionalizado no imediato. 
 D. Ilídio Leandro passou a cumprimentar os participantes e formadores. 

“INFELIZMENTE ESTAMOS HOJE A ACOLHER ÓRFÃOS DE PAIS VIVOS” 

 Os pais têm um papel muito importante a desempenhar na vida dos lhos. E, hoje, esse pa-
pel vai muito para além da gura autoritária de pai de outrora. Um lado positivo para refletir nes-
ta data em que se assinala o Dia do Pai (19 de março), Dia de São José. Mas nem sempre esse 
papel é assumido como tal. Para refletir também, o Jornal da Beira escolheu ouvir quem, dia-
riamente, há várias décadas, acompanha lhos retirados aos pais em consequência de um mundo 
que corre por diferentes caminhos. O cónego Arménio Lourenço dirige o Lar-Escola de Santo 
António, em Viseu, onde nesta altura estão institucionalizados 40 rapazes com idades entre os 
sete e os 21 anos. As crianças e jovens são acompanhados em permanência por um encarregado 
de educação (dos quatro que o lar dispõe), por uma psicóloga, por duas assistentes sociais e 
por três religiosas do Instituto Jesus Maria José. Vão à escola, estudam música, participam em 
várias atividades da própria comunidade. Será esta equipa pai de todos? “Nós aqui podemos dar 
tudo, mas não lhes damos o que mais desejam, que é o afeto do pai e da mãe”, responde. 
 Como responsável por uma instituição de jovens retirados aos pais por circunstâncias 
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vá- rias, sente-se o pai de todos? 
 A Casa está aberta precisamente para acolher as crianças e jovens que não encontraram 
caminho de acolhimento. A sociedade, infelizmente, não está estruturada para os acolher e pro-
teger. Eu costumo dizer que a vida é frágil, as crianças são frágeis e precisam de ajuda. Esta casa 
foi criada em 1894 para acolher crianças abandonadas, quando morria o pai, morria a mãe e a 
criança cava, muitas vezes, na rua. As pessoas de Viseu sentiram necessidade de criar condições 
de acolhimento para essas crianças. Infelizmente, hoje, estamos a acolher órfãos de pais vivos. 
As famílias estão a passar uma crise grande e, muitas vezes, não olham para os lhos. Mas as 
estruturas também não estão bem orientadas. 
 O que significa essa sua afirmação? 
 Continuamos a não proteger as famílias. Os lhos são retirados e a família não é acompa-
nhada. Somos nós a fazer aqui o trabalho todo, que é muito difícil, porque retirar o filho do seu 
meio natural, sem lhe explicar porquê, aumenta a dificuldade. Nós ficamos com eles nos braços 
e as dificuldades surgem à medida que eles crescem. 
 Em que aspeto é que estas crianças não são acompanhadas devidamente com refere? 
 Muitas vezes pega-se no despacho do Tribunal, chega-se a casa da criança e diz-se-lhe: 
tens de ir para ali. E não é explicado mesmo ao próprio pai ou à mãe. Noutras situações são 
retirados os filhos, os pais ficam mais libertos e nunca se reorganizam, pelo contrário. O grande 
problema é as famílias não serem acompanhadas pessoalmente, os serviços dão um subsídio, 
dão isto, dão aquilo e ficam tranquilos, porque até os ajudam economicamente, só que não os 
orientam e aquilo que lhe dão serve muitas vezes para aumentar a desorientação. Ajudar é criar 
estruturas para mais tarde receber novamente o filho. O lar é um lugar de passagem. No dia em 
que a criança é acolhida deve pensar-se logo na saída. 
 Esse trabalho está a ser feito? 
 Devia, mas não está. Esse trabalho tem que ser articulado entre os técnicos que estão na 
instituição e os técnicos dos restantes serviços. Cada criança tem o chamado encarregado de 
educação e, no exterior, um coordenador para o acompanhar; só que muitas vezes esse coor-
denador nunca o viu e raramente fala com ele. Era possível fazer muito mais se houvesse uma 
articulação entre todos os serviços para o bem da própria criança. 
 É quase despejar o problema? 
 Isso mesmo. Entrega-se a criança ao lar e o problema fica resolvido, quando, muitas 
vezes, começa a ser criado. A família não aceita que a criança esteja aqui, há uma falta de ex-
plicação e daí resulta uma luta em que a criança fica no meio. Estou a falar do Lar de Santo 
António onde entram desde os sete anos até ao 12 anos (podendo ficar até aos 21 anos), mas 
penso também no Lar de São José (junto à Praça de Goa, em Viseu, gerido pelo Lar Escola de 
Santo António) que recebe jovens a partir dos 13 anos, e aí os problemas ainda são maiores, 
porque são jovens meninas arrancadas à família, muitas vezes à força, aos 15 anos, por decisão 
do Tribunal; e, quando há casos de já viverem com o namorado, nós vemo-nos impotentes para 
as ajudar a alterar toda a estrutura da vida que viveram até ali. 
 Como se gere essa situação no dia-a-dia? 
 Cada dia é um dia. 
 O que chama de “falta de articulação” entre as famílias e os serviços sociais é uma re-
flexão que falta por fazer? 
 Eu acho que sim. Há muitos serviços, mas há falta de articulação. Deviam-se sobretudo 
articular os serviços distritais com os serviços locais e esses serviços locais estarem atentos 
aos problemas e envolverem a própria comunidade. Por exemplo, existe uma família deses-
truturada, mas há uma família vizinha mesmo ao lado que está estruturada e, se for motivada, 
pode ajudar a outra. Se a própria comunidade estiver mais sensibilizada, pode ajudar a resolver 
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muitos problemas. Hoje o que acontece é: há problemas naquela família, retira-se o filho ou os 
filhos, institucionaliza-se e está resolvida a situação. Quando há um outro trabalho a fazer. Falta 
acompanhamento e falta articulação dos serviços. É preciso que os técnicos estejam articulados 
e tenham a coragem de ir para o terreno. Hoje, não se trabalha o terreno como deve ser. Apelo 
a que deixem um pouco os gabinetes e vão junto da comunidade. 
 Nota que estas crianças e jovens sentem a falta do pai? 
 Sentem a falta do pai e da mãe. Os grandes conflitos entre eles surgem quando um trata 
mal a mãe do outro, pois nenhum deles admite isso e são capazes de fazer de tudo. Isso reflete 
a revolta que está dentro deles. Apesar dos problemas que vivem no seio familiar não admitem 
a ninguém que tratem mal a mãe. 
 Falam mais do pai ou da mãe? 
 Falam mais da mãe. Mas também falam do pai. 
 Qual é o sentimento? 
 Nunca encontrei nenhum que não goste do pai. Tentam sempre desculpar, quer o pai, quer 
a mãe. 
 E sentem a falta de ambos? 
 Basta estar atento ao comportamento deles e sobretudo à alegria quando têm a visita dos 
pais. Para uns é semanal, para outros mensal e há os que nem cá vêm. 
 Mas podiam sentir raiva pelos pais não terem tido a capacidade de os educar. Como é 
que interpreta esse sentimento de alegria? 
 É a ausência do carinho dos pais. Eles podem ter privações de tudo na família, mas a 
grande ânsia é estarem lá, junto dos pais. 
 Em cada processo que leva ao retirar um lho aos pais e a institucionalizar é tido em conta 
esse lado dos afetos? 
 Esse é um dos grandes problemas. Eu acho que se devia investir mais. Como dizia atrás, 
os serviços não ajudam os pais a comprometer-se na educação dos filhos e na responsabilidade 
que devem sentir. O espírito que reina hoje é: vocês não são capazes, os filhos são nossos. Eu 
costumo dizer que arrancam o filho. Acontece haver uma decisão do Tribunal, chega-se à esco-
la, pega-se na criança e traz-se para aqui. Essa violência ainda acontece hoje. Há duas semanas 
aconteceu com uma jovem que teve muita dificuldade em aceitar a decisão. E porquê? Porque 
não lhe é explicada a situação. 
 Consegue juntamente com os encarregados de educação substituir-se ao pai? 
 Nunca, por mais que se faça. O encarregado de educação leva-os à escola, ao médico... 
mas não substitui a família, o seu papel é de ajuda sem dispensar a família. Eu estou convenci-
do que, nos dias de hoje, com tanto técnico, o melhor seria acabar com os internatos e ajudar a 
reorganizar as famílias. Se os técnicos andassem no terreno a acompanhar as famílias fazia-se 
muita coisa e evitava-se muita coisa. 

EA 

JUSTIÇA SOCIAL E NATALIDADE 

 É um tema recorrente o decréscimo da natalidade em Portugal, toda a gente já se aperce-
beu do contínuo encerramento de escolas por falta de alunos. 
 Várias são as causas apontadas para esse decréscimo: crise económica, crise na família, 
crise de valores, crise disto, crise daquilo. 
 No estádio de desenvolvimento actual, (quase) se pode dizer que o planeamento dos nas-
cimentos é a regra e, portanto, os casais só têm os lhos que querem. Se o número de filhos for 



107Igreja Diocesana

a expressão de uma paternidade/maternidade consciente e responsável (e por que não, também, 
generosa?), haveremos de admitir que isso é um bem para a sociedade, para as famílias e para 
as pessoas. Isto seria o ideal, mas os números, nus e crus, colocam-nos bem longe deste ideal. 
Há quem não queira ter filhos, apenas por falta de generosidade (cri- se de valores). Aí, nada 
a fazer enquanto os valores não forem repostos. Há quem não se sinta motivado a tê-los, por 
instabilidade familiar (crise na família). 
 E há as razões económicas. Social e familiarmente é injusto e inadmissível que não sejam 
devidamente apoiados os casais que desejam ter filhos e que, por razões económicas/laborais, 
se sentem coarctados a não os terem. 
 Mas pior que tudo isto, é a “punição” laboral que a mulher/ mãe sofre quando tenta re-
gressar ao posto de trabalho após a licença de parto. 
 Os meios de comunicação social fizeram-se eco, recentemente, de uma mulher/mãe, tra-
balhadora de uma IPSS na zona de Viseu que, ao regressar ao seu posto de trabalho após licença 
de parto, ficou “na rua” em virtude de o seu lugar ter sido ocupado por outra pessoa. 
 Com o desenfreado hedonismo e consumismo tão em voga na sociedade, ter um filho é 
um acto de verdadeira generosidade e de abnegação. E quem o tem, tem-no por amor, sem es-
perar que a sociedade lhe agradeça ou recompense. 
 Porém, ser assim “punido” por ter um filho é um “pecado que brada aos céus”! 
 Não apoiar a natalidade com as necessárias medidas é uma grave injustiça social. Mas 
“punir” quem tem filhos... 
 Que futuro terá uma sociedade que admite no seu seio entidades patronais que pressionam 
as mulheres/trabalhadores a não engravidarem, ou a abortarem caso engravidem, sob pena de 
perderem o emprego? 
 Que futuro terá um país cujos governantes ignoram (?) a existência destas situações? 
 Enquanto a sociedade não assumir que a natalidade é um bem social, que não apenas um 
bem familiar e pessoal, outro destino não se espera para além do que já está à vista: uma socie-
dade envelhecida, sem futuro, a desaparecer. Quando haverá uma política familiar interessada, 
de verdade, em resolver a grave situação da queda da natalidade em Portugal? 

Comissão Diocesana “Justiça e Paz” 

PROJETO TRANSNACIONAL 

 A Cáritas Diocesana de Viseu e a Cáritas de Linz (Áustria), submeteram uma candidatura 
a Fundos Europeus, sendo verbas que não estão afetadas ao novo quadro comunitário nacional, 
mas sim a linhas de financiamento diretamente de Bruxelas. O projeto, se for aprovado, visa a 
intervenção com crianças em risco, muitas vítimas de maus tratos e principalmente crianças que 
sofrem de violência na família. 
 A sociedade ainda tem dificuldade em reconhecer diferentes formas de violência sobre as 
crianças e pretende-se também com este projeto melhorar as competências dos especialistas, vi-
sando também colmatar a falta de conhecimento e ferramentas para maximizar a efetividade do 
trabalho. Pretende-se também reforçar as parcerias com boas práticas internacionais, visto que 
a cooperação entre instituições muitas vezes não é operacionalizada. Outra dimensão do projeto 
tem a ver com o aumento da escolaridade dentro da comunidade cigana, como mecanismo de 
inclusão social. Este projeto, se for aprovado, envolverá recursos humanos, equipamentos e 
viagens para encontros internacionais nos vários países que compõem o projeto. 
 Os elementos do projeto são: Cáritas Linz, Cáritas Diocesana de Viseu, Caritas Milano 
(Itália) e Caritas Alba Iulia (Roménia). 
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PARTNERSHIP FAIR - 2015 - 5.A FEIRA INTERNACIONAL 

 A Cáritas Diocesana de Viseu, após convite, é a única Entidade Portuguesa presente na 
5.ª Feira Internacional das Parcerias e dos Doadores, em Viena de Áustria. Este evento envolve 
muitas Entidades de vários países para partilhar boas práticas, reforçar e criar novas redes de 
parceiros, visando construir redes fortes para a realização de projetos transnacionais em dife-
rentes áreas como: inclusão social, educação, igualdade de género, Crianças e Jovens em risco; 
Educação para o Desenvolvimento, Governo e Sociedade Civil, Políticas de Desenvolvimento, 
Meio Ambiente e Mudança Climática, Segurança Alimentar, Migração, apoio às ONG, Direitos 
Humanos, entre outras áreas. 
 Outro aspeto muito relevante é a presença de várias Entidades / Fundações de apoio a 
grandes causas sociais, educacionais, ambientais, entre outras para apoiarem se achar que exis-
tem iniciativas merecedoras desse apoio. 
 Entre muitas estarão presentes: Anne Frank Foundation; Rockefeller Brothers Fund; Oak 
Foundation; MacArthur Foundation, Arcus Foundation; Charles Stewart Mott, European En-
dowment for Democracy ; Hivos Wallace Global Fund Charles; Léopold Mayer Foundation for 
the Progress of Humankind (fph) Ford Foundation... 

Caritas Diocesana

MISERICÓRDIA DE PENALVA DO CASTELO 

 A Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo organizou as suas III Jornadas, na 
passada sexta-feira, dia 15 de maio que, por coincidência, era o Dia Internacional da Família, 
celebração proposta pela ONU. Depois de ter tratado os temas: “Unidos pela Fé no apoio e 
intervenção social/educacional”, em 2013 e “Saúde e bem-estar nas Instituições Sociais: metas 
e desafios 2014”, o tema deste ano foi: “A Família como Capital Social”. 
 As Jornadas decorreram no Hotel da Ínsua e o Bispo esteve presente na Sessão de Aber-
tura, pronunciando algumas palavras alusivas ao significativo acontecimento. Está de parabéns 
o senhor Provedor e a sua Equipa. 

SEMANA DA VIDA 

FESTA DA FAMÍLIA 

 De 10 a 17 de maio, decorreu a SEMANA DA VIDA. O Secretariado Diocesano da Pas-
toral da Família promoveu, no dia 17, a habitual Festa da Família, este ano em Mangualde. 
 Pelas 14:30 começou o acolhimento no complexo paroquial de Mangualde com um mo-
mento musical muito agradável, protagonizado pelo grupo “Cantofraterno”. Seguiu-se a confe-
rência/debate “a Família na sociedade – missão e dificuldades” proferida pelo Dr. Juan Fran-
cisco Garcia Ambrosio, teólogo, casado e pai de dois filhos, docente da Faculdade de Teologia 
da Universidade Católica e autor de diversos artigos e livros sobre a família. 
 Na sua brilhante exposição, Juan Ambrosio propôs um olhar sobre a realidade da família 
atual e um caminho a seguir na pastoral familiar. 
 A tão propalada crise da família afinal não é de hoje, é um discurso que tem mais de 
30 anos, o tempo de uma geração, e que, portanto, já pouco diz aos jovens de hoje. A família 
sempre soube adaptar-se em todos os momentos de crise civilizacional – reorganizou-se, re-
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configurou-se para dar resposta à sua razão de ser, que é desempenhar um papel importante na 
maturação da pessoa e na construção da sociedade. A Família não acabou e não acabará, está 
em transformação, em metamorfose. A família continua a ser vista e experimentada como um 
valor fundamental. Para a consciência crente, o futuro da família é visto com grande esperança 
– esperança de que a família se renove e conserve como algo indestrutível ao serviço da vida, 
da pessoa e da sociedade. Aos cristãos é lançado o desafio de ser uma minoria qualificada e 
qualificadora que saiba acompanhar a família em todas as suas fases e dimensões. A Pastoral 
familiar tem que encontrar forma de sair do mero discurso académico, teórico e tornar-se pre-
sente na construção do bem comum alicerçada no cuidado e atenção ao outro, na família e na 
comunidade. 
 Pelas 17:00 seguiu-se a celebração da Eucaristia presidida por D. Ilídio, onde, à seme-
lhança dos anos anteriores, os casais que completam 10, 25, 50 ou 60 anos de matrimónio, ao 
longo deste ano de 2015, tiveram uma participação especial, com a renovação das promessas 
matrimoniais, a bênção episcopal e a receção de um Diploma assinado pelo Sr. Bispo. 
 Este ano, por razões sobejamente conhecidas, a família está, ou pelo menos deveria estar, 
no centro das nossas preocupações e atenções pastorais. Urge, pois, fazermos um esforço para 
podermos testemunhar a alegria de vivermos o Evangelho em família. 

O Secretariado Diocesano 

VIDA VICENTINA 

 Os vicentinos integraram o numeroso grupo de voluntários que, nos dias 30 e 31 de maio, 
estiveram à porta dos supermercados para mais uma recolha de bens alimentares destinados ao 
Banco Alimentar. Apesar de tudo, foi uma boa campanha em que prevaleceu o espírito de soli-
dariedade e entreajuda, tanto entre voluntários como entre estes e as pessoas que fizeram, com 
generosidade, as suas doações. 
 Por falar em generosidade, a nossa Conferência da Paróquia do Coração de Jesus foi con-
templada com a doação de um montante em dinheiro na ordem de algumas centenas de Euros, 
destinados à sua ação junto das famílias carenciadas. A entrega teve lugar na tarde do dia 6 de 
junho nas instalações onde funciona a Conferência. O nobre gesto proveio de uma senhora do 
concelho de Tondela. A informatização do trabalho das Conferências está a processar-se, embo-
ra a um ritmo lento, pedindo-se às que ainda não iniciaram o registo das famílias e dos apoios 
concedidos que o façam logo que possam. 
 Também os antigos apoios no âmbito do PCAAC (excedentes da União Europeia) pare-
cem estar com algum atraso, prevendo-se a sua distribuição nos polos recetores apenas no mês 
de novembro próximo. 

DIA SOLIDÁRIO NA FEIRA DE SÃO MATEUS 

 O Dia Solidário nesta Feira é o sucessor do Dia das Conferências, que se vem realizando 
há mais de 50 anos na Feira de S. Mateus. Com efeito, nos anos 60, foi o então Presidente da 
Câmara Municipal, Cunha Matos, que o instituiu e desde então vem-se realizando, todos os 
anos, sem interrupção. 
 Era o tempo de ilustres vicentinos que se dedicaram à ação de bem fazer. Uma das guras 
maiores foi o Sr. Eng.º Engrácia Carrilho, o referido Cunha Ma tos, o professor Reinaldo e 
tantos outros. Não se mencionam os que ainda estão vivos e que continuam a participar nas 
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atividades vicentinas. Infelizmente, no ano corrente, a realização deste dia na Feira está difícil, 
não só porque nos foi atribuída uma data muito adiantada de setembro mas também nos foram 
exigidas despesas fixas e cachets de artistas dispendiosos que deixam antever um prejuízo ele-
vado para a SSVP e para a Cáritas que são as entidades parceiras na realização deste dia. 
 Se não for possível a sua realização, o Fundo Social Solidário da diocese não poderá con-
tar com uma das últimas verbas que o alimentavam. Também outras atividades dos vicentinos 
ficarão em causa, como por exemplo as visitas às cadeias e os apoios de emergência às famílias. 
 Apenas e só como desabafo, diríamos aos responsáveis pela organização da Feira (Câ-
mara e Expovis) que não chega encher a boca com promessas de apoios na área do “social”, 
mas concretizar com gestos visíveis. É que nos parece bem ter preocupação com a imagem e o 
“nível” da Feira, mas que esta não pode ser apenas um negócio para alguns, antes um ponto de 
encontro que beneficie toda a sociedade viseense. 

CENTRO SOCIAIS PAROQUIAIS 

 Convocada pelo Presidente do Secretariado Diocesano da Pastoral Social – Cón. Arménio 
Lourenço – realizou-se uma reunião com as direções dos Centros Sociais Paroquiais, no senti-
do de atualizar os respetivos Regulamentos. O Bispo esteve nesta reunião, realizada no Centro 
Sócio-Pastoral Diocesano, na tarde de quinta-feira, dia 18 de junho. Até 17 de novembro, todos 
devem apresentar os novos Regulamentos na Segurança Social. 

CENTRO COMUNITÁRIO ATELIERS DE VERÃO

 O Centro Comunitário da Cáritas Diocesana de Viseu, no bairro social de Paradinha, está 
a dinamizar os ateliers de Verão através do seu Centro Comunitário, envolvendo crianças e 
jovens em situação de risco e muitos provenientes de famílias desestrutura- das e com baixos 
recursos económicos. Estão a ser desenvolvidas atividades desportivas, de expressões, traba-
lhos manuais, ateliers de reciclagem, visitas a locais históricos e um passeio à praia, sendo esta 
a única oportunidade para várias crianças usufruírem de um dia diferente à beira mar.
 Maioritariamente composto por crianças e jovens da comunidade cigana, estes ateliers 
também têm uma componente pedagógica e formativa, visando minimizar comportamentos 
desviantes e, ao mesmo tempo, dotar os participantes de competências pessoais e sociais re-
forçando a autoestima e criando mecanismos motivacionais para a continuidade no sistema 
educativo, visando a diminuição do abandono escolar. Entre outras atividades previstas salien-
ta-se também um passeio ao rio de S. Pedro do Sul e um passeio ao Parque Natural do Pisão, 
em Carvalhais. Estas atividades permitirão aumentar a comunicação, o convívio e a partilha e 
criando mecanismos motivacionais para um trabalho de inclusão social e minimizando com-
portamentos de risco e de delinquência nestas crianças e jovens. Outra iniciativa é o chamado 
“Espaço Intercultural”, o qual, como o nome indica, é um espaço para a troca entre culturas. O 
mesmo visa a partilha de ideias, costumes, atividades, jogos e experiências entre diversas cultu-
ras, em diversas faixas etárias. Uma vez que no Bairro Social de Paradinha residem pessoas de 
diversas proveniências e etnias, este trabalho é para estimular a melhoria das relações em dife-
rentes escolas com a finalidade de criar uma interação positiva entre as respetivas comunidades 
educativas e a população infantil e juvenil do daquele bairro.
 No dia 7 de julho um grupo de jovens da comunidade cigana irá atuar e cantar no 1.º 
Fórum Viseu Educa – Rede de Projetos da Câmara Municipal.
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5.  VOCAÇÕES, JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR

EXPERIÊNCIA MISSIONÁRIA 

 No fim da manhã de Sexta-feira, dia 12 de Setembro, o Bispo recebeu uma jovem - Clara 
Domingos, recém-licenciada em Direito e que realizou uma experiência missionária no Brasil, 
na Chapadinha, Comunidade do Nordeste Brasileiro. Pertencente a um grupo missionário desde 
os tempos de estudante em Coimbra e depois de já ter estado em Rabo de Peixe, na Ilha de S. 
Miguel, nos Açores, vinha muito feliz desta nova aventura missionária. O Bispo convidou-a a 
falar desta experiência na próxima reunião do Conselho Diocesano da Pastoral Juvenil. É, para 
os jovens cristãos e depois de um curso universitário, viverem uma bela experiência cristã e 
missionária, ao serviço de outras comunidades, porventura carenciadas. 

SEMINÁRIO INTERDIOCESANO 

 Para a Abertura Solene do novo ano do Seminário Interdiocesano, em Braga - constituído 
pelas dioceses de Bragança, Guarda, Lamego e Viseu - esteve o Bispo da diocese, juntamente 
com os restantes Bispos e os 4 Reitores dos respectivos Seminários. Este dia - 3 de Outubro - 
foi preenchido por uma reunião entre os 4 Bispos e os 4 Reitores, por uma Sessão solene com 
todos os Seminaristas, com lição dada por D. José Cordeiro e pela Eucaristia solene, presidida 
por D. Manuel Felício, o Coordenador da Equipa no presente ano lectivo. A tarde terminou com 
um lanche de convívio entre todos. Em parte do encontro estiveram presentes o Arcebispo de 
Braga e o Reitor do Seminário bracarense. 

MINISTÉRIO DE ACÓLITO 

 O seminarista Carlos, natural da paróquia de Cortiçada, do arciprestado de Aguiar da Bei-
ra e finalista do nosso Seminário, a estagiar no Arciprestado de Fornos de Algodres, recebeu o 
ministério de Acólito, no passado dia 29 de Setembro, na Festa do Arcanjo S. Miguel, padroeiro 
da paróquia. Por esta razão, estiveram os sacerdotes do Seminário Maior e os restantes, indica-
dos no título anterior, sendo o Pe. Manuel Clemente seu tio e o Pe. Silvério seu pároco. 

EUCARISTIA NA UCP 

 O Bispo presidiu à Eucaristia na Capela da UCP, na manhã de Sábado, dia 11 de Outubro, 
em encontro dos Antigos Alunos e Professores do Centro de Viseu da Universidade Católica 
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Portuguesa. A Capela estava repleta e o Bispo manifestou a importância destes encontros e de-
sejou uma boa jornada de partilha e de amizade entre todos. Trocaram-se impressões, também, 
sobre o sentido da interajuda e apoio mútuo nestes tempos difíceis em que muitos passam por 
situação de desemprego. 

ABERTURA SOLENE DOS SEMINÁRIOS 

 No Seminário Maior, teve lugar a Abertura Solene do Ano Académico do Seminário Vo-
cacional e do Seminário Pastoral, na tarde e início da noite do passado dia 10 de Outubro. A 
sessão iniciou-se com um encontro com os Párocos dos Seminaristas, orientado pelo Reitor - 
Cón. António Jorge. Seguiu-se a Eucaristia, presidida pelo Bispo que aproveitou o Santo do dia 
- S. Daniel Comboni - para apelar à necessidade de preparação para a missão, tendo sempre em 
conta uma Igreja “em saída”. A sessão terminou com jantar de festa e de convívio entre todos. 

SEMANA DOS SEMINÁRIOS

 De 9 a 16 de Novembro está a decorrer a Semana dos Seminários, este ano com o 
tema ‘Servidores da Alegria do Evangelho’. Nesta jornada especial que pretende fazer desper-
tar para as vocações, Jornal da Beira conversou com o reitor do Seminário de Viseu. O cónego 
António Jorge Almeida analisa a proposta pastoral, dá-nos a conhecer a realidade atual do se-
minário e a sua relação com a comunidade. 
 O que se espera desta Semana dos Seminários? 
 A Semana dos Seminários é sempre o momento importante para a Igreja das dioceses 
e também para a Igreja nacional. Ela é, em primeiro lugar, um ponto de encontro da relação 
pastoral que existe nas dioceses com a preocupação pela vocação sacerdotal, mas também no 
conjunto de dioceses que formam a Conferência Episcopal que se preocupa em propor que se 
reze pelas vocações sacerdotais, que se fale disso, que se apresente, que haja testemunhos. Po-
deríamos dizer que a Semana dos Seminários é o ponto de encontro entre a Pastoral Diocesana 
e a Conferência Episcopal que se preocupa em dar esse apoio específico. 
 Mas é também uma oportunidade de abertura ao exterior... 
 É uma oportunidade de abertura do Seminário às comunidades, de se mostrar, de se apre-
sentar, mas também de as comunidades poderem saber que o Seminário está na diocese, para 
além do edifício, que é o rosto e a visibilidade, que o podem visitar e conhecer. 
 Como é que se estabelece a ligação entre as preocupações pastorais, no sentido eclesial, 
e a relação com as comunidades e os jovens? 
 Do ponto de vista da Igreja, que programa e que se relaciona na formação permanente 
sobre as vocações, desde a comissão até ao Seminário e aos serviços diocesanos de pastoral 
vocacional, há, de facto, sempre a proposta de um tema que este ano é: ‘Servidores da Alegria 
do Evangelho’. Do ponto de vista da relação do Seminário com as comunidades, ela acontece 
através de encontros, como o do Seminário em Família – daqueles jovens que os párocos vão 
descobrindo como potenciais candidatos, que já são acólitos e que vivem neste crescimento na 
educação da fé, e se percebe que há ali a possibilidade de acolherem esta vocação. Nós, padres, 
aproveitamos, nós padres, para falar do Seminário nas paróquias e, para fazer esse convite ex-
plícito. A captação dos jovens para o sacerdócio tem de ser sempre por esta via da colaboração 
e da relação com os párocos. Que o jovem venha ao Seminário, mas que venha acompanhado, 
ou pelo menos que alguém o tenha convidado a vir, porque se o jovem entra aqui e não percebe 



113Igreja Diocesana

do que se cá passa, olha para o edifício e... Nós fazemos a proposta de visitas temáticas ao Se-
minário às turmas de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) e aos grupos de catequese. 
Estas visitas têm como finalidade conhecer a casa, primeiro, mas também inserir nessa visita 
um crescendum de temas que têm a ver com a vocação à vida cristã e esse convite a ser padre, 
que é um convite que Deus fará certamente a alguns jovens rapazes. 
 Considera que a Semana dos Seminário é uma mais-valia para trazer mais jovens? 
 Sim, sempre. Embora não se veja muito... os frutos não são assim tão evidentes, tão 
imediatos. A Semana é sempre um despertador e nós, no Seminário, sentimos isso, por várias 
razões. Não é que as vocações surjam logo, porque a vocação sacerdotal não é que seja apete-
cível. Digamos, diante do ideário e das propostas que o mundo faz... Hoje um jovem optar logo 
assim, sem nada, sem descobrir Jesus Cristo e sem ver noutros jovens e nas referências que 
são os sacerdotes uma possibilidade de ser feliz, esse percurso não é fácil. E não o digo porque 
estão aqui poucos. De facto, não é só para o sacerdócio, também é para a vida consagrada. Mas 
a interacção nota-se. Há sempre sacerdotes nesta semana a perguntar onde estão os subsídios, 
que estão on-line, há sempre pessoas a perguntar se podemos ir à despensa deixar alguns bens 
alimentares. Isso permite-nos ver que os padres falam disso às comunidades e estas pegam no 
muito ou pouco que têm e fazem chegar ao Seminário. 
 A Semana dos Seminários ajuda a cativar jovens para o sacerdócio? 
 Pode haver o risco de se pensar que numa semana se resolve tudo. A Semana dos Seminá-
rios tem esse objectivo de ser anualmente um alerta, mas este objectivo não se pode fechar no 
início e m da semana. Eu conheço dioceses que inclusivamente alargaram a Semana para quinze 
dias. Temos vindo a fazer chegar à Comissão Episcopal Ministérios e Vocações a preocupação 
de que os subsídios desta Semana não sejam enviados em cima da hora para se esgotarem. Aliás, 
tem havido a preocupação de não se fazerem coisas caras, do ponto de vista da publicação de 
livrinhos, que depois vão para o lixo. Há sempre este perigo de se fazer um acontecimento e 
depois não se tira partido dele. Deviam ser subsídios propostos para um ano e ter nessa semana 
um enfoque especial, mas que não se esgote. Os temas importantes se se esgotam é porque não 
são importantes (risos). 
 

QUERES IR PARA O SEMINÁRIO? A RESPOSTA É QUASE SEMPRE: NÃO! 
 
 Como é que, hoje em dia, se cativam os jovens para o sacerdócio? 
 Hoje não é fácil cativar os jovens para esta vocação. Na Pastoral Vocacional, muitas ve-
zes, é frequente apertar a mão a um jovem acólito e perguntar: queres ir para o Seminário? A 
resposta é quase sempre: Não! 
 As respostas aparecem no dia-a-dia. É mais um processo que tem a ver com a gramática 
do quotidiano, tem a ver com a família, com o pároco ou aquele padre amigo como referência; 
pode ser a paróquia em que a criança ou o jovem cresce, o movimento... pode ser muita coisa. 
São as lições do quotidiano, é o curso que não está a funcionar, é uma referência importante que 
se está a admirar, é a catequese que, se calhar, está a apoiar esse discernimento; é, depois, uma 
pessoa amiga com quem se desabafa essa ideia de ser padre, que não sai da cabeça, e que poderá 
estar aí a vislumbrar-se um futuro vocacional. O cativar faz parte da gramática do quotidiano, 
daquela tensão entre o gameboy, a televisão, o estudo e a perspectiva de futuro... há qualquer 
coisa que se insere de novo e que leva o jovem a perceber que a sua vida para ter sentido só pode 
ser a partir de uma entrega. 
 Lembra-se quando surgiu a sua vocação? 
 A minha vocação é de muito tenra idade. A vocação tem a ver com o tal contexto familiar, 
catequético, de relação e referência com o pároco que me ajudou a caminhar e que apoiou a 
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minha entrada no Seminário. A minha vocação é a intercepção entre estes factores da educa-
ção na infância, que noutros tempos se referia a uma catequese mais de memorização do que 
a catequese que existe hoje. Sendo eu o irmão mais velho de quatro, fizeram-me acompanhar 
os irmãos, ir às primeiras sextas-feiras, aos primeiros sábados, estando sempre muito perto do 
pároco... também a educação familiar, os pais - sobretudo, a minha mãe - o meu avô, que era 
sacristão, e que a mim e ao meu primo nos fez estar sempre muito próximos do altar, o que me 
leva a invocar muito a importância do acompanhamento dos acólitos. Costumo contar uma his-
tória, que recuperei da memória do meu avô: Um dia o meu avô foi-me encontrar perdido numa 
oresta onde estava a brincar com os meus irmãos e primos, e eu fiquei lá em vez de ir lanchar. 
Quando me perguntou o que estava ali a fazer, eu olhei para ele – devia ter cinco anos – e disse-
lhe que estava a construir um altar. Isto é muito pueril, mas, se calhar tem a ver com o miudito 
que cresce a ver o avô a ser sacristão. Claro que aqui, por si, não estão os valores da vocação, 
mas, estará a forma por onde Deus cativa. 
 Tem que haver uma ajuda? 
 Sim, a pessoa tem de ser ajudada. Eu fui ajudado, não só na catequese, não só na família, 
mas com a entrada no Seminário Menor, talvez a discernir os sinais que estavam presentes no 
ambiente em que eu habitava. 
 Essa é a mensagem que deixa nesta Semana dos Seminários? 
 A mensagem que deixo é, sobretudo, não um enfoque só para os sinais extraordinários, 
que certamente os haverá porque Deus serve-se de muitas coisas, mas o enfoque para que esta 
alegria do Evangelho seja uma alegria em persistência. É, sobretudo, um enfoque para os edu-
cadores estejam muito atentos, porque as referências estão aí nos testemunhos dos sacerdotes, 
na necessidade e na fome que as pessoas têm da Eucaristia e da presença de alguém que ajude 
a lidar com Deus. E, se falarem disso muitas vezes, se estiverem atentos aos sinais do quoti-
diano, vão reparar que pode haver mesmo no coração de muitos jovens esta sede de Deus, no 
qual depois cai bem o seu chamamento para uma escuta e para uma liberdade de resposta. O 
meu enfoque e a minha chamada de atenção vão para o acompanhamento vocacional. Se não 
se acompanha nessa descoberta do que é mais, o amor ultra-mundano, para o qual tudo o resto 
é importante mas subsidiário, o jovem pode andar sempre à procura da sua vocação intermina-
velmente. O discernimento da vocação não pode ser nada imposto, tem de ser uma descoberta 
desde dentro, daquilo que faz feliz, que preenche, mas sempre acompanhado. 
 Como é feito o acompanhamento do jovem que quer descobrir mais e eventualmente 
ser padre? 
 O acompanhamento pessoal foi sempre uma ‘empresa muito difícil’ e para a qual não foi 
sempre fácil arranjar formação, meios e tempo. Somos muito fortes a acompanhar em grupo 
(acólitos, jovens, seminaristas), mas o acompanhamento pessoal requer tempo, estudo, aten-
ção à pessoa, uma leitura na base não só antropológica e das ciências humanas, mas à luz do 
mistério, e isto requer oração, acompanhamento ideal com a pessoa, e isso não é fácil. Somos 
sempre carentes em encontrar esforços e tempo para acompanhar uma pessoa, mas isso vai 
acontecendo na medida do possível. Quando um pároco vem, por exemplo, apresentar um jo-
vem ao Seminário em Família já nos está a dizer que este jovem participa na Igreja, ajudando; 
depois vai-se vendo que há sensibilidade e que a família apoia a decisão do filho. Isso também 
faz parte dele, no querer encontrar a sua vocação e o seu caminho. Depois, o Seminário acolhe 
e vai acompanhando, de encontro para encontro, numa necessária interacção. Quando vivem 
no Seminário, neste regime de internato, aí é mais fácil porque é o quotidiano a falar. Em cada 
pessoa, individualmente, o acompanhamento será sempre um desafio e a parte mais difícil. 
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“UM PADRE QUE ESTÁ NUMA PARÓQUIA 
NÃO PODE FICAR DE BRAÇOS CRUZADOS E SER DE MEIAS PALAVRAS” 

 
 O último número da Voz da Esperança, o boletim informativo do Seminário, refere 
que “o padre de hoje não pode ser o padre de há dez anos, e que para se ser padre não 
basta saber cantar e ler”. Como é que o padre de hoje poderá ser melhor do que o padre 
de ontem? 
 Isso é um laboratório (risos). É verdade e essa afirmação não se faz só desde o estudo, 
desde a teologia do sacerdócio, faz-se também desde a realidade das comunidades. Hoje um 
padre que está numa paróquia, que está a celebrar a Eucaristia, que está a fazer a sua reflexão 
homiliética, que está a acolher as famílias para o baptismo, que está a envolver-se na sociedade, 
não pode ficar de braços cruzados e ser de meias palavras. As pessoas estão com os olhos e os 
ouvidos atentos. O padre tem de ser bem formado para poder ajudar as pessoas, a dar razões 
da sua fé e a crescer na maturidade da vida cristã. Em cada época histórica, a intercepção entre 
a Igreja e a cultura da sociedade tem que resultar na descoberta de qual é o melhor per l de 
sacerdote, para que a Igreja seja acompanhada como povo de Deus e seja também luz para a 
sociedade onde os homens vivem. Portanto, não se pode dizer que o perfil do padre tem de ser 
sempre o mesmo. 
 Tem mesmo de mudar? 
 Tem de mudar. Costumamos dizer com esta imagem da casa: o alicerce é sempre o mes-
mo - Jesus Sumo-sacerdote – mas, desde a formação até à vivência do próprio sacerdócio, as 
paredes mudam. O edifício tem que mudar, tem que rodar e, às vezes, rodar 180 graus... Há 
quem, porventura, não concorde com esta linguagem, mas eu não estou a mexer no alicerce, 
porque ele é sempre o mesmo. Agora, aquilo que se chama ‘evangelização das culturas’ – ex-
pressão que substituiu o chavão da ‘inculturação da fé’ – implica uma observação muito realista 
do que é a sociedade, a cultura, o mundo em que se vive. E, para que a evangelização possa 
ser apostolicamente eficaz, requer-se que as pessoas também mudem, se actualizem, conheçam 
realisticamente o espaço que habitam, para poder dar resposta aos problemas das pessoas. Isso 
implica, de facto, que o ser e o fazer do sacerdote não sejam sempre o mesmo e não se trata ape-
nas de uma questão de abertura ou de evolução. Trata-se mais de imitar o método de Deus que 
é o da acomodação. Deus para se dar a conhecer acomoda-se. Os missionários além-fronteiras 
sabem muito bem o que isso é: conhecer uma nova língua, uma nova cultura, começarem a ser 
alfabetizadores. Que vale levar uma palavra se as pessoas não a vão compreender? 
 É aí que entra o processo vocacional... 
 O que é que vale uma vocação de um jovem entusiasmado se depois de lhe falarmos do 
sofrimento de um idoso e ele não estiver para aí virado? Não serve para ser padre (risos). Por 
isso é que, hoje, até alguns dos parâmetros do reconhecimento da vocação e da formação se 
alteraram. De facto, se, num tempo, ser um jovem aprumadinho, saber cantar, saber estar com 
as mãos erguidas numa celebração serviria, agora não serve. Serve, porventura, mais um jovem 
que, apesar de ter que aprender muitas coisas, é capaz de estabelecer relação, ser capaz de ir ao 
encontro, ser capaz de conversar, ser capaz de dizer de si, mas também de observar os outros. 
 Existem critérios que fazem a vocação avançar? 
 Sim, porque, diz-se numa frase bonita: “Deus não chama os capacitados, capacita os que 
chama”. Há critérios que fazem com que a vocação possa não avançar. Se não houver uma 
maturidade humana capaz de relação com Deus e com os outros, e uma capacidade de levar 
à prática, com a vida, aquilo que a Igreja hoje é chamada a anunciar, a pessoa não serve para 
ser padre. Teremos que ter muito cuidado de acolher, de observar, de ajudar a crescer e de 
convidar e de fazer a mediação daqueles que Deus escolhe, aqueles que, de facto, podem ser 
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configurados com Jesus Cristo, e serem sacerdotes para os tempos de hoje. E o sacerdote de 
hoje pode não servir para amanhã. No Seminário temos mesmo essa sensação de estarmos a 
formar um jovem para daqui a seis anos – que é quanto dura o curso – e, quando ele for padre, 
o Seminário já se sente incompleto porque o mundo já mudou, as mudanças são muito velozes. 
Também, quando um novo padre é ordenado presbítero e o bispo o manda para uma paróquia 
chegado lá, olha, vê e diz: “eu não aprendi isto no Seminário, eu não aprendi aquilo no Semi-
nário” (risos). Mas aprendeu muitas outras coisas e, agora, como é que se faz esta relação? Por 
isso, hoje o Seminário não é uma instituição total. Agora, a preocupação é de ajudar a aprender, 
ter a docilidade suficiente para permanecer na vocação, pois é permanecendo que se aprende, 
não é aos ziguezagues. Também no sacerdócio é estando que se aprende a ser. Para isso serve 
a formação permanente e é por isso que os sacerdotes são chamados a regressar à formação, a 
estarem em contacto uns com os outros, a não faltarem às reuniões, a estarem unidos aos padres 
dos arciprestados... O Seminário fecha um ciclo de formação inicial, mas aí começa o ciclo de 
formação permanente. 
 Os novos padres que são ordenados vêm sempre imbuídos de grandes ideias que muitas 
vezes colidem com uma estrutura demasiado pesada onde se enquadram. Como é que se pode 
agir perante isso? 
 Eu diria que os cinco primeiros anos da vida sacerdotal são um teste. Dependendo do 
sujeito, da informação e da formação que aconteceu no Seminário, e também do contexto, este, 
passe a expressão, ‘aterrar na vida prática pastoral’ é sempre um desafio muito difícil. Pode ser 
facilitado pela circunstância da relação com os colegas, porventura os mais velhos com o tal 
acompanhamento, mas depende da própria formação do sujeito. O 6.º ano [2.º triénio – proces-
so formativo] tem pedagogia pastoral, tem psicologia pastoral. Um novo padre que chega a uma 
paróquia e comece logo a dizer “tem de ser assim!”, é porque não estudou (risos). 
Voltamos à formação... 
 Hoje há uma grande preocupação em que o ciclo do ser ao saber e ao saber-fazer tem de 
ter aqui no meio uma disciplina, uma coragem que é o saber de si. Se a formação sacerdotal não 
foi uma constante transformação pessoal, depois, a prática vai ser mais difícil. Porque não basta 
ser, saber e saber-fazer. Hoje é muito importante falar da própria pessoa em formação, ou seja, 
saber que ela própria tem de se saber transformar. Constantemente. Quer no Seminário, quer 
pelo sacramento que celebra e ele é graça suficiente, mas depois também pela vida prática. 
 

“ESTE É UM EDIFÍCIO GRANDE DEMAIS PARA A MISSÃO
DE FORMAR UM GRUPO PEQUENO DE SEMINARISTAS” 

 
 Olhando agora para fora, no âmbito desta Semana, o Seminário de Viseu tem para a 
sociedade a imagem de uma escola para formar padres, mas hoje isso já não se faz como 
antigamente. O que é que acontece dentro deste espaço tão grandioso? 
 Dadas as circunstâncias actuais, é nítido que é um edifício grande demais para a missão 
de formar um grupo pequeno de seminaristas, sendo que o Seminário Vocacional funciona aqui 
com sete seminaristas. O Seminário Pastoral ou Maior, que forma estritamente os candidatos ao 
sacerdócio, está em Braga [Seminário Interdiocesano de São José], dada a necessidade de estar-
mos perto da Faculdade de Teologia. Naturalmente que está aqui um edifício muito grande, mas 
hoje há por todos os lugares estruturas grandes do passado a formar grupos pequenos do pre-
sente. Esta casa tem uma identidade que se refere à formação seminarística, mas que também 
se refere ao acompanhamento do clero e, nesta casa, acontece tudo o que seja essa formação 
permanente do clero. 
 Mas há algum projecto em curso no âmbito da formação? 
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 Perspectiva-se a criação nesta casa de uma escola de ciências religiosas diocesana, dado 
que perdemos o Instituto Superior de Teologia. Sonha-se, de futuro - é um dos pontos do Síno-
do, na Pastoral Profética – com uma escola diocesana de ciências religiosas que venha a ser ou 
não um instituto. Esta casa vê-se para essa escola de ciências religiosas que surgirá quando o Sí-
nodo criar agentes e orgânica para isso. Mas aqui também existem retiros, os que aqui acorrem 
para terem um espaço, já que o Seminário também tem uma quinta envolvente. A própria quinta 
está a ser aproveitada em termos agrícolas pela Paróquia da Sé, e também há esta relação com 
a paróquia. Não é um edifício isolado, é um espaço onde os sacerdotes em vida activa podem 
habitar: estamos, neste momento, a acolher dois. Na história, o Seminário teve sempre padres a 
habitar e hoje tentamos recuperar essa hipótese, porque isso também faz bem aos seminaristas. 
Isto não é uma redoma, mas é um espaço de encontro, de relação. Há um conjunto de coisas em 
que esta casa se vê vocacionada para acolher, porque tem salas de aula, tem uma igreja acusti-
camente preparada para concertos, tem refeitório... 
 E a abertura do Seminário à comunidade? 
 Temos um protocolo com o Conservatório de Música de Viseu que só traz vantagens. O 
Conservatório tem o órgão de tubos como titular do curso de órgão e, em contrapartida, a for-
mação de música dos nossos seminaristas no Conservatório é grátis, o que é uma mais-valia, 
havendo depois concertos... Este foi um bom protocolo que se conseguiu e é mais uma vanta-
gem na abertura do Seminário à sociedade. 

EA | PBA 

ECOS DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS 

SEMINÁRIO INTERDIOCESANO DE SÃO JOSÉ
A VIVER O SEGUNDO ANO DE RETIRO EM BRAGA 

 Há pouco mais de um ano, os seminaristas das dioceses de Bragança-Miranda, Guarda, 
Lamego e Viseu uniram-se para formar, em Braga, o Seminário Interdiocesano de São José. É 
o primeiro Seminário Interdiocesano do País. Sendo uma experiência nova, exige de todos um 
esforço de adaptação, mas, após um ano de caminhada, já é possível uma primeira reflexão. 
 Tendo chamado os apóstolos e antes de os enviar em missão, Jesus convidou-os a per-
manecerem com Ele, para que se conhecessem melhor, para consolidarem relações e os poder 
fazer crescer como pessoas e discípulos. Este foi, para eles, um tempo de seminário. Fora das 
nossas dioceses, percebemos melhor a chamada a viver o Seminário neste espírito, como um 
prolongado retiro: vão-se consolidando as relações humanas e cresce o conhecimento mútuo 
entre jovens de dioceses diferentes; permanecendo aqui também nos fins-de-semana(1.º e 3.º 
anos), procura-se o crescimento humano através do voluntariado junto de pessoas doentes; con-
seguindo mais tempo para o estudo e a oração, assimila-se melhor o que significa para cada um 
ser discípulo de Jesus neste nosso tempo. Estar fora não significa necessariamente estar longe. 
O sentido de pertença e o amor às Dioceses onde nascemos e crescemos como cristãos, não só 
não se perde, como pode tornar-se mais maduro. Os seminaristas sabem que dentro de poucos 
anos voltarão às Dioceses de origem e farão parte de um Presbitério com o qual se hão-de sentir 
em família. Até lá, não é tempo de “chorar com saudades de Sião”, mas de aprender a amar 
Sião, que é cada Igreja particular, com um coração bem formado, para que no futuro possam 
anunciar e testemunhar a Alegria do Evangelho com renovado ardor e entusiasmo. 

Paulo Figueiró | Reitor 



Igreja Diocesana118

SEMINÁRIO - ESCOLA DA ALEGRIA DO EVANGELHO 

 No passado dia 3 de outubro o Seminário Interdiocesano de São José celebrou, em ação 
de graças ao Espírito Santo, o início de mais um ano académico. Foi um dia de festa para as 
quatro dioceses (Bragança-Miranda, Guarda, Lamego e Viseu) e para a comunidade. Marcaram 
presença os quatro prelados e membros das equipas formadoras dos respetivos seminários dio-
cesanos. 
 A manhã, de aulas para os seminaristas, começou com uma reunião da equipa formadora 
do Seminário Interdiocesano, com os bispos diocesanos e as restantes equipas diocesanas. Ter-
minada a reunião, seguiu-se um almoço ao qual se juntaria o doutor João Duque, diretor do polo 
de Braga da Faculdade de Teologia - UCP, o cónego Vítor Novais, reitor do Seminário Conciliar 
de Braga, e Dom Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz, que aproveitou o ensejo para felicitar e ma-
nifestar o seu apoio ao mais novo seminário do país. 
 Sob o tema “Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração”, Dom José Cordeiro proferiu 
uma conferência ao início da tarde. Nesta apresentou o seminário como sendo um tempo de es-
cuta atenta da Palavra, onde aquele que é chamado deve procurar pautar a sua vida pela oração 
enquanto encontro pessoal e comunitário com Cristo, alertando para não se cair na tentação de 
fazer do seminário um mal menor, mas um bem maior. No final da conferência houve ainda 
tempo para se colocarem perguntas e esclarecer dúvidas e inquietações. 
 Tornou-se pequena a capela onde, depois da palestra, nos reunimos para celebrar uma 
Eucaristia votiva ao Espírito Santo. Presidiu a esta celebração Dom Manuel Felício (bispo da 
Guarda), que nos exortou, na sequência do Pentecostes, a que Ele seja a Luz de Santidade e o 
Benfeitor Supremo da Igreja e do nosso Seminário, que tem no patrono (S. José) um exemplo 
a seguir no viver a humildade e o serviço. Concluiu-se o dia com um pequeno lanche, marcado 
pelo convívio fraterno, antes das despedidas, onde foi deixada uma mensagem de apoio e incen-
tivo aos seminaristas que iniciaram mais um ano letivo repleto de novidades e desafios. 

Jorge Miguel | 3.º Ano | Bragança 

O MEU TESTEMUNHO DE VIDA, A MINHA CAMINHADA VOCACIONAL... 
DUC IN ALTUM 

 Chamo-me Bruno António Loureiro Almeida Lopes, nasci a 2 de Outubro de 1991, na 
paróquia da Castanheira, Arciprestado de Trancoso, Diocese da Guarda. Sou originário de uma 
família com uma vida cristã bastante ativa, assim desde criança que frequento a Missa Domini-
cal, acompanhado pelos meus pais e pelas minhas irmãs. 
 Como todos os jovens, fiz a minha instrução primária na escola lá da aldeia, aproximou-se 
o momento de ir para a escola de Trancoso, mas pensei entrar no seminário do Fundão. Falei 
com os meus pais e com o Sr. Pe. Joaquim António Duarte, que se prontificou a ajudar. Entrei 
no Seminário do Fundão para o 5.º ano de escolaridade. No início não foi fácil, face a distância 
da família, as saudades eram muitas. Com o apoio da equipa formadora e das irmãs que também 
nos acompanhavam isso foi sendo ultrapassado, assim cresci e permaneci nesta casa durante 
cinco anos. Terminado o 9.º ano, passei para o Seminário Maior da Guarda, onde muitas coisas 
eram novas, nova casa, novos formadores, novo ambiente, novos colegas, nova escola, uma 
nova etapa enfrentada com ânimo e alegria, queria com ela crescer na comunhão com os outros 
e com o mundo. 
 No final do 12.º ano ainda não sabia ao certo o que queria seguir, eram muitas as questões, 
estava na altura de tomar uma decisão. Cheguei mesmo a pôr a hipótese de sair do seminário e 
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iniciar novo rumo, mas algo em mim dizia que devia seguir e assim foi. No 1.º ano de teologia, 
novamente mudanças de casa, de colegas, nova realidade e novo contacto com os seminaristas 
das dioceses de Viseu, Bragança-Miranda e Lamego que estudavam juntos no Instituto Superior 
de Teologia em Viseu. Passava a semana no Seminário Maior de Viseu e aos fins-de-semana 
regressava à Guarda. Comecei a fazer algumas experiências pastorais, que me permitiram estar 
próximo de algumas realidades paroquiais, o que me ajudou muito e continua a ajudar, pois sin-
to-me feliz no serviço aos outros. No 3.º ano, novos desafios, pois com a diminuição do número 
de seminaristas tivemos de nos deslocar para Braga, e aqui frequentar a Faculdade de Teologia, 
onde formamos o Seminário Interdiocesano de S. José. 
 Neste percurso de seminário, não escondo que as dificuldades estão presentes, mas na 
partilha de vida e de ideias com os outros se descobre uma alegria maior. Temos tempo para 
tudo: para rezar, para estudar, para passear, para fazer desporto entre tantas outras coisas. O se-
minário forma homens que, no discernimento da sua vocação, escolhem, ou não, o caminho do 
sacerdócio. O Seminário é um caminho de descoberta da presença de Cristo na nossa vida, um 
Cristo que nos chama a participar no seu projeto salvador. Então... why not priest... (por que não 
ser padre), por que não embarcar nesta aventura a que muitos chamam de loucura, apaixonados 
por Cristo, respondendo assim ao desafio de Jesus: “Segue-me”. 
 Não tenhas medo de te entregar nas mãos de Deus a full time. 

Bruno Lopes | 5.º Ano | Guarda 

GRUPO MUSICAL MARESIA EM LAFÕES 

 No dia 6 de dezembro, pelas 21h, o grupo musical Maresia vai realizar um concerto na 
Capela de N. Sra. Dolorosa, em Ribeiradio. 
 O grupo Maresia nasceu da partilha da vivência escutista e do gosto pela música. Foi 
em 2001, numa atividade que decorreu em S. Pedro do Sul, que começaram a pensar que seria 
interessante constituir um grupo musical. Desde então já editaram 2 CD: “A Festa da Música” 
e “O Menino Gaivota”, com músicas ricas em mensagens e carregadas de sonoridades. 
 A primeira viagem a terras de Lafões foi fruto de um desafio feito pela Pastoral Juvenil 
de Lafões - ENJOI, enquadrado nas atividades programadas para o Ano Pastoral e será um mo-
mento musical que nos ajudará a preparar o coração neste tempo de preparação para Natal. 
Para terminar a noite, nada melhor do que um pequeno lanche para que, confortados e alegres, 
voltemos a nossas casas cheios de alegria do Deus Connosco. 
 A entrada tem o custo de 1 enjoi... Não percas esta oportunidade! Esperamos por ti! 

Equipa ENJOI 

FESTIVAL DA CANÇÃO JOVEM

 Decorreu em Fátima, no Centro Paulo VI, no dia 6 de Dezembro, o Festival da Canção 
Jovem, organizado pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ). Sob o tema: “Não 
te conformes, transforma-te. Bem-aventurados protagonistas da mudança”.
 O dia foi todo preenchido com actividades diversas, participadas pelas 14 dioceses que 
participavam no Festival. Ao meio da tarde, na Capela da Ressurreição do Senhor, da Igreja da 
Santíssima Trindade, teve lugar a Eucaristia do 2.º Domingo do Advento que, na impossibilida-
de da presença de D. Joaquim Mendes, foi presidida pelo Bispo de Viseu.
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CONSELHO DIOCESANO DA PASTORAL JUVENIL 

 Na manhã de Sábado, dia 24 de Janeiro, o Bispo esteve na 1.ª parte do Conselho Dio-
cesano da Pastoral Juvenil, que reuniu no Seminário Maior. Orientou os trabalhos o Director 
Diocesano deste Secretariado - Cón. António Jorge. Foram avaliadas as últimas e preparadas as 
próximas actividades neste âmbito da pastoral diocesana. 

DIA DOS ENFERMEIROS CATÓLICOS 

 Na tarde de Sábado, dia 7 de Março, o Bispo presidiu à Eucaristia, promovida pela ACEPS 
(Associação Católica dos Enfermeiros e Profissionais de Saúde), no Centro Sócio Pastoral Dio-
cesano. 
 Tratou-se de celebrar o dia de S. João de Deus (antecipado de um dia por ser Domingo), 
Patrono, juntamente com S. Camilo de Lellis, dos Enfermeiros. 
 Durante este encontro, no início da tarde, elegeram nova Direcção desta Associação para 
a diocese de Viseu. O encontro terminou com um jantar de convívio que teve, também a parti-
cipação do Bispo e de alguns familiares dos enfermeiros. 

ALUNOS VISITARAM O PAPA 

 No fim da tarde de Terça-feira, dia 17 de Março, o Bispo esteve na Escola Luís de Ca-
mões, em Viseu, com o grupo de Alunos e de Professores que estiveram com o Papa, na sua 
viagem a Roma. Tem sido uma experiência muito partilhada com a comunicação social que se 
tem interessado pela aventura deste grupo. Este encontro de partilha sobre as experiências de 
Roma serviu, também, para partilhar muitas fotografias que testemunhavam a alegria de todos. 
Alguns alunos do grupo disseram, também, o que tinha sido mais importante nesta experiência 
que os marcou a todos. O Bispo e a Direcção da Escola uniram- se à sua alegria e desejaram a 
todos óptimas férias e uma Páscoa Feliz. 

SEMINÁRIO DE S. JOSÉ EM BRAGA 

 O Bispo e o Reitor dos Seminários de Viseu deslocaram-se a Braga, no passado dia 19 de 
Março, para a celebração do Padroeiro do Seminário Maior Interdiocesano - S. José. Houve, de 
manhã, uma reunião com a Direcção deste Seminário - na qual estiveram os Bispos e os Rei-
tores - seguindo-se a refeição, na qual também esteve o Senhor Arcebispo de Braga. De tarde, 
houve um encontro dos Alunos com os Bispos, a pedido daqueles, seguindo-se a Eucaristia, 
momento alto deste dia, celebrando-se S. José. Presidiu D. Manuel da Rocha Felício, Bispo da 
diocese da Guarda, o Coordenador da Equipa do Seminário Interdiocesano no presente ano. 

S. JOSÉ NO SEMINÁRIO DE VISEU 

 No fim da tarde de sexta-feira, dia 20 de Março, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Capela 
do Seminário da Diocese. Concelebraram os Padres da Equipa e os Padres residentes no Semi-
nário. Presentes os Seminaristas do Seminário Vocacional e do Seminário Pastoral, chegados de 
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Braga. Seguiu-se a refeição comunitária.

30.ª JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

 Depois de uma manhã, cheia de actividades, no edifício do Seminário e nas Casas Reli-
giosas da cidade, os jovens dirigiram-se para a Catedral, no início da tarde de Sábado, dia 28 de 
Março. Era a celebração do 30.º Dia Mundial da Juventude, com o tema - “Bem-aventurados os 
puros de coração porque verão a Deus”. Com as dezenas de jovens, acompanhados pelo Presi-
dente do Secretariado Diocesano - Cón. António Jorge, também Reitor do Seminário - e pelos 
outros elementos do Secretariado, estavam algumas e alguns Religiosos. Todos participaram 
numa celebração, presidida pelo Bispo, mas animada e vivenciada por todos. 

ENCONTRO DE CRISMADOS EM MUNDÃO 

 Como tem vindo a ser hábito há vários anos, na véspera do dia de Pentecostes, este ano 
no dia 23 de maio de 2015, vai realizar-se o Encontro de Crismados e a Vigília de Pentecostes, 
anunciada para este ano, por sugestão de D. Ilídio Leandro, para Mundão (parte do Arciprestado 
Rural 2, onde estão a acontecer as visitas pastorais do Sr. Bispo). 
 O Secretariado Diocesano da Juventude convida todos os responsáveis que acompanha-
ram grupos de jovens que foram ou ainda serão crismados no decurso deste ano pastoral a par-
ticiparem numa reunião preparatória que está marcada para o dia 29 de abril, quarta-feira, pelas 
21 horas, no seminário Maior de Viseu (largo de Santa Cristina). 
O programa para esse dia inclui: 
 1. Um encontro com os crismados, dinâmico-lúdico-catequético, ao ar livre (se possível) 
e com jantar partilhado. Os destinatários deste encontro são todos os jovens que foram ou serão 
crismados dentro deste ano pastoral, sem excluir nenhum jovem que tenha sido crismado noutro 
ano. 
 2. Vigília de Pentecostes, à noite, presidida pelo Sr. Bispo e aberta a toda a comunidade 
diocesana. 

BISPO DE VISEU BENZE PASTAS DE MAIS DE 700 FINALISTAS 

“NÃO TROQUEIS POR UMA CUNHA A ALEGRIA DO VOSSO CURSO
E O ÊXITO DO TRABALHO PARA QUE O VOSSO CURSO VOS PREPAROU” 

 Entre um ruído extrovertido próprio da irreverência dos estudantes e um silêncio emocio-
nante enquanto escutavam as palavras do Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro, assistiu-se no 
domingo à tarde, 26 de abril, à cerimónia da bênção das pastas, que marcou o arranque da 31.ª 
Semana Académica de Viseu, a decorrer até sexta-feira, 1 de maio. 
 A magia do Adro da Sé onde anualmente são benzidas as pastas dos finalistas teve este 
ano de ser substituída pelo espaço do Multiusos devido ao mau tempo. O cenário era bem dife-
rente, mas a emoção à flor da pele manteve-se. Muitas lágrimas, despedidas, recordações, ses-
sões de fotografia e um colorido de tas em movimento entre as pastas pretas e as capas negras, 
transformaram o pavilhão num espaço carregado de emoção, partilhado ainda por milhares de 
pais, familiares, amigos e colegas dos 700 estudantes finalistas. 
 “Que este dia que marcado no vosso coração como um dia grande, olhando para trás 
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e como um dia cheio de esperança, olhando em frente”. Em plena celebração da bênção das 
bastas, D. Ilídio Leandro começou assim a sua homilia. Uma alocução aos finalistas feita de 
palavas como “esperança”, “felicidade”, “reconhecimento”, “solidariedade, “justiça” “respon-
sabilidade”, “desafio”, e até liderança e criatividade, mas com um aviso sublinhado: 
 “Não troqueis por uma cunha a alegria do vosso curso e o êxito do trabalho para que o 
vosso curso vos preparou, porque vós não precisais de cunhas, tendes o direito a ser reconhe-
cidos como capazes de trabalhar e de pôr em prática o vosso saber, conseguido com o vosso 
esforço. Não trabalheis por cunhas nem estejais à espera de alguma cunha de algum político ou 
de alguma pessoa bem instalada na sociedade. Trabalhai com o vosso saber e procurai merecer 
o vosso êxito com o vosso saber e com o vosso mérito”. 
 O Bispo da Diocese fez ainda questão de lembrar aos jovens que a pasta que transporta-
vam no braço estava agora “cheia de sonhos e de projetos” como garantia do conhecimento e 
dos saberes conseguidos ao longo dos vários anos de curso, mas preveniu que de nada vale se 
esse conhecimento não for levado à prática. “Sede a referência de um modelo para novas ati-
tudes e para uma nova política, uma nova cultura e uma nova mentalidade, semente e fonte de 
um mundo novo e de uma humanidade nova. Essa semente e fonte de um mundo novo é Jesus 
Cristo ressuscitado que na morte nos mereceu a todos um curso de felicidade, um curso de amor 
e um curso de vida nova”, acrescentou. 
 D. Ilídio Leandro desceu depois ao recinto do Multiusos por onde circulou entre estudan-
tes e por cima de capas negras, a benzer as pastas dos estudantes, tendo terminado a celebração 
desafiando os finalistas a agradecerem aos pais e amigos ali presentes num gesto de reconheci-
mento. 

EA

ENCONTRO DE CRISMADOS 

 Depois de uma tarde cheia de iniciativas referentes ao tema escolhido pelo Papa Francis-
co - “Vem ser ilha da misericórdia no mar da indiferença” - o Bispo encontrou-se, no final do dia 
de sábado, 23 de maio, com cerca de 120 jovens que celebraram o Sacramento da Confirmação 
neste Ano Pastoral 2014-2015. Este encontro teve lugar na Paróquia de Mundão - uma das que, 
no ano presente, tiveram a Visita pastoral. Com uma celebração cheia de movimento, luz e ex-
pressões de participação de todos os presentes, o Bispo presidiu a uma Vigília de Pentecostes, 
na qual os jovens aceitaram compromissos para a sua vida presente e futura. Presentes, também, 
alguns párocos e muitos catequistas, numa celebração muito viva, preparada e animada pelo 
Cón. António Jorge - Presidente do Secretariado Diocesano da Juventude e das Vocações e Rei-
tor dos Seminários da nossa diocese. 

INVESTIDURA DE MINISTÉRIOS 

 No fim da tarde de Sexta-feira, dia 5 de junho, o Bispo presidiu à Eucaristia, no Seminário 
Maior, investindo no Ministério de Leitor o Paulo e no Ministério de Acólito, o André e o Paulo 
Vicente. Presentes, para além do Reitor, da Equipa dos nossos Seminários e das pessoas que os 
apoiam, a Equipa Responsável pelo Seminário Interdiocesano de Braga, os Seminaristas das 4 
dioceses e os Familiares. Depois da Eucaristia seguiu-se uma refeição, muito familiar, enchen-
do-se o refeitório do Seminário. 
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COLÉGIO DA VIA SACRA ENCENOU MUSICAL 

‘CAMINHOS DE DAMASCO’ PASSOU EM REVISTA HISTÓRIA DA IGREJA 

 Prosseguindo ele [Saulo] a sua jornada, aconteceu que, ao aproximar-se de Damasco, 
subitamente o cercou uma luz fulgurante vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe 
dizia: “Saulo, Saulo, porque me persegues?” Ele disse: “Quem és tu, Senhor?”. Ele respondeu: 
“Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade, e aí te será dito o que deves 
fazer”. (Atos dos Apóstolos, 9, 3-6). 
 O musical ‘Caminhos de Damasco’, levado à cena pelo Colégio da Via Sacra (CVS), na 
passada sexta-feira, 12 de junho, suscitou muito interesse entre os viseenses. De tal forma que, 
pelas 21h30, antes do início do espetáculo, já as bancadas do pavilhão Multiusos estavam bem 
compostas. 
 Do lado de fora, concentrado junto a uma das entradas, estava um grande grupo de pes-
soas que foi entrando. Lá dentro, entre os 650 alunos do CVS que participaram ativamente no 
musical, era visível alguma ansiedade. Os risos atenuavam os nervos, também visíveis nos 
rostos e nos gestos de alguns responsáveis do musical, entre professores e músicos mais velhos. 
Entre aqueles, Paulo Machado, diretor pedagógico do CVS, foi um dos que não esteve quieto 
nos minutos que antecederam o espetáculo. Ao microfone dava indicação à entrada dos alunos 
nas cenas. Depois ia ao meio da orquestra, montada num plano inferior, à frente do palco, para 
falar com os músicos. Ao lado da orquestra, dois professores iam revendo o plano das 12 cenas, 
enquanto as equipas de som e de vídeo faziam os derradeiros testes. 

MÚSICA, MAESTRO! 

 O relógio marcava poucos minutos depois das 21h30 quando a maior parte das luzes foi 
apagada, restando um foco que incidia sobre um plano onde surgiu o cónego António Jorge, rei-
tor do Seminário Maior e membro da direção do CVS. O sacerdote deu as boas vindas a todos 
os que já enchiam, por completo, o pavilhão. Depois, António Jorge entrou no cerne do espetá-
culo e salientou “a forte conjugação entre o saber escolar e as artes que se vê neste musical”. 
 Foi tempo de Paulo Machado assumir o papel de maestro e, de súbito, os primeiros acor-
des encheram a sala. No palco surgiram várias dançarinas que se soltaram em movimentos 
ritmados, à medida que a letra da música cantada lembrava o Ressuscitado, “O que fez a Igreja 
crescer”. 
 As cenas ganharam forma, desde a conversa entre as estudantes ao tempo da Igreja Pri-
mitiva, dos mártires, de São Pedro e de São Paulo, do Sínodo Diocesano. Uma, duas... doze, 
com um intervalo pelo meio, para além de um momento musical, a separar cada uma delas, 
protagonizado por alunos do Colégio da Via Sacra, com a colaboração do Coral Lopes Morago, 
da Associação dos Antigos Alunos do Seminário de Viseu, que ali também esteve presente. 
 Em cada paragem, no final das cenas, quase sempre efémera, as palmas rasgavam retum-
bantes. A tensão dos participantes foi-se esbatendo à medida que o musical ia prosseguindo, 
ganhando ânimo com as boas interpretações que outros faziam antes de os próximos subirem 
ao palco. 
 No final, a saída das pessoas foi lenta, como que assumindo, cada uma delas, o desejo de 
permanecer um pouco mais no Caminho de Damasco. 

PBA 
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PASTORAL DA JUVENTUDE CDPJ 

 Para avaliação das atividades do presente ano pastoral e programação do próximo, reu-
niram os elementos que fazem parte do Conselho Diocesano da Pastoral Juvenil, presidido 
por Cón. António Jorge. Teve lugar na manhã de sábado, dia 13 de junho. Como de costume, 
realizou-se na sala habitual do Seminário Maior, tendo estado presente, na 1.ª parte, o Bispo da 
diocese que lembrou as principais atividades deste e do próximo ano pastoral, fazendo apelo à 
participação dos jovens. 
 Estiveram presentes, também, 2 religiosas, vindas do México e que estão a fazer uma 
experiência de atividade missionária na cidade de Viseu. 

SEMINÁRIOS DIOCESANOS

 No final da tarde de sexta- eira, dia 26 de junho, o Bispo encontrou-se com a equipa dos 
Seminários Diocesanos, avaliando o presente ano pastoral e letivo e refletindo o que se pensa 
ser o próximo. Perspetivámos algumas iniciativas e propostas para o que se espera que vai ser 
o ano 2015-2016, em Braga e em Viseu. Porque 2 dos mais velhos - André e Paulo Vicente - 
estão a terminar o 5.º e último ano de Teologia, começou a organizar-se o Ano Pastoral que será 
vivido em Viseu.

ORDENAÇÃO DIACONAL DE CARLOS MANUEL DE MATOS RODRIGUES

 A Igreja Diocesana de Viseu vai ficar enriquecida com mais um diácono rumo ao presbi-
terado. Trata-se do acólito Carlos Manuel de Matos Rodrigues que irá receber a ordenação na 
sua terra natal - Cortiçada, Aguiar da Beira, das mãos de D. Ilídio Leandro, em celebração na 
igreja paroquial, pelas 17h00 do próximo dia 27 de julho.
 Preparando a grande festa, haverá na sexta-feira, 24 de julho, pelas 21h30, na mesma 
igreja, uma vigília vocacional.
 Convida-se toda a diocese a rezar por este jovem para que a sua entrega seja sempre ge-
nerosa e capaz de suscitar novas respostas à vocação sacerdotal.
 Deixamos aqui o testemunho do candidato ao sacerdócio nesta etapa da sua caminhada.
 “DÁ-ME DE BEBER” (Jo 4,10)
  15 de Abril de 1986, nascia eu, Carlos Manuel de Matos Rodrigues, na aldeia de Corti-
çada, pertencente à freguesia de Aguiar da Beira.
 A minha caminhada para o sacerdócio passa pelo caminho diaconal, que é, também, uma 
íntima união com a missão de Cristo, visto que a missão de Jesus era o serviço.
 Esta escolha de vocação passa pela minha entrega total ao povo de Deus e a Jesus Cristo, 
que disse: “Eu estou no meio de vós como aquele que serve” (Lc 22,27). A atitude do servo 
supõe a obediência. Servir é obedecer e pôr a vida ao serviço da vontade e do projeto do Pai que 
O enviou. “É preciso que o mundo saiba que Eu amo o Pai e faço como o Pai Me mandou” (Jo 
14,31).
 Portanto, quem aceita seguir Jesus, como seu discípulo, assume a condição de servo, com 
a vocação de servir.
 “Se conhecesses o dom que Deus tem para te dar e quem é que te diz: ‘Dá-me de beber’ 
tu é que lhe pedirias, e Ele havia de dar-te água viva!” (Jo 4,10). Portanto, para mim, receber o 
diaconado é uma das metas da minha vocação, visto que é um chamamento à felicidade reser-
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vada por Deus, a Quem eu pretendo dar o meu sim, porque a melhor forma de poder apresentar 
Cristo ao mundo é através do testemunho, e o meu é a minha entrega completa a Deus.
 É, também, um testemunho de incentivo aos mais novos, para que também não tenham 
medo desta fonte que é Cristo, e que se deixem envolver pelo amor de Deus, porque Ele nada 
nos tira, tudo dá. Por isso, gostaria de agradecer: em primeiro lugar a Deus, pelo dom da vida 
e da vocação; aos meus familiares, pela força que me têm dado e pela presença nos momentos 
de maior dificuldade; a todos os párocos que me ajudaram ao longo desta minha caminhada; 
à minha comunidade paroquial, pela oração e pelo companheirismo; a todos os meus amigos 
que nunca me deixaram sozinho; por último, a todas as comunidades por onde passei, que me 
ajudaram a crescer.

Carlos

JOVENS EM CAMPO DE FÉRIAS A “CAMINHAR COM O RESSUSCITADO”

 Na passada semana decorreu, junto ao santuário da Senhora da Ribeira (Santa Comba 
Dão), um campo de Férias de jovens que seguem um processo de discernimento vocacional.
 Segundo o Pe. tó Jó, o campo de Férias foi uma boa oportunidade de todos os participan-
tes se conhecerem melhor uns aos outros e a si mesmos, fazendo a experiência de “caminhar 
com o Ressuscitado”.
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6.  BENS CULTURAIS

RESTAURO DO TETO DE CAIXOTÕES
DA IGREJA PAROQUIAL DE VILAR DE BESTEIROS 

 As intervenções de conservação e restauro são processos complexos onde as metodolo-
gias, as técnicas e os produtos têm que se adaptar à especificidade das obras. Em algumas obras, 
pela sua tipologia, essa complexidade é acrescida, como aconteceu com o teto artesoado, dos 
finais do século XVIII, da igreja Matriz de Vilar de Besteiros. Não obstante as propostas de in-
tervenção apresentadas já contemplassem a desmontagem do teto, pois só assim seria possível 
o tratamento do respetivo tardoz, pois o acesso ao mesmo não era possível, quando se iniciou 
essa operação verificou-se que a degradação era muito acentuada, com riscos eminentes de des-
moronamento. 
 Assinalamos, de forma sintética, os principais problemas apresentados pela obra: 
 - a nível estrutural apresentava desníveis e afastamentos significativos e muito graves, 
com um descaimento parcial que colocava em risco a sua segurança; 
 - a corrosão dos elementos metálicos, nomeadamente as pregarias utilizadas em interven-
ções posteriores à execução da obra, alterou e deteriorou o suporte de madeira; 
 - existência de inúmeras fissuras, fendas; 
 - o suporte da maioria dos caixotões encontrava-se muito fragilizado, em avançado estado 
de podridão devido à forte infestação de insetos xilófagos, bem como ao ataque fúngico, em 
alguns restava apenas uma na película de madeira; 
 - em muitos dos caixotões a perda de material de suporte era muito acentuada, pelo que 
as lacunas volumétricas eram muito significativas; 
 - as lacunas volumétricas já decorriam de várias décadas, pelo que tinham sido ocultadas 
em intervenções anteriores através de diversas soluções materiais, que supomos terem sido 
utilizadas em fases diferenciadas, concretamente: 
 * em alguns caixotões foram utilizados bocados de tela, de papel, de tábua pan ou placas 
de latão, pregadas ao suporte de madeira e pintadas por cima para tapar as lacunas do painel de 
madeira; 
 * alguns caixotões, concretamente da la central, foram integralmente substituídos numa 
intervenção anterior, apresentando diferenças a nível do suporte e da pintura; 
 - muitos dos painéis tinham sofrido repintes parciais; 
 - o douramento e a policromia encontram-se com fungos, desgastados, manchados e es-
curecidos por acumulação de poeiras, fuligem e sujidades várias e por alteração/oxidação da 
camada de proteção; 
 - numerosas usuras e lacunas de tamanho e profundidade variável na película pictórica; 
Antes da desmontagem foi executada uma pré-consolidação dos materiais de revestimento, 
para que não houvesse perdas de material. Para melhorar a eficácia desta operação, foi realizada 
uma limpeza superficial pontual, bem como a aplicação de um tensioativo, de forma a reduzir a 
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tensão superficial para melhor penetração do adesivo. 
 Seguiram-se os procedimentos habituais em conformidade com a especificidade da obra, 
concretamente: 
 - Consolidação em profundidade das zonas enfraquecidas; 
 - Limpeza mecânica, remoção dos materiais (remendos) apostos em intervenções anterio-
res (tela, metal, papel e tábua pan) e desinfestação do suporte, a sua consolidação e preenchi-
mento das perdas materiais com madeira de castanho; 
 - Remoção / desoxidação de elementos metálicos oxidados; 
 - Limpeza química; 
 - Levantamento controlado de repintes e nivelamento de lacunas; 
 - Reintegração cromática; 
 - Revisão das estruturas e montagem; 
 - Acabamento e aplicação de filme de protecção final. 
 Todos os materiais utilizados na intervenção são os adequados à especificidade da obra e 
reversíveis. 
 Recebido o relatório final e analisada a obra no local, foi realizada uma revisão técnica e 
foi solicitada à empresa a correção de alguns pormenores ao nível das reintegrações que consi-
derámos não estarem com o devido rigor. 

A CAPELA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA. 
A OBRA DE ARTE TOTAL NUM DEPOIMENTO DE FÉ 

APRESENTAÇÃO DA 2.ª EDIÇÃO | 26 DE SETEMBRO 

 Esgotada a primeira edição da obra A capela de Nossa Senhora da Esperança. A obra de 
arte total num depoimento de fé, publicada em 2006 por iniciativa da Fundação Mariana Seixas, 
decidiu a Câmara Municipal de Sátão proceder à reedição desta obra. 
 Tendo a capela sido objecto de uma avultada intervenção de conservação e restauro entre 
2007 e 2009, nesta segunda edição procedeu-se à actualização das fotografias. Trata-se de um 
estudo sobre um dos mais interessantes e bonitos espaços religiosos da Diocese de Viseu que, 
de acordo com o Prof. Doutor Vítor Serrão, autor do prefácio, nos revela “as estórias da sua 
história, o papel de beneméritos (como é o caso do Cónego Luís Bandeira Galvão, por exem-
plo), e reunindo as fontes documentais capazes de recuperar memórias perdidas, sem esquecer, 
em visão mais alargada, o contexto histórico, religioso e artístico em que se pode situar a cons-
trução do templo e o sucesso do empreendimento, que vai marcar duradoiramente a prática 
cultural das populações deste Concelho e reunir, na sua decoração, uma série de competentes 
artistas da arte do entalhe de madeira e pedra, bem como imaginários, douradores e pintores”. 
Brevemente estará também disponível a edição em língua inglesa. 
 Esta iniciativa decorrerá de acordo com o seguinte programa: 
 20h30 | Apresentação da 2.a edição da obra A capela de Nossa Senhora da Esperança. A 
obra de arte total num depoimento de fé, por Sua Ex.ª Rev. ma D. Ilídio Pinto Leandro, Bispo 
de Viseu 
 Visita orientada à capela de Nossa Senhora da Esperança > Fátima Eusébio 
 21h45 | Concerto de órgão de tubos | Organista José Luís Pereira 
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JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 

 Na magnífica e belíssima Capela de Nossa Senhora da Esperança em Abrunhosa, paró-
quia de S. Miguel de Vila Boa, teve lugar o início das celebrações das Jornadas Europeias do 
Património, na nossa diocese. Aconteceu no início da noite de Sexta-feira, 26 de Setembro. 
Teve como motivo principal a Apresentação da 2,ª edição do livro da autoria da Doutora Maria 
de Fátima dos Prazeres Eusébio, Directora dos Bens Culturais da nossa diocese de Viseu. Com 
a presença do Presidente da Câmara Municipal de Sátão, da direcção da Irmandade de Nossa 
Senhora da Esperança e de muitas pessoas interessadas que quase encheram a Capela, foi feita 
a apresentação do livro pelo Bispo da diocese. Seguiu-se a explicação desta magnífica Obra do 
Barroco, marco único em toda a nossa diocese, pela autora do livro. 
 Depois do belo restauro, feito há cerca de 6 anos, é uma preciosidade que merece uma 
interessada visita, merecendo que, através do livro, possa ser compreendida e apreciada. Este 
encontro terminou com algumas peças musicais, executadas pelo organista Dr. José Luís.

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 

A CAPELA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA EM LIVRO 

 Em 1788, o bispo de Viseu, frei José do Menino Jesus (1783-1791), deixou escrito que 
todas as capelas de Sátão deveriam ser interditas ao culto porque não estavam em condições, 
com excepção da capela de Nossa Senhora da Esperança, em Abrunhosa, que, confessava, “é a 
melhor do bispado”. 
 No final do século XVIII aquela “arquitectura religiosa, barroca, santuário nacional de 
planta poligonal, composta por nave, antecedida por nártex, por capela-mor e por sacristia e 
torre sineira” – como está descrito no Sistema de Informação para o Património Arquitectónico 
– teria um impacto ainda maior do que hoje em dia. Mas o processo de conservação e restauro 
da capela e do órgão de tubos, bem como a requalificação do espaço envolvente, na primeira 
década do século XXI, devolveram-lhe a grandiosidade anterior. A juntar a isso, a 1.ª edição, 
em 2006, d’ A capela de Nossa Senhora da Esperança. A obra de arte total num depoimento de 
fé, da historiadora Fátima Eusébio, ajudou a dar maior visibilidade a este imóvel de interesse 
público. 

‘SEMPRE UMA DESCOBERTA’ 

 Oito anos depois – inserida nas Jornadas Europeias do Património (JEP), que decorreram 
entre 26 e 28 de Setembro, em várias cidades portuguesas e da Europa, sob o tema ‘Patrimó-
nio, sempre uma descoberta’ – foi apresentada a 2.ª edição da obra, precisamente na referida 
capela, juntando, na mesma mesa, o presidente da Câmara Municipal de Sátão, Alexandre Vaz, 
o bispo da diocese de Viseu, D. Ilídio Pinto Leandro, a autora Fátima Eusébio, que é também 
a coordenadora do departamento dos bens culturais da diocese, e ainda o pároco José Cardoso, 
do arciprestado de Sátão. 
 Considerada “a jóia da coroa da arte barroca do concelho de Sátão e da diocese de Viseu”, 
pelo presidente da autarquia satense, a capela de Nossa Senhora da Esperança foi apresentada 
pelo autarca como “uma obra de divulgação do nosso concelho e do nosso turismo e que nos 
deve engrandecer”. O pároco José Cardoso realçou a “via da beleza” que, no seu entender, está 
presente nesta capela, confessando que “de cada vez que aqui vimos descobrimos coisas no-
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vas”, o que reforça a ideia do tema das JEP 2014. 
 “Estou num lugar muito especial”, foi assim que D. Ilídio aludiu a sua presença na cape-
la. Com a tarefa de apresentar a obra, o bispo de Viseu realçou alguns dos seus aspectos mais 
formais, ligando o texto às imagens que foram actualizadas para esta 2.ª edição, aproveitando 
a conservação e restauro da capela que esta sofreu antes de ser inaugurada pelo presidente 
Cavaco Silva, em 14 de Agosto de 2009. D. Ilídio apontou “a riqueza magnífica desta capela”, 
asseverando que “a obra de arte total é real: está bem visível, aqui, ali, na sacristia. Não foi in-
ventada”. Por fim, o prelado considerou que esta obra, pela grande qualidade que tem, “poderá 
ser incluída num roteiro turístico da região”. 

“ESTA OBRA TEM UM GRANDE SIMBOLISMO” 

 Fátima Eusébio recordou o início do processo que esteve por detrás da candidatura 
europeia para a conservação e restauro da capela e do órgão de tubos, num custo total da obra 
que se fixou em 475 mil euros. A historiadora referiu que na escrita da obra procurou um 
equilíbrio entre uma linguagem mais científica e uma outra mais acessível ao grande público, 
reforçando o interesse que a mesma produz pelas imagens impressas. 
 Fátima Eusébio apontou o grande “simbolismo” da obra “pela caminhada que foi sendo 
feita”, e ligou esta conservação e restauro a um “hino de louvor à Virgem”, salientando a forma 
como “o belo é um caminho para chegar a Deus”. Seguiu-se uma visita pormenorizada à cape-
la, realizada por Fátima Eusébio. No final, a atenção dos presentes deslocou-se para o coro da 
capela, para um concerto de órgão de tubos. Foram executadas, pelo organista José Luís, várias 
peças de compositores de renome, como a Ave Maria de Schubert, a Ave Verum de Mozart, um 
Adagio de Bach, entre outras. 

PBA 

PATRIMÓNIO RELIGIOSO EM FOCO 

‘DESCOBERTAS DE FÉ E CULTURA’ NUMA VISITA ORIENTADA 

 O tema das Jornadas Europeias do Património 2014 foi: ‘Património, sempre uma desco-
berta’. O departamento dos bens culturais da diocese de Viseu, coordenado por Fátima Eusébio, 
organizou uma visita orientada a algumas igrejas e capelas desta diocese, nos dias 26, 27 e 28 
de Setembro. Aquela responsável referiu que a escolha do percurso foi feita no âmbito do m do 
inventário realizado na região da Associação de Desenvolvimento do Dão (ADD). No mesmo 
sentido, Fátima Eusébio confirmou que, com base nesse inventário, “será agora possível propor 
rotas turísticas”. A visita de sábado, 27, centrou-se nas paróquias de Sátão e de Mangualde e foi 
visitado um “património mais periférico e fora dos circuitos regulares de visita”, como apontou 
a coordenadora do departamento. A primeira paragem do grupo aconteceu na capela de Nossa 
Senhora da Esperança, em Abrunhosa, Sátão, onde, na noite anterior tinha decorrido a apresen-
tação da 2.ª edição da obra: ‘A capela de Nossa Senhora da Esperança. A obra de arte total num 
depoimento de fé’, da autoria da também historiadora Fátima Eusébio. 
 O grupo, com cerca de 30 elementos, seguiu para a igreja de São Miguel, em Rio de Moi-
nhos, Sátão. Os visitantes concentraram-se à porta da igreja, escutando as explicações dadas 
por Fátima Eusébio, antes de entrarem no templo e contactarem de perto com o relato que ali ia 
sendo desenvolvido. Um dos aspectos que foi visado referiu-se à Escola de Coimbra e oficina 
de estatuária, nos séculos XV e XVI, muito famosa em Portugal nos trabalhos realizados em 
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pedra-ançã. Já na visita seguinte à capela de São Saturnino, em Pedrosas, Sátão, a exposição 
narrativa, que estava a decorrer à entrada da mesma, foi interrompida quando uma gata, no 
interior do templo captou maior atenção, provocando alguns sorrisos e comentários jocosos. 
Um dos episódios relatados na visita a esta capela foi o do martírio de São Saturnino, bispo de 
Toulouse (actual França), às mãos dos romanos, no século III. 
 Depois do almoço a visita seguiu para a paróquia de Mangualde, tendo sido visitadas a 
igreja de São Tiago, em Santiago de Cassurrães, e as capelas de Nossa Senhora de Cervães, em 
Póvoa de Cervães, e a de Santa Eufémia, em Fundões. A visita terminou com um lanche, antes 
do regresso a Viseu. 
 No domingo, 28, em jeito de conclusão das Jornadas Europeias do Património 2014, foi 
realizada uma visita orientada à igreja e ao núcleo museológico da Santa Casa da Misericórdia 
de Penalva do Castelo, que culminou com um concerto de órgão. 

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA MISERICÓRDIA DE PENALVA DO CASTELO 

 A igreja da Misericórdia de Penalva do Castelo constitui um espaço de especial relevân-
cia no quadro do património religioso de Penalva do Castelo, devido às suas características e 
centralidade. O edifício, que deverá ter sido iniciado no final do século XVIII, prolongando-se 
a sua construção ao longo do século XIX, apresenta uma fachada bastante cenográfica, ainda 
subsidiária das construções barrocas, e no interior integra um conjunto de talha neoclássica, que 
para além dos três retábulos, se compõe de outras estruturas, nomeadamente o órgão de tubos, 
a sanefa do arco-cruzeiro, o púlpito e o guarda-vento. 
 No âmbito de uma intervenção recente- mente realizada, foi contemplada a valorização 
do edifício através da requalificação dos espaços do segundo piso, onde foi instalado um peque-
no núcleo museológico. 
 Este é constituído por três salas: 
 - a primeira integra informação histórica e documental sobre a evolução desta instituição 
ao longo dos séculos; 
 - na segunda, intitulada Contempla a paixão, aqui verás como nos ama, a cor roxa enqua-
dra-nos nas vivências da Semana Santa e a narrativa expositiva desenvolve-se através de peças 
especialmente utilizadas nas cerimónias associadas à Paixão e Morte de Jesus Cristo; 
 - na terceira sala, a cor amarela do mobiliário reforça o significado da temática evocada 
através do título Ele está vivo, estabelecendo assim um contraste simbólico com a sala anterior; 
nesta sala apresentam-se objectos que evocam Cristo vivo e presente, enquadradas por palavras 
integradoras do simbolismo e da função das peças, concretamente: Purificar, Consagrar, Ado-
rar, Luz do Mundo, Palavra e Em nome de Cristo. 
 Na última sala é possível visualizar a igreja numa perspectiva diferente, através das duas 
tribunas que abrem para a capela-mor. 
 As peças expostas, de tipologias diversificadas (escultura, pintura, paramentaria, ouri-
vesaria), são na maioria dos séculos XVIII e XIX. Algumas, nomeadamente as esculturas de 
vestir, ainda são utilizadas nas cerimónias da Semana Santa. 
 A instalação deste Núcleo Museológico, identitário do percurso e da vivência religiosa da 
Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo, constitui um recurso de valorização deste 
edifício e contribui para a salvaguarda do seu espólio artístico. Paralelamente, este património, 
para além do interesse histórico e artístico, ao ser integrado numa narrativa pensada na perspec-
tiva religiosa, possibilita uma abordagem de anúncio e evangelização. 
 A valorização deste Núcleo Museológico poderá beneficiar da sua articulação não só com 
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a igreja da Misericórdia, mas também com outros espaços religiosos do concelho, nomeada-
mente a igreja Matriz. Na sua dinamização, para além das estruturas mais associadas ao turismo 
como a Casa da Ínsua, devem ser considerados os grupos de catequese e de jovens e os equipa-
mentos de apoio aos idosos da região, para os quais podem ser preparadas visitas orientadas e 
materiais adequados aos diferentes públicos. 
 Este Núcleo Museológico foi inaugurado no dia 9 de Agosto de 2014, por ocasião da festa 
em Honra de Nossa Senhora da Misericórdia. 

HÁ PORTAS QUE NÃO DEVEM ESTAR FECHADAS... AS DAS IGREJAS 

 A 18 de outubro, dia de São Lucas, assinala-se o Dia Nacional dos Bens Culturais da 
Igreja. O programa deste ano decorreu na igreja da Misericórdia de Torre de Moncorvo, onde 
foram apresentadas várias comunicações relacionadas com o tema Comunicar Património. 
 Na primeira comunicação, intitulada De portas abertas: comunicar e fruir o património 
da Igreja, D. Pio Alves, presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comu-
nicações Sociais abordou uma temática que tem sido recorrente em algumas intervenções dos 
responsáveis da Igreja: o encerramento das igrejas quando não estão a decorrer as celebrações. 
Para D. Pio Alves a Igreja deve assumir a objectivo de que as igrejas tenham as suas portas aber-
tas, porque “a Igreja é chamada a ser sempre a casa aberta do Pai” e um sinal dessa abertura é 
“ter por todo o lado igrejas com as portas abertas”. Partindo de duas citações, do Papa Bento 
XVI – “A Porta da Fé (cf. Act 14, 27), que introduz na vida de comunhão com Deus e permite 
a entrada na sua Igreja, está sempre aberta para nós” – e do Papa Francisco - “Precisamos de 
igrejas com as portas abertas” para evitar que aqueles que estão em busca de Deus encontrem 
“a frieza de uma porta fechada”, contrapôs a situação que se vive em muitas comunidades onde 
as igrejas só abrem para as celebrações, como se a fé fosse para ser vivida exclusivamente em 
meia hora ou três quartos de celebração dominical. 
 Depois de enunciar alguns dos motivos que têm sido avocados para justificar o encer-
ramento das igrejas, nomeadamente a desertificação, os furtos, o isolamento, a ausência do 
Pároco que já não reside na povoação, considerou que “não podemos deixar que as igrejas se 
somem à lista do que vai fechando” nas povoações mais pequenas. 
 D. Pio Alves lembrou que as igrejas são a “referência visível e sensível de Deus no meio 
da comunidade” e que as pessoas devem poder fruiu do espaço que ajudaram a construir. Os 
investimentos em obras de requalificação e de construção e restauro ou em novas construções 
que têm sido realizados não são justificáveis se for para os espaços “serem apenas usados meia 
hora por semana”, qualquer economista dirá que, “na perspectiva puramente financeira, é um 
mau investimento”. 
 O orador considerou que para os crentes as igrejas são espaços para a Eucaristia, mas 
também de encontro com Deus, de descanso espiritual, de reflexão, de oração fora do âmbito 
das celebrações. Para os não crentes são espaços de evangelização pela cultura, de regresso às 
origens, são a “Bíblia dos que procuram mais qualquer coisa, muitas vezes sem saber o quê”. 
Neste âmbito D. Pio Alves referiu a necessidade de se considerarem vários níveis de visita: 
para a oração, para a visita ao espaço acompanhada por um folheto ou por guias. Contudo, os 
materiais produzidos e os guias devem ter conteúdos e formação adequada e específica para o 
património religioso, para que não deturpem o sentido da história e da fé cristã, e sejam capazes 
de fazer uma leitura artística evangelizadora. 
 Assim, é necessário que cada igreja seja analisada nas suas especificidades para que se 
encontrem as soluções técnicas e/ou os recursos humanos necessários que assegurem a sua 
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abertura, evitando-se que os visitantes, crentes e não crentes, “esbarrem com a frieza de uma 
porta fechada”. 
 Felizmente muitas das igrejas da diocese de Viseu encontram-se regularmente abertas, 
mas há também algumas paróquias onde a abertura está circunscrita às celebrações. Trata-se de 
uma problemática que impõe uma reflexão sobre os motivos e as consequências, bem como as 
possibilidades que se colocam para inverter essa situação. 

DEPARTAMENTO DOS BENS CULTURAIS DA DIOCESE DE VISEU 2014/15 

AÇÕES NO ÂMBITO DO PLANO PASTORAL 

 No quadro das iniciativas a desenvolver pelo Departamento dos Bens Culturais inserem-
se algumas ações com calendarização regular em paralelo com outras que decorrem de uma 
programação mais circunstanciada. Independentemente do seu âmbito, os projetos implemen-
tados são sempre estruturados no quadro de anúncio da mensagem de Cristo. A comunicação do 
património é assumida como um meio para comunicar a beleza da Fé, a presença da Igreja. Nas 
dinâmicas que propomos perspetivamos aproximar o património das comunidades para que a 
sua valorização seja integradora da compreensão da mensagem, da vivência espiritual. 
 Neste enquadramento, apresentamos algumas das iniciativas a desenvolver ao longo o 
ano pastoral de 2014/25: 
 1. FORMAÇÃO 
 A conservação do património será acrescida e qualificada se as comunidades paroquiais 
estiverem sensibilizadas e assumirem uma atitude responsável e ativa na adoção e implemen-
tação de procedimentos adequados à especificidade dos edifícios e das peças. Assim, damos 
continuidade à proposta de formação, já realizada em alguns arciprestados, onde são abordadas 
as seguintes temáticas: 
 - Bens culturais e evangelização 
 - Vulnerabilidades / problemas dos bens culturais 
 - Segurança 
 - Conservação preventiva, conservação curativa e restauro 
 - Espaço litúrgico: simbolismo, funcionalidade e beleza. 
 A formação decorre em 4 ou 5 sessões, com duração de 90 minutos cada, em dias e horá-
rios a acordar com os párocos e grupos das paróquias. 
 2. EXPOSIÇÃO VIRTUAL NO MÊS DE MARIA 
 Avaliada a exposição virtual que decorreu no mês de maio de 2013, considerámos terem 
sido superadas as expectativas, pelo que será pertinente a realização de novos projetos através 
do recurso às novas tecnologias de comunicação, concretamente a internet. Assim, no mês de 
maio de 2015 decorrerá uma exposição virtual alusiva aos Mistérios do Rosário. Diariamente 
será apresentada uma peça representativa de cada Mistério, percorrendo os Mistérios da Alegria 
(gozosos), os Mistérios da Dor (dolorosos), os Mistérios da Glória (gloriosos) e os Mistérios da 
Luz (luminosos). 
 3. PUBLICAÇÃO 
 Dar Luz à Palavra através da arte 
 Iniciado em outubro de 2012, este projeto terá continuidade no próximo ano, em corre-
lação com os lecionários dominicais dos anos A, B e C. A expressão da ação 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 manifestada através da beleza e 
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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 sen-
tido 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. 
 4. CONSTITUIÇÕES SINODAIS DO BISPADO DE VISEU 
 No dia 18 de fevereiro, dia de São Teotónio, serão disponibilizadas online as Constitui-
ções Sinodais do bispado de Viseu publicadas nos séculos XVI a XVIII. Estando a decorrer o 
Sínodo na nossa Diocese, cujas conclusões serão publicadas em 2015/16, consideramos perti-
nente proporcionar a acessibilidade às conclusões dos sínodos da Época Moderna, possibilitan-
do a compreensão da dinâmica da Diocese em contextos muito distintos. 
 5. EXPOSIÇÃO ITINERANTE 
 Os rostos de Cristo 
 Exposição composta por um conjunto de peças que figuram Cristo, exemplificativas de 
leituras diferenciadas das obras de arte que representam o Salvador. Para além de peças de es-
cultura e de pintura inclui um conjunto de fotografias da autoria de Jorge Adolfo Marques. 
Esta exposição será disponibilizada para as paróquias e outras instituições interessadas, estando 
já calendarizados alguns locais, concretamente a Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo, 
a Paróquia do Viso e o Museu Municipal de Vouzela. 
 6. NATAL É PRESENÇA DE JESUS 
 Feira de presépios 
 Nos dias 29 e 30 de novembro decorrerá uma Feira de Presépios, com a exposição, venda 
e execução de presépios por diversos artesãos e artistas. Esta iniciativa pretende valorizar o 
presépio como expressão mais representativa do Natal. 

PUBLICAÇÃO DOS CTT 

SANTOS E BEATOS DE PORTUGAL ROSTOS DE SANTIDADE 

 Está a ser apresentada uma publicação dos CTT, da autoria de Paulo Mendes Pinto, dedi-
cada aos santos e beatos portugueses. De acordo com o autor do Prefácio, Mons. Vítor Feytor 
Pinto, trata-se de um livro que pretende “dar a conhecer homens e mulheres ilustres, que pela 
sua vida, carregada de valores, se tornaram referência para as gerações vindouras. A nota a 
salientar é o facto de querer revelar-se a sua fé, a sua vida marcada pelos valores cristãos, a 
verdade, a justiça, a liberdade, o amor, a solidariedade.” 
 Num primeiro texto, é analisada a noção de santidade e são apresentados os critérios 
que estiveram subjacentes à escolha dos santos e beatos que são apresentados na obra, nomea-
damente: serem “personagens claramente reconhecidas pela História e que tivessem vivido 
depois da constituição do Rei- no de Portugal”, pelo que o primeiro Santo a ser apresentado é 
precisamente o padroeiro da nossa diocese, São Teotónio, o primeiro Santo Português; terem 
uma “forte ligação ao território que é hoje Portugal, quer tivessem nascido no nosso país, quer 
tivessem tido um papel fundamental e incontornável na nossa história e, por isso, considera-
dos como “per- tença” nacional, como são os casos da Rainha Santa Isabel e dos Mártires de 
Marrocos.” 
 No total são apresentados vinte e nove santos e beatos, entre os quais, os mais directa-
mente ligados à Diocese de Viseu, para além de São Teotónio, se encontram o Beato Frei Gil, 
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natural de Vouzela, e a Beata Rita Amada de Jesus, natural de Casal Mendinho (Ribafeita). 
 O livro incorpora selos postais emitidos pelos CTT em datas especialmente celebrativas 
associadas a alguns dos santos e beatos apresentados, como são exemplo o selo alusivo à cano-
nização de São Nuno de Santa Maria, ocorrida em 2009, de D. Frei Bartolomeu dos Mártires no 
presente ano de 2014 ou do centenário do nascimento de Santo António. 
 Esta publicação, com 188 páginas, é amplamente ilustrada por inúmeras obras de arte, 
identitárias das personagens escolhidas, constituindo um importante recurso de divulgação do 
património artístico da Igreja em Portugal. 
 A obra Santos e Beatos de Portugal será brevemente apresentada em Viseu, numa sessão 
que decorrerá no dia 5 de dezembro. 

CONCLUSÃO DO RESTAURO DO RETÁBULO
DA CAPELA DE SÃO JOÃO BAPTISTA DA SÉ DE VISEU 

 Nos últimos anos são muitos os sinais de acentuada degradação de vários espaços da 
Catedral de Viseu, tornando o seu interior pouco acolhedor não só para as celebrações e para 
a permanência dos fiéis, mas também para os inúmeros turistas que ao longo do ano visitam o 
edifício, que simbolicamente constitui a referência da Igreja de Viseu. 
 A gravidade da situação de degradação do retábulo da capela de São João Batista, com a 
queda de vários elementos de talha e a ameaça de eminente ruína que, a acontecer, provocaria 
danos significativos na escultura setecentista de São João Baptista, da autoria de Claude Lapra-
de, justificou que, na sequência de vários alertas, a Direcção Regional de Cultura do Centro 
tenha procedido a uma intervenção de emergência que impediu o seu desmoronamento. Em 
janeiro de 2012 foi realizado o escoramento da estrutura retabular e foi removida a escultura de 
São João Batista, da autoria de Claude Laprade, que foi de imediato objecto de uma intervenção 
de cariz essencialmente conservativo. A limpeza das sujidades acumuladas colocou a descober-
to as superfícies policromadas, estofadas e douradas, possibilitando a contemplação da beleza 
e da qualidade desta peça de escultura. Contudo ficou adiada a intervenção no retábulo. 
 Volvidos quase dois anos foi possível a realização da intervenção na composição retabu-
lar. No âmbito da primeira fase do projeto Rota das Catedrais, foram contempladas as verbas 
necessárias para esta operação. O avançado estado de degradação determinou a necessidade de 
a obra ser totalmente desmontada e removida para a oficina da empresa. No dia 7 de novembro 
ficou concluído o restauro do retábulo e foi recolocada a escultura do precursor de Cristo, São 
João Batista. No conjunto, recuperou-se o brilho da talha barroca, acentuando o seu contraste 
com os tons azuis e brancos dos painéis de azulejos que revestem as paredes laterais da capela. 
A beleza resultante desta conjugação da talha, executada em 1721 pelo entalhador Manuel Cor-
reia, com os azulejos confere ao espaço, ainda que de pequenas dimensões, uma grandiosidade 
e uma ambiência que convida à contemplação e à interpretação dos elementos iconográficos. 
 É manifesto o contraste entre o retábulo agora restaurado e as restantes composições de 
talha, retábulos e púlpitos, da Catedral, todas elas a necessitar de uma intervenção similar, dei-
xando antever a beleza e a envolvência de acolhimento que esta igreja terá quando essa opera-
ção ocorrer. Em face da incerteza e do adiamento da intervenção que estava prevista no âmbito 
da Rota das Catedrais, seria importante planear essa intervenção e equacionar a realização de 
diversas iniciativas e a mobilização de vários agentes com vista a angariação de fundos que 
possibilitassem o restauro faseado das restantes estruturas de talha. 
 A importância que a Catedral assume no âmbito do Centro Histórico da cidade e como 
factor de interesse para os visitantes, o seu simbolismo como Igreja-Mãe da Diocese, justificam 
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um empenho acrescido e um envolvimento alargado neste projeto de vários intervenientes. 

APRESENTADO LIVRO NA CASA MEMORIAL

BISPO ESPERA QUE BEATA RITA SEJA PADROEIRA SECUNDÁRIA DE VISEU

 D. Ilídio Pinto Leandro, bispo da diocese de Viseu, confirmou o desejo de ver a Beata Rita 
Amada de Jesus como padroeira secundária da Diocese de Viseu, ao lado de São Teotónio. Este 
anseio foi referido na apresentação da obra ‘Santos e Beatos de Portugal: rostos de santidade’, 
do historiador Paulo Mendes Pinto, que aconteceu na capela da Casa Memorial em Casalmen-
dinho, Ribafeita, localidade onde nasceu a beata.
 Foi nesse sentido que na alocução proferida – em que foi enaltecido o trabalho do Insti-
tuto Jesus Maria e José, criado pela madre Rita – D. Ilídio referiu que “forçaremos a terra, nos 
seus representantes, pois lhes cabe apoiar e confirmar o nosso desejo”.
 Olhando mais directamente para o livro de Paulo Mendes Pinto, editado pelos CTT, o 
bispo de Viseu congratulou-se pelo facto de essa obra incluir a beata Rita Amada de Jesus – e 
que confessou merecer uma “carinho especial” – na lista dos santos e beatos de Portugal que 
concentra um total de 29 ‘entradas’ de personagens que percorrem os quase novecentos anos da 
história de Portugal, desde São Teotónio, nascido em 1082, até à beata Jacinta Marto, uma dos 
pastorinhos de Fátima, nascida em 1910.

TEXTO ERUDITO MAS ACESSÍVEL

 Paulo Mendes Pinto referiu que a criação desta obra foi um desafio e inseriu-a numa 
espécie de peregrinação que visou “ir além dos dados biográficos e saber o porquê de estes 
santos e beatos viverem para além das suas mortes e o porquê de estes se manterem vivos para 
as comunidades para as quais fazem mais sentido”.
O autor não escondeu a emoção que sentiu ao estar neste local, que confirmou ser um espaço 
“onde encontramos uma harmonia e uma humanidade, onde encontramos a beleza”.

PAULO MENDES PINTO AUTOGRAFANDO O SEU LIVRO

 Por outro lado, Paulo Mendes Pinto enalteceu o carácter acessível do texto escrito, “que 
sofreu um trabalho de síntese e de corte difícil”, como confessou, mas também aludiu ao carác-
ter científico e erudito que está por detrás desta obra que junta elementos históricos a um gra-
fismo das obras apresentadas que o autor enalteceu, confirmando que “actualmente só a e ditora 
dos CTT faz este tipo de publicações”. Nesta obra, de 189 páginas, e com uma edição limitada 
de 3700 exemplares, estão incluídos selos emitidos pelos CTT, como são exemplo, entre outros, 
do 8.o centenário do nascimento de Santo António (1995), ou a visita a Portugal do papa João 
Paulo II (2000).
 Na ‘mesa de honra’, para além de Paulo Mendes Pinto e de D. Ilídio, estava a irmã Fer-
nanda, da casa de Ovar do Instituto Jesus Maria e José (IJMJ), e foi esta quem encerrou a sessão 
de apresentação da obra. A religiosa aproveitou para traçar alguns dos momentos da história do 
IJMJ e garantiu que “a presença da beata Rita neste livro dá-lhe visibilidade porque ela ainda é 
desconhecida” para muitas pessoas, ao mesmo tempo que ajuda a divulgar a sua mensagem.

PBA
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SÃO TEOTÓNIO - 1162 /2015 

1.º SANTO PORTUGUÊS E PADROEIRO DA CIDADE E DA DIOCESE DE VISEU 

 São Teotónio nasceu em 1082, em Ganfei, concelho de Valença. Aos dez anos foi para 
Coimbra onde aprendeu a prática eclesiástica da leitura e do canto. Em 1098 veio para Viseu, 
onde deu continuidade aos estudos e foi ordenado sacerdote, dando sempre mostras evidentes 
de grande progresso no caminho de perfeição e santidade. Por volta de 1110 assumiu o cargo 
de Prior da Sé de Viseu, de que abdicou para ir em peregrinação à Terra Santa. Em 1131 inte-
grou o grupo dos 12 monges que fundaram o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, do qual foi 
o primeiro prior. Faleceu em 1162, a 18 de fevereiro, tendo sido canonizado a 18 de fevereiro 
de 1163, em sínodo celebrado em Coimbra e presidido pelo metropolita D. João Peculiar. É o 
primeiro Santo português. Assumiu especial protagonismo no contexto dos alvores da naciona-
lidade portuguesa, pela proximidade ao Rei fundador, D. Afonso Henriques, de quem foi con-
selheiro no período de fundação de Portugal. São várias as virtudes que caracterizaram a vida 
prodigiosa de São Teotónio: a inteligência, o espírito de obediência, a humildade, a simplicida-
de de vida, a bondade, o serviço aos humildes e o auxílio ao próximo, a dinâmica missionária e 
ação evangelizadora, em paralelo com uma existência dominada pela oração e rigor. 
 Na Vita Beatssimi Domni eotonii Prioris Monasterii Sanctae Crucis, escrita no século XII 
por um discípulo anónimo, é fisicamente caracterizado: “Era sua estatura tão bem formada e 
proporcionada, que parecia mui agradável com uma decente e admirável moderação. Seu cor-
po era grande e mui bello, o rosto alegre, a côr das faces mui viva, mostrando em tudo mais 
honestidade que lascívia”. Encarnação 1855, pp. 44-45 

RELÍQUIA DE SÃO TEOTÓNIO 

 Séc. XVII, ourivesaria, prata, prata dourada, vidro Braço relicário de São Teotónio, exe-
cutado em prata, que se insere na tipologia dos relicários antropomórficos, difundidos a partir 
do século XIII, em correlação com a parte do corpo do Santo que incorporavam, neste caso 
pertencente ao braço. Esta relíquia terá sido oferecida à diocese de Viseu pelos frades de Santa 
Cruz de Coimbra, em cujo mosteiro se encontra sepultado o primeiro Santo Português. 

PINTURA DO SÉCULO XX 

 O discípulo anónimo registou também as suas virtudes e a forma como era acarinhado em 
Viseu: “com estas virtudes se fez tão amado não só dos nobres e principaes de Viseu, e de todo 
o povo, mas ainda por toda a comarca e provincia, da qual muitos de um e outro sexo acudiam a 
ouvir da sua boca a palavra de Deus, que o respeitavam com o maior afeto, como pai espiritual, 
e Reverendo Mestre, e diretor de suas almas.” Encarnação 1855, p. 25 
 A importância de São Teotónio no contexto da génese do reino de Portugal e na consoli-
dação de um ideal de espiritualidade que irradiaria pelo território, articulada com a relevância 
da sua presença em Viseu, entre outros motivos decorrentes das orientações conciliares, terão 
fundamentado as diligências desenvolvidas por iniciativa do bispo D. João de Bragança (1599 e 
1609), a partir de 1600, para instituição do primeiro Santo português como padroeiro da diocese 
de Viseu. Posteriormente vieram do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra as relíquias do Santo: 
duas canas do braço, que foram reservadas num relicário de prata. O papa Paulo V confirmou 
São Teotónio como patrono da Igreja e da cidade de Viseu, por Breve datado de 17 de outubro 
de 1605, de que apresentamos um excerto: 
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 “(...) a vós concedemos e concordamos que o mesmo santo Teotónio que, enquanto viveu, 
fez da construção desta Igreja Catedral, durante quarenta anos, o seu principal ofício e morou 
continuamente na mesma cidade e com a máxima santidade sofreu pela religião e de cujo santo 
homem se conserva com a máxima veneração e devoção na citada igreja o seu braço e se cele-
bra solenemente o seu dia festivo, concedemos e partilhamos a permissão e a faculdade, pela 
autoridade apostólica e com o testemunho dos presentes, de escolherdes como vosso Patrono 
e Advogado da dita igreja e da cidade e de assumirdes o dia dele como um dia festivo e santo 
como dia do Santo Patrono, celebrando como Advogado com ritual solene desde o início até 
sempre e recitando o seu ofício tanto como a oitava do Santo Patrono até às Rubricas do Bre-
viário Romano.” 

Transcrição de António Ferreira Gomes 

SÃO TEOTÓNIO NA CATEDRAL DE VISEU, A ICONOGRAFIA 

 Não obstante ser o padroeiro da cidade e da Diocese de Viseu, verificamos a ausência de 
quaisquer representações figurativas de São Teotónio nas paróquias da circunscrição diocesana, 
com exceção das existentes na Catedral de Santa Maria. São três as esculturas que o represen-
tam: uma na fachada, de pedra de calcário, outra no retábulo-mor, de madeira, ambas executa-
das na primeira metade do século XVII, e a terceira, também de madeira, que foi encomendada 
no século XVIII para figurar no nicho da porta da Sala do Cabido, a sobrepujar a simbólica 
inscrição: “Esta é a casa de S. Teotónio patrono da sé, residência do cabido, reconstruída no 
ano de 1721”. 
 As três representações escultóricas re- petem a postura e os atributos essenciais do Santo: 
a mitra, posicionada aos pés, simbolizando a sua humildade; o báculo na mão direita, cuja cros-
sa em arco é ornada por enrolamentos e folhas; na mão oposta o Livro, que pode sublinhar a sua 
devoção a Cristo, na eventualidade de se tratar de uma bíblia, ou a obediência à Regra de Santo 
Agostinho, se colocarmos a hipótese de ser a regra seguida no mosteiro de que foi um dos doze 
fundadores; veste o hábito identitário dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, composto 
por uma túnica, a sobrepeliz e a murça. A escultura que se insere no nicho central da frontaria 
do templo supremo da diocese, alinhado com o nicho do registo superior que alberga a imagem 
de Santa Maria, padroeira da Catedral, foi executada no âmbito da reconstrução da fachada, 
executada entre 1635 e 1646, sob risco do arquiteto de Salamanca João Moreno, substituindo 
a anterior, de sintaxe manuelina, que se tinha desmoronado na sequência de um temporal. A 
colocação da imagem de São Teotónio nesta fachada, que possivelmente não estaria presente 
na frontaria anterior, tem correlação com a proximidade da data de nomeação do Santo como 
padroeiro da diocese de Viseu, que ocorreu por volta de 1602. 
 Entre 1720 e 1722 foram executados para as paredes laterais do interior da Catedral de 
Viseu, na oficina de Coimbra do mestre oleiro Agostinho de Paiva, que integrava Manuel da 
Silva como pintor e José de Góis como assentador de azulejos, painéis de azulejos figurativos, 
de sintaxe barroca. O ciclo iconográfico da parede direita, composto por três painéis, reporta-
va-se a cenas da Vida do padroeiro da Diocese, São Teotónio. Na parede esquerda os painéis 
representavam cenas bíblicas. Em 1921 estes azulejos foram retirados do interior da Catedral e 
colocados nas paredes das alas do claustro renascentista. 
 Num manuscrito do Arquivo Histórico da Diocese de Viseu, datado de 1876, da autoria de 
Francisco Manuel Correia, encontramos a seguinte descrição destes azulejos, ainda colocados 
no local para onde foram executados: 
 “Fez as suas duas peregrinações à Palestina em vezita aos Lugares Santos, e em sua 
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viagem 2.ª soffreo no mar huma horroroza tempestade, como se representa no 1.º lanço de azu-
lejo na nave do sul da Sé. Voltando ao Reino o Rei D. Afonso Henriques no anno de 1131 fora 
lançar os fundamentos do Convento de Santa Cruz de Coimbra, dirigida a obra por D. Telo, 
Arcediago de Coimbra e irmão de D. Teotonio, e como o Bispo de Coimbra D. Cresconio e seu 
sobrinho D. Teotonio erão muito estimados por D. Afonso Henriques, este fez que D. Teotonio 
fosse nomeado 1.º Prior do dito Convento no anno de 1132, e então tiverão lugar as profissões 
de muitos confrades admittidos; o que mostra o 2.º lanço do azulejo da dita nave. Hindo D. 
Afonso Henriques ao Campo d’Ourique em 1139 a 25 de julho dar batalha aos Mouros, Ismar 
e outros 5 Reis poderosos, que grô(?) de vencer, escapando apenas Ismar de ficar prisioneiro 
e algum piqueno resto da tropa, que as espadas e lanças não matarão, o Rei passados 3 dias 
depois desta batalha com o General Gonçalo de Souza e com suas tropas e 5 Reis vencidos 
regressou a Coimbra em triumpho, onde o Prior D. Teotonio o esperava, e o recebeo com 
muita satisfação e isto he representado no 3.º lanço de azulejo daquela dita nave. O Bispo de 
Coimbra D. Cresconio e seu sobrinho Prior D. Teotonio erão companheiros do Rei D. Afonso 
nas suas expedições, feitas pera tomada de Leiria e Torres Novas, como pessoas de muito pres-
timo pera o Rei.” 
 Este programa iconográfico dos painéis de azulejos, as três esculturas, a inscrição no 
lintel da porta da Casa do Cabido e o braço relicário, são reveladores de que nos séculos XVII 
e XVIII houve uma manifesta intenção do Cabido em valorizar e enaltecer a gura de São Teo-
tónio. 

Fátima Eusébio 

SÃO TEOTÓNIO PADROEIRO DA CIDADE E DA DIOCESE DE VISEU 

PUBLICAÇÕES 

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

 Coord.: João Soalheiro, Maria de Fátima Eusébio; Edição: Diocese de Viseu / Departa-
mento dos Bens Culturais 
 Sinopse: Numa primeira parte, intitulada São Teotónio, contextos e espiritualidade, com-
preende vários textos alusivos à época de São Teotónio, que nos caracterizam a tessitura social, 
política e espiritual do período em que o primeiro Santo português viveu. Integra igualmente 
um estudo relativo à iconografia de São Teotónio e um outro de âmbito teológico e filosófico. 
De forma concreta os estudos desta primeira parte são: 
 - O Entre Douro e Tejo ao tempo de São Teotónio | Leontina Ventura e João da Cunha 
Matos 
 - O contexto eclesiástico das dioceses de Coimbra e Viseu à Época de São Teotónio | Ma-
ria Alegria Marques 
 - A iconografia de São Teotónio | Carlos Moreira de Azevedo 
 - O báculo de São Teotónio, tópicos para uma sumária leitura teológica | Luís Miguel 
Figueira da Costa 
 Na segunda parte, denominada São Teotónio, os quatro elementos, apresentam-se os nú-
cleos da Exposição temporária realizada em 2012. Na última parte da publicação integra dois 
textos da autoria do nosso bispo, D. Ilídio Pinto Leandro. 
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À DESCOBERTA DO PRIMEIRO SANTO - SÃO TEOTÓNIO 

 Autor: Carlos Pais; ilustrações: Carlos Paixão; Edição: Diocese de Viseu / Departa-
mento dos Bens Culturais 
 Sinopse: Na agitação do quotidiano dos mais pequenos o ouvir de uma história reporta-os 
para mundos variados, cheios de novidades. A avó que conta a história de um Santo chamado 
Teotónio à neta, descreve com afeto o percurso de um menino, que saiu da sua terra natal para 
viver a aventura de se dedicar às coisas da Igreja e a Jesus. Descobrem-se as qualidades do 
Teotónio, encontram-se os seus talentos... numa caminhada cheia de feitos, que conduz à des-
coberta de um Santo, o primeiro. 
 Um livro que pretende dar a conhecer aos mais novos, de uma forma atrativa e lúdica, o 
padroeiro da diocese e da cidade de Viseu. 

ARQUIVO HISTÓRICO DA DIOCESE DE VISEU 

 Em maio 2012 deu-se início ao tratamento arquivístico com o estudo preliminar da his-
tória, funcionamento e orgânica institucional, a limpeza e higienização da documentação e o 
seu recenseamento, tarefas iniciadas ainda no depósito provisório do Centro Pastoral de Viseu, 
local onde funcionavam os principais serviços curiais devido às obras de renovação da Casa 
Episcopal. Em fevereiro de 2013 procedeu-se à transferência da documentação para o depósito 
definitivo no espaço reservado ao Departamento dos Bens Culturais, no qual passou a funcionar 
o AHDV com todas as valências. A documentação à sua guarda estende-se por cerca de 200m 
lineares, compreendendo diferentes unidades de instalação (u.i.), com predomínio para maços, 
livros e caixas, contendo documentos simples e compostos de diversas tipologias compreendi-
das entre os séculos XVI e XX, onde se destacam processos, autos, assentos, decretos, provi-
sões, despachos, inventários e cartas. 
 Tendo em conta a análise realizada às solicitações de pesquisa e consulta feitas pelos lei-
tores/utilizadores, deu-se prioridade ao tratamento da documentação paroquial com a limpeza, 
higienização e acondicionamento de cerca 5400 u.i. (livros e caixas), identificação das séries 
produzidas, elaboração de instrumentos de descrição, nomeadamente o inventário coletivo, des-
crição multinível e informatização de dados utilizando o módulo de arquivo do programa In 
Patrimonium Premium, estando prevista para breve a sua disponibilização em ambiente Web. 
Da mesma forma, encontra-se informatizada toda a informação relativa às Associações de Fiéis, 
grupo de fundos constituído maioritariamente pelos pertencentes a diversas irmandades eretas 
em território diocesano. 
 Atualmente, procede-se ao tratamento da documentação pertencente ao fundo da Cúria, 
constituído por 676 u.i., onde já estão identificadas algumas das principais secções, nomeada-
mente: Bispo, Secretaria Episcopal, Auditório Eclesiástico e Câmara Eclesiástica. Sempre ten-
do em conta as solicitações dos leitores/utilizadores, definiu-se como de intervenção prioritária 
esta última secção curial estando a proceder-se ao acondicionamento em caixas da documenta-
ção que se encontra em maços, identificação das séries produzidas, sua descrição e consequente 
informatização no referido programa. 
 Ao mesmo tempo que procede ao tratamento da documentação à sua guarda, o AHDV 
tem vindo a sensibilizar os responsáveis paroquiais para a importância da incorporação, a título 
de depósito, da documentação sem valor administrativo produzida nas paróquias, tendo essa 
sensibilização surtido efeito nas paróquias de Aguiar da Beira, Fataunços, Figueiredo das Do-
nas, Queirã e São Miguel do Mato, cuja documentação se encontra já disponível para consulta 
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nas instalações do DBCDV. 
 De igual modo, a Fundação ‘Jornal da Beira’, organismo que, entre outras valências, edita 
o jornal diocesano, confiou ao AHDV o seu espólio de periódicos, maioritariamente constituído 
pelo dito jornal, permitindo a constituição de uma Hemeroteca disponível a todos os leitores/
utilizadores tanto da referida fundação como do AHDV. 
 O AHDV dispõe de Regulamento do Serviço de Referência e Leitura e do Quadro de 
Classificação, assim como vários instrumentos de descrição dos quais se destacam o Inventário 
Coletivo da documentação paroquial, o Guia de Fundos e o Índice da série de processos de 
habilitação a ordens. Atualmente procede-se à revisão dos referidos Inventário Coletivo e Guia 
de Fundos de modo que, durante o primeiro trimestre de 2015, possam ser disponibilizados 
em formato pdf no sítio da internet do DBCDV. O acesso ao AHDV processa-se de segunda a 
sexta-feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h30 às 17h30. 

SEMANA SANTA EM VISEU 

QUARESMA: UM TEMPO DE RECOLHIMENTO, ORAÇÃO E PENITÊNCIA 

 A ‘Amentação das Almas’, que decorreu na noite do passado sábado, 28 de Março, no 
Largo Pintor Gata, no centro histórico de Viseu, constituiu um dos momentos da Quaresma. Um 
tempo em que se promove o recolhimento, a oração e a penitência. Na manhã do dia seguinte, 
na Sé e em tantas outras igrejas celebrou-se o Domingo de Ramos, recordando a entrada triunfal 
de Jesus em Jerusalém. À noite decorreu a Via-Sacra e foram milhares os que seguiram as suas 
14 estações que começaram na Sé e terminaram em frente à Catedral, na Igreja da Misericórdia. 
Até Domingo de Páscoa, destaca-se a Procissão do Enterro do Senhor, sexta-feira, dia 3, às 21h 
e a Vigília Pascal, sábado, às 21h na Sé Catedral. 

A ‘AMENTAÇÃO DAS ALMAS’ 

 Ó irmãos que estais na cama nesse sono tão profundo lembrai-vos das vossas almas que 
lá estão no outro mundo. (quadra popular entoada pelos cantadores) 
 Tradição em desuso nas cidades, mas ainda bem viva em certas freguesias mais ruraliza-
das, a ‘Amentação das Almas’ assenta na tradição católica de lembrar os que já faleceram. Em 
Viseu, a autarquia retomou essa tradição. No Largo Pintor Gata reuniram-se diversos grupos 
para lembrarem os mortos. Um desses grupos, o Rancho Folclórico de Silvares, Fundão, man-
tém essa tradição, desde logo na indumentária escura que cobre os seus membros. Uma das 
pessoas refere que “a tradição em Silvares é na sexta-feira santa”. Uma outra senhora lembra 
que “há terras que fazem, em todos os domingos da Quaresma, as chamadas “endoenças”, re-
cordando que são cantares tristes os que se entoam nessas noites. Ali ao lado, junto à Porta do 
Soar, vários homens envergavam casacões e chapéus. Faziam parte do Grupo de Amentação das 
Almas do Campo, uma das freguesias do concelho onde esta tradição ainda está bem viva. Um 
dos seus elementos – onde há apenas homens – adiantou que há “os ‘Benditos’ durante todos os 
dias da Quaresma, e os ‘Martírios do Senhor’, só na quinta e sexta-feira santa”. 
 O Jornal da Beira falou com Lopes Pires, director do Museu Etnográfico de Passos de Sil-
gueiros, e um especialista em Etnografia, que se referiu à ‘Amentação das Almas’. Em discurso 
directo ficam alguns desses apontamentos: “O objectivo era convidar as pessoas que estavam a 
dormir, convidá-las a acordar, com um cântico triste, arrastado, que era a marca de algo que se 
destinava à salvação das almas do Purgatório. Então, com aquele cântico, chamavam a atenção 
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das pessoas e no fim rezava-se o Pai-Nosso e a Avé-Maria”. 
 “Este apelo às famílias para rezarem pelos seus mortos era uma coisa que chamava a aten-
ção às pessoas. Toda a gente respondia com um empenho muito particular e os cantadores, os 
‘amentadores’, tinham algumas regras a cumprir: 1.ª) só se cantava depois da meia- noite; 2.ª) 
quando se começava a cantar e até se terminar não havia nenhuma espécie de conversas de uns 
com os outros; 3.ª) nunca se podia olhar para trás, acontecesse o que acontecesse, ouvissem-se 
os barulhos que se ouvissem. E aqui começa a aparecer o sobrenatural ou o maravilhoso popu-
lar. Mesmo quando terminavam, cada um ia a caminho de sua casa sem falar, sem se despedi-
rem até ao dia seguinte. E, no fundo, esta crença de que, por este modo, rezando pela alma dos 
mortos, se salvavam muitas almas que estavam no Purgatório. É uma crença que vem de longe 
e que esteve viva até aos nossos dias”. 
 “Tradicionalmente, a ‘Amentação das Almas’ era feita apenas por homens. Por várias 
razões: mulher séria não ia para a rua depois da meia-noite. Os cantadores andavam a correr 
um perigo quase sem limites porque estavam a estabelecer uma luta com o demónio, estavam a 
desafiar o demónio que queria levar as almas consigo, e com esta reza que eles faziam, e pediam 
às pessoas para fazer, estavam a tirar as almas ao demónio. Logo, toda a gente tinha medo do 
demónio; nem toda a gente se associava ao grupo porque tinha medo, e as pessoas que estavam 
na cama nem à janela vinham. Ficavam debaixo das cobertas e lá rezavam o padre-nosso que 
estais no Céu porque sabiam que estavam a rezar contra o demónio, e o demónio não era bom 
de assoar, era preciso respeitinho porque ele podia fazer muito mal às pessoas”. 

RECUPERAÇÃO DA TRADIÇÃO 

 Relativamente à recuperação da ‘Amentação das Almas’ que está a ser efectuada em al-
gumas localidades e autarquias, como é o caso da de Viseu, Lopes Pires afirma: “Eu acho que 
tudo quanto se fizer para recuperar tudo o que tem a ver com a cultura popular dos portugueses 
é bem-vindo. Por outro lado, devo dizer que há grupos que não fazem outra vida que não seja a 
recolha desse material, e a autarquia faz muito bem em repor isso. Mas a autarquia tem respon-
sabilidades, por estar a investir o dinheiro dos fregueses, pelo que tem que fazer uma reposição 
que tenha tanto quanto possível a marca a verdade e não a marca da inverdade ou da impostura. 
E nós sabemos que, com a febre de muita gente querer fazer como os outros fazem, se calhar 
não tão bem como é adequado, corre-se o risco de, por vezes, se fazerem coisas que não devem 
ser feitas. Eu não sabia que a Câmara [de Viseu] estava a fazer isso, mas fico todo contente, so-
bretudo se vier a saber que a Câmara faz com que se faça como deve ser feito e não de qualquer 
maneira. Felicito todo contente a Câmara por isso”. 

PBA 

VISITA PASCAL REALIZOU-SE EM AMBIENTE FESTIVO 

 Por todo o mundo, os cristãos viveram a Páscoa, celebrada no passado domingo, 5 de 
Abril. Apesar de, em certos sítios, o perigo de ser cristão ser constante, muitos foram os que 
assinalaram a Paixão e morte de Jesus que O revelaram como “o Cordeiro de Deus ‘imolado’ 
para tirar os pecados do mundo”, como apontou D. Ilídio Leandro, bispo da diocese de Viseu, 
no domingo de Páscoa, na Sé. 
 A Visita Pascal – o Compasso – faz parte da tradição; mas o que é, de facto, o Compasso? 
Geraldo Coelho Dias, sacerdote e historiador, refere que “Compasso não tem nada a ver, como 
nós próprios supusemos, com o facto de o pároco e seus acompanhantes em dia de Páscoa, na 
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Visita Pascal, caminharem ao mesmo ritmo, como que a compasso. O Compasso é, simples-
mente, a Cruz com a imagem do Crucificado, a qual, depois de ser instrumento de vitupério e 
ignomínia entre os romanos, se tornou para os cristãos, após a Ressurreição de Jesus, sinal de 
redenção e glória. Por isso é que a Cruz de Jesus Cristo, o Compasso, adornada e perfumada, 
como emblema da fé, acompanha o pároco quando ele, na alegria pascal, vai benzer solene-
mente as casas dos seus paroquianos”. Geraldo Coelho Dias, sacerdote e historiador (‘Origem 
Medieval do Compasso – Visita Pascal: a bênção das casas’, 1992). 
 Neste seguimento, o Jornal da Beira acompanhou parte da Visita Pascal realizada na lo-
calidade de Bassar, paróquia do Campo, na passada 2.ª feira, 6 de Abril, seguindo os passos do 
seu pároco, cónego Miguel de Abreu, e os seus acompanhantes. É um pouco desse retrato que 
aqui é deixado. 
  Algumas crianças aguardam impacientes na varanda de uma casa. Outras pessoas mais 
velhas também denotam alguma impaciência, mas demonstram-no de outra forma, puxando 
mais um tema de uma conversa que, ainda assim, sai sem especial vigor. Aguarda-se e ouve-se 
algo. Uma vez mais, os olhares deslocam-se, quase automaticamente, para a rua, tentando ver 
o que ainda não chegou. 
 As nuvens ameaçam chuva. Ao longe ouve-se o estoirar de um foguete, som que se mis-
tura com o dos sinos que se tornam cada vez mais audíveis. Finalmente, lá do fundo, já sobe 
o Compasso. A alegria pascal enche o rosto dos mais velhos, e as crianças aprontam-se com 
vivacidade. Passa-se a mão pelo cabelo, compõe-se a gravata, endireita-se o echarpe e sai-se 
para a frontaria da casa. É assim em quase todas as habitações de Bassar. 
 O cónego Miguel sobe a rua, de passo apressado. Ao seu lado, um jovem alto e visivel-
mente ofegante transporta a Cruz. Também ali estão mais três raparigas, e ainda o rapaz que 
leva a campainha que faz soar uma vez mais. 
 São cerca de 17h e a Visita Pascal já leva três horas. “Já estivemos em mais de 100 casas”, 
aponta o pároco, depois de referir que esteve há pouco numa casa em que se reuniram muitos 
familiares, numa espécie de tenda onde abundavam as flores. 
 “Boas Festas! Cristo Ressuscitado! Aleluia! Aleluia!”. O Compasso entra nas casas e as 
pessoas beijam a Cruz que um dos acompanhantes vem transportando. O pastor conhece o seu 
rebanho, e o cónego Miguel conhece bem os seus paroquianos, chamando-os pelos nomes, e 
falando amigavelmente com eles. Cumprimenta-os e deixa uma “pequena lembrança”: uma 
pagela com a mensagem da Páscoa. Declinam-se as oferendas que estão na mesa. Mas há quem 
peça água, porque a sede é muita. “Mas álcool não!”, diz o pároco rapidamente, lembrando que 
estão em serviço. 
 A visita é rápida, “tem de ser porque ainda há muitas casas a ir”, refere o sacerdote. Mas 
numa das casas a comitiva demora-se mais. O portão está aberto e o lanço de degraus é subido 
rapidamente. A porta da frente também está aberta, mas ninguém está ali a receber a Cruz. Um 
cão e um gato estão ali, aparentemente sós. Depois de um novo bater à porta, eis que surge uma 
senhora jovem que acolhe o séquito na sala, e é visível algum desconhecimento humano de 
parte a parte. Minutos depois, a escadaria é descida e segue-se para uma outra casa, ali ao lado. 
No breve caminho, o cónego Miguel salienta algo que é já comum em muitas zonas habitacio-
nais. “Há muita gente que vive aqui e que não tem relações sociais”, adiantando que “alguns 
compram as casas e não conhecem nem se dão a conhecer”. 
 No fim de casa visita, as três raparigas da comitiva demoram-se um pouco mais. Apro-
veitam para solicitar aos residentes o pagamento do jornal paroquial ‘Terras de Santa Maria 
Madalena’. É, de resto, algo que, de acordo com o pároco, “é muito importante, visto que há 
muitas pessoas que aproveitam este dia para regularizarem a sua assinatura”. 
 Desde algumas casas, os acompanhantes da Cruz receberam mais um elemento. Trata-se 
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de Laurentina Alves, mais conhecida na localidade apenas por Lauren. Esta senhora fala com 
este e aquele que estão na rua, e depois segue junto ao cónego Miguel numa conversa fraternal, 
antes de entrar na casa onde tem familiares. Lá dentro há algumas pessoas que já receberam a 
Visita Pascal nas suas casas. Segundo é ali referido, é comum e até tradição as pessoas andarem 
de casa em casa, de familiares e amigos. 
 Mais à frente, já à porta da Igreja de Nossa Senhora dos Milagres, estão concentradas 
muitas pessoas que fazem parte da mesma família, como indica Lauren: “somos da mesma 
família, uns de sangue e outros que foram entrando... somos família”. E a mesma segue para a 
casa de um outro familiar, mais adiante, atrás do séquito pascal. A Cruz já entrou na habitação, 
pronta a ser beijada uma vez mais pelos seus residentes e amigos. Minutos depois, sai o cónego 
Miguel, seguindo resoluto para uma outra casa. Só faltam algumas a visitar em Bassar, mas daí 
a pouco segue-se uma outra localidade desta paróquia do Campo, e o tempo urge. 

PBA 

CASA EPISCOPAL 

AVÉ-MARIA | EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA 

 Avé-Maria é o título de uma pequena exposição que estará patente ao público na Casa 
Episcopal da Diocese de Viseu entre 4 de maio e 30 de junho de 2015. 
 Inserida no contexto da vinda da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima a partir 
do dia 13 de maio, esta exposição confere especial relevância a Maria, com o título de Nossa 
Senhora do Rosário. Integra algumas peças de arte de invocação Mariana, uma imagem de São 
Domingos de Gusmão evocativa da importância da sua acção para a divulgação do Rosário, 
um conjunto de terços pertencentes à colecção particular do Cónego Jorge Seixas e um núcleo 
composto por terços executados em materiais reciclados por vários grupos da Diocese de Viseu, 
no âmbito de uma iniciativa promovida pelo Movimento da Mensagem de Fátima, intitulada 
Rosas para Maria. 

EXPOSIÇÃO VIRTUAL | MISTÉRIOS DO ROSÁRIO 

 As exposições temporárias constituem recursos estratégicos no processo de salvaguarda 
e de dinamização do património, no nosso caso concreto, mais especificamente o de matriz 
religiosa. Tornam acessíveis ao público peças de diversas tipologias, que na sua maioria são 
desconhecidas e cuja fruição se encontra circunscrita a um universo de pessoas limitado. Simul-
taneamente, a inclusão dos objectos em narrativas sustentadas num discurso histórico, artístico 
e simbólico, confere-lhe um potencial de comunicação e de interpretação acrescido. 
 Aproveitando as potencialidades proporcionadas pelas novas tecnologias de informação 
e de comunicação, a Diocese de Viseu, através do Departamento dos Bens Culturais, vai apre-
sentar durante o mês de Maio uma Exposição Virtual, intitulada MISTÉRIOS DO ROSÁRIO. 
Durante o mês de Maio, diariamente, será apresentada on-line uma peça representativa de cada 
Mistério, percorrendo os Mistérios da Alegria (gozosos), os Mistérios da Dor (dolorosos), os 
Mistérios da Glória (gloriosos) e os Mistérios da Luz (luminosos). As trinta e duas obras selec-
cionadas pertencem todas às paróquias da Diocese de Viseu. No mês evocativo de Maria, cami-
nharemos também nessa devoção especial através das obras de arte da nossa Diocese. Para além 
da habitual tabela identificativa, a obra é complementada por um texto que a contextualiza. 
Esta Exposição pode ser visitada em: http://bensculturais.diocesedeviseu.pt 
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EXPOSIÇÃO AVE-MARIA 

TERÇOS EM MATERIAIS RECICLADOS 

 No contexto da presença na Diocese de Viseu da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de 
Fátima entre 13 e 31 de maio, foi preparada uma pequena exposição, intitulada Avé-Maria, que 
se encontra instalada na Casa Episcopal, onde permanecerá aberta ao público até ao dia 30 de 
junho. 
 Foi extraordinário o acolhimento à Imagem Peregrina de Fátima manifestado pela maio-
ria das paróquias da Diocese de Viseu, materializado não só nas orações e celebrações, mas 
também em tapetes de ores, balões, cânticos de louvor, aclamações, vigílias, momentos de 
reflexão durante as noites e procissões de velas. A alegria e a emoção das comunidades, o reno-
var da esperança e a força da fé em face da presença da Imagem Peregrina são reveladores da 
importância que a arte, a imagem, continua a assumir na vivência da fé das comunidades. 
 Na exposição que a Diocese de Viseu, através do Departamento dos Bens Culturais, pre-
parou para assinalar este acontecimento, Maria, a Mãe, assume centralidade absoluta, através 
de um conjunto de peças de invocação Mariana: Maria em criança com os seus pais, a Virgem 
do Ó e Nossa Senhora com o Menino e Santa Ana. Ao centro do espaço dispõem-se uma impo-
nente imagem barroca de Nossa Senhora do Rosário, pertencente à Sé de Viseu, e uma escultura 
de São Domingos de Gusmão, evocativa da importância da sua acção para a divulgação do 
Rosário. 
 Maria faz-se também presente através de dois conjuntos de terços: um conjunto perten-
cente à colecção particular do Cónego Jorge Seixas e outro composto por terços executados 
em mate- riais reciclados por vários grupos da Diocese de Viseu, no âmbito de uma iniciativa 
promovida pelo Movimento da Mensagem de Fátima, intitulada Rosas para Maria. 
 Encontram-se expostos 61 terços, executados com fé e dedicação por grupos de cate-
quese, movimentos, idosos de lares, etc. A diversidade de formas e dos materiais recicláveis 
utilizados são reveladores da criatividade dos inúmeros intervenientes, de diferentes grupos 
etários, unidos na devoção a Maria. Para além da execução do terço, esta iniciativa constituiu 
uma forma de valorização deste objecto de devoção, em particular junto das crianças e dos 
adolescentes, e de compreensão do seu significado. O título do concurso - Rosas para Maria - 
explicita a interpretação simbólica do Rosarium como um “campo de rosas”, onde o rezar de 
cada Avé-Maria corresponde à oferta de uma rosa a Maria. 
 O número expressivo de terços expostos será também representativo da importância atri-
buída pelos vários grupos ao rezar do terço para que haja no mundo a paz, como pediu a Virgem 
de Fátima. 

EXPOSIÇÃO VIRTUAL - ENTRE “PAPÉIS VELHOS” 

DEAMBULANDO PELA(S) HISTÓRIA(S) NO AHDV 

 De 9 de junho a 10 de agosto, a Diocese de Viseu, através do Departamento dos Bens Cul-
turais e do Arquivo Histórico, convida-o a “deambular” por entre conhecidos e anónimos num 
passeio pela História (da Diocese, de Viseu, de Portugal...), mas também pelas nossas histórias 
pessoais, aquelas que cada um de nós carrega e imprime na História da Humanidade. 
 Como forma de assinalar o Dia Internacional dos Arquivos a 9 de junho e lembrar São 
Lourenço, padroeiro dos arquivistas, a 10 de agosto, apresentamos, desde a passada terça-feira, 
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no seu sítio da internet uma exposição documental onde se podem ver alguns dos ex libris que 
o Arquivo Histórico da Diocese tem à sua guarda. 
 Desde o seu mais antigo registo, um assento de óbito do século XVI, até a uma das suas 
mais recentes incorporações, um antifonário e gradual do séc. XVIII, a um ritmo de dois do-
cumentos por semana, convidamo-lo a participar no batismo de Catarina em São Cristóvão de 
Lafões, a acompanhar o bispo D. Júlio Francisco de Oliveira na sua visita à paróquia de Caver-
nães, a espreitar a igreja de Santo Isidoro em Santos Evos, a juntar-se à Irmandade de São Cos-
mado na paróquia de Couto de Cima e a dar as boas vindas ao bispo D. José da Cruz Moreira 
Pinto. 
 Recomendamos-lhe cuidado ao encontrar o “gang” de Manuel Marques e discrição com 
o amancebamento do escrivão dos órfãos de Sever do Vouga com a filha de Manuel Tavares. 
Apresentamos-lhe Elvira, a noiva de Egas Moniz, e Josefa, noviça do Convento de Jesus. De-
safiamo-lo a descobrir que historiador viseense recebeu ordens e o aproveitamento escolar do 
presidente do Conselho de Ministros. 
 E, antes de irmos, solicitamos-lhe uma auditoria às contas da Irmandade de São Sebastião 
de Viseu e uma oração pedindo chuva na Sé Catedral. 
 São estas e outras “deambulações” que o convidamos a fazer de 9 de junho a 10 de agosto 
em http://www.bensculturais.diocesedeviseu.pt/ sendo que estas e outras histórias podem ser 
descobertas todos os dias úteis, das 9h30m até às 18h, no AHDV nas instalações do DB- CDV 
sitas na Casa Episcopal de Viseu, no n.º 12 da Rua Nunes de Carvalho, mais conhecida como 
“rua do Bispo”. 

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 

DEPARTAMENTO DOS BENS CULTURAIS DA DIOCESE DE VISEU 

 As exposições temporárias constituem estratégicas de dinamização e de divulgação do 
património da Igreja, articulando as abordagens cultural e religiosa numa esfera de conteúdos 
coerente e significante. Os dois projectos que presentemente disponibilizamos são bastante dis-
tintos quanto à forma e aos conteúdos. 
 Na exposição Avé-Maria, apresentam-se peças de arte, representativas da vida da Virgem, 
integradas numa perspetiva de valorização do Terço e do Rosário, enquanto objectos de oração 
a Maria. 
 A exposição “Entre Papéis Velhos”, Deambulando pela(s) História(s), reporta-nos para 
os documentos do Arquivo Histórico da Diocese de Viseu, como potenciadores da construção 
do conhecimento das dinâmicas e vivências da diocese de Viseu ao longo dos séculos, e é apre-
sentada no “mundo” virtual, aproveitando as potencialidades de comunicação alargada e de 
apresentação dinâmica dos conteúdos que as novas tecnologias nos proporcionam. 

IGREJA DA MISERICÓRDIA DE VISEU CLASSIFICADA
COMO MONUMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

 O Governo português reconheceu como monumento de interesse público a igreja da Mi-
sericórdia de Viseu. De acordo com a portaria publicada em Diário da República, em 9 de 
junho, a Direção-Geral do Património Cultural propôs ao secretário de Estado da Cultura a 
intenção de classificar como monumento de interesse público (MIP) o monumento, incluindo 
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o seu património integrado - adro e escadório - localizado no Adro da Sé, em pleno coração da 
zona histórica da cidade. 
 O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, Adelino Costa, recorda que “é o cul-
minar de um processo que se arrastava há algum tempo”. Para o provedor, em termos práticos, a 
classificação vem testar a beleza ímpar da igreja da Misericórdia de Viseu que já era reconheci-
da por quem a visitava. “As pessoas já a viam assim pelo seu interesse religioso e patrimonial”. 
A construção da Igreja data de 1775, tendo substituído um outro templo do séc. XVI, construído 
no mesmo local para acolher a Irmandade da Misericórdia. O edifício comporta hoje a Igreja e 
o Museu do Tesouro da Misericórdia, sendo dos monumentos mais visitados na cidade. Adeli-
no Costa acredita que esta classificação levará ainda mais gente ao monumento, que todos os 
anos recebe a visita de milhares de pessoas. Não tendo qualquer sistema de contagem para as 
visitas, de uma coisa o provedor tem a certeza: “Qualquer turista que visita a Sé vai à Igreja da 
Misericórdia”. 
 Apesar de já ser um monumento de interesse do público, o reconhecimento pelo Governo 
“terá algum peso” e, admite o provedor, “exige ainda maiores cuidados” na sua preservação. O 
responsável dá como exemplo “a pressão permanente” em gerir o número elevado de pedidos 
para usar o adro da Igreja como palco de espetáculos e eventos culturais. “O escadório e o adro 
são uma procura constante. Não queremos dizer não, mas há que compreender que não é possí-
vel fazer ali qualquer coisa, tem que se enquadrar e tem que se preservar”, defende. 
 Para além da visita à Igreja, os turistas podem conhecer o Museu do Tesouro da Mise-
ricórdia, que mais recentemente requalificou uma ala interior para receber exposições tempo-
rárias. “Estamos a dar a conhecer o que é nosso - a história da Misericórdia de Viseu – o que 
durante muitos anos não foi possível”, reconhece Adelino Costa, numa altura em que a Santa 
Casa prepara as comemorações dos 500 anos da sua existência, assinalados em 2016. 

EA

LAMENTAÇÃO SOBRE AS RUÍNAS DA CAPELA DE S. JOÃO VELHO
EM VILDEMOINHOS

 Quando, em 1938, o arqueólogo Dr. José Coelho visitava em Vildemoinhos a Capela na 
altura já designada como de S. João Velho e que o mesmo supõe ter sido anteriormente titulada 
de Santo António mercê de missa a que obrigava, em seu dia, o instituidor do Morgado, o pe-
queno e gracioso templo era já uma ruína que revelava o abandono de um século, o desastre de 
um incêndio, incúrias de proprietário, criminosa intervenção do rendeiro que intenta adaptá-la 
a adega e palheiro e o despojamento do recheio de que restará a imagem do invocado S. João 
Velho na actual capela da povoação.
 De origem tardo-medieval, terá tido como prováveis fundadores antepassados de Gaspar 
Viçoso da Veiga que ali foi sepultado em 1637 na arca tumular cujo arcossólio se adossa ainda 
à parede Sul, integra mediana nave separada por elegante arco-cruzeiro da capela-mor cuja pe-
quenez se enriquecia com a graça das duas edículas de arquivolta de ogiva, um nicho de apoio 
a alfaias se culto (galhetas?) e um óculo em tempos destruído para abertura de janela de lagar, e 
está dotada ainda com um coro em cuja parede poente se cravou em 1637 uma lindíssima lápide 
de pedra de Ançã referindo a vinculação do Morgado com a obrigação de missas de sufrágio dos 
familiares de Gaspar Viçoso da Veiga.
 É de salientar ainda o belíssimo talhe do pórtico voltado a Norte, sobre a fachada princi-
pal cujo paramento de impressionante robustez se enriquece quando sobre ele se esbate a dou-
rada luz dos poentes. A arquivolta da elevada ogiva, as impostas e ombreiras molduradas que 
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assentam em bases de cuidada lavra garantem a impar qualidade desta desprezada capela onde, 
na face Sul, fronteira a esta porta se abre idêntica porta de talhe de ogiva, mais arcaizante que a 
anterior.
 José Coelho integra esta referida Capela na antiga Quinta de Vildemoinhos, hoje mais 
conhecida por Quinta de S. João Velho. (...) É constituída por casas com capela anexa, terras 
de monte e férteis terrenos com bastante água, encaixados em um vale ladeado por pitorescos 
e rendosos castinçais e com belos pontos de vista. Das casas situadas em uma eminência junto 
à confluência, no Pavia – que corre a N. em fundo e pedregoso vale – de um córrego que atra- 
vessa a quinta em fundo e fértil valeiro, disfruta-se um belo e extenso panorama sobre o vale 
do referido Pavia até ao Caramulo. (Memórias de Viseu (Arredores) I, Viseu, Edição do autor, 
1941).
 Algo deve ser feito, com urgência, para salvar esta pequena joia do nosso património 
construído. A singularidade do monumento mercê da ancianidade, da relevância arquitectónica, 
de uma história familiar a revelar na sua absoluta dimensão garantem-lhe, desde já, o estatuto 
de classificável como Monumento de interesse, no mínimo concelhio.
 Anterior a essa efabulada legenda que faz de 1652 o início da primeira Cavalhada de mo-
leiros que em tal data se socorrem do auxílio divino através da intercessão taumatúrgica de S. 
João venerado na sua Capela, à Carreira, este monumento poderia integrar esse notável capital 
simbólico que são as Cavalhadas de Vildemoinhos em associação com uma complementar e 
necessária mostra da celebrada faina dos moleiros, projecto também a implementar.
 Quando, além do mais, se constituiu nas vizinhanças um notável polo museológico, a 
Quinta da Cruz, potenciadora, com seus tentáculos, de uma singular actividade cultural.
 NOTA
 Não se oferece fácil a tarefa para que apelo, dada a natureza particular de tais bens, a 
Capela, o casario da quinta onde se incrusta janela de feição quinhentista e outros elementos 
arquitectónicos da quinta como a Fonte de chafurdo.
 Que ao menos se possa limpar com autorização do proprietário, que se possa cobrir de 
forma a impedir esse pernicioso e voraz desgaste do sol, da chuva, do vento. Até que um novo 
milagre aconteça, como aquele que se deu há 363 anos. Se fé houver ainda, nos “moleiros”.

Alberto Correia – Investigador

MONUMENTO MARCA A HISTÓRIA DA CIDADE

BREVES APONTAMENTOS HISTÓRICOS DA CATEDRAL

 “No verão de 1987, no decurso de uma campanha de escavações dirigida pelo distinto 
Arqueólogo Dr. João Luís da Inês Vaz, na zona do medieval ‘Alcácer da Vila’, na ‘esplanada 
entre a chamada Varanda dos Cónegos e a Praça de D. Duarte’ (antiga Praça do Município) 
foram postos a descoberto importantes vestígios da cabeceira de uma basílica páleo-cristã, re-
líquias porventura da primitiva Sé viseense”. (Alexandre Alves, ‘A Sé Catedral de Santa Maria 
de Viseu’, p. 9-10).
 A Sé de Viseu que hoje se apresenta aos turistas que a visitam é testemunha de muitas e 
múltiplas transformações nos quadros local e nacional, desde a sua fundação primitiva. Ao lon-
go da história, a Catedral sofreu várias reconstruções e remodelações, mas mantém-se como “a 
igreja-mãe de Viseu”, como salienta D. Ilídio Leandro, atual bispo da diocese. Neste ano jubilar 
(2015-2016) que se inicia com os 500 anos da dedicação da Catedral, ficam alguns apontamentos 
da sua vida, partindo da obra referida em epígrafe, de um grande investigador da região de Viseu.
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 713-714 – O árabe Muça Ibne Noçaír e as suas tropas destroem a cidade de Viseu. A Sé é 
transformada em mesquita e outras igrejas são saqueadas e queimadas.
 1058 – Fernando Magno, de Leão, conquista a cidade e é retomado o culto cristão na Sé 
“depois de purificada”.
 1147 – D. Odório assume o bispado de Viseu, por iniciativa do rei D. Afonso Henriques, 
depois de a diocese de Viseu estar, durante alguns anos, a ser governada por priores, em nome 
dos bispos de Coimbra, sendo “o mais notável dos quais S. Teotónio, um dos doze fundadores 
do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e o primeiro santo que Portugal teve”.
23 de julho de 1516 – “findas as obras (...) era o Templo benzido e consagrado por D. Diogo 
[Ortiz de Vilhegas]”.
 1528-1534 – O bispo D. Miguel da Silva encomenda ao arquiteto italiano Francesco da 
Cremona o claustro renascentista.
 10 de fevereiro de 1635 – Queda da torre dos sinos “após alguns dias de medonho tempo-
ral, seria substituída pela atual, na forma de um risco de João Moreno, arquiteto de Salamanca”.
 1720-1741 – No período em que a diocese esteve vaga (sede vacante), os cónegos do 
Cabido da Sé assumiram muitas obras. Entre outras, “pavimentaram todo o corpo da igreja, 
construíram um batistério, cobriram de estuque as colunas e fizeram-lhes novas bases, abriram 
‘frestas para todas as partes’, mandaram levantar as capelas colaterais de S. João e S. Pedro 
por serem muito baixas, não terem os arcos em proporção com o da capela-mor e rebocaram, 
caiaram e estucaram as paredes interiores da nave e da capela- mor, cobrindo as da nave com 
molduras de azulejos do meio para baixo”.
 1921 – Os painéis de azulejos que revestiam as paredes interiores da Sé foram aplicados 
nas quadras sul e poente do claustro. Mais tarde, estiveram longos anos em restauro, tendo sido 
recolocados no início do século XXI.
 Década de 1950 – No decurso das obras de restauro da Sé, “surgiu nos primeiros dias de 
julho de 1953 a porta exterior, primitiva, da capela de D. João Vicente, um acorsólio e colunas 
e arranques das nervuras das abóbadas da antiga claustra, principiada em 1341 por Mestre 
João de Lamego. Foi um achado de excecional importância, não só porque veio enriquecer, 
sobremodo, o conjunto artístico da igreja, acrescentando-lhe novos motivos de interesse, mas 
também por proporcionar uma visão retrospetiva do monumento, antes que as alterações intro-
duzidas posteriormente, o viessem descaracterizar”.
 Década de 2010 – A Sé de Viseu faz parte de um projeto governamental denominado 
‘Rota das Catedrais’, que visa requalificar o edifício em diferentes áreas. 

DESTINOS A DESCOBRIR

CAPELA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

 O Semanário ECCLESIA de 30 de julho de 2015 apresenta um roteiro pelas dioceses 
de Portugal, com a selecção de vinte locais a visitar que têm “a marca da expressão da fé”. 
A escolha relativa à Diocese de Viseu contemplou a Capela de Nossa Senhora da Esperança, 
localizada na Abrunhosa, paróquia de São Miguel de Vila Boa. Um espaço de eleição não só 
na componente artística, mas também como expressão da fé da Irmandade e da comunidade 
e como programa iconográfico pensado na perspectiva de catequização e de louvor à Virgem, 
como sintetiza o texto publicado no Semanário.
 Esta capela é propriedade da Irmandade de Nossa Senhora da Esperança, que primiti-
vamente se estabeleceu na capela homónima da povoação de Abrunhosa. A construção de um 
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templo próprio ocorreu a partir da segunda década do século XVIII e por volta de 1770 o novo 
espaço religioso estava concluído, nas vertentes arquitectónica e decorativa, resultando um 
conjunto magnificente e com uma peculiar unidade estilística. Para a concretização deste arro-
jado projecto terá sido determinante o mecenato do cónego Luís Bandeira Galvão, sepultado na 
capela-mor, ao centro, como testemunham a inscrição e as armas da respectiva pedra tumular.
Exteriormente evidencia-se a simplicidade arquitectónica, impondo-se pelo contraste da cor 
alva das superfícies parietais com o amarelado do granito, que demarca as molduras das abertu-
ras, dos cunhais e das cornijas, sendo todos estes componentes desprovidos de qualquer ornato. 
O despojamento exterior e a simplicidade dos volumes contrastam em absoluto com o interior, 
onde a componente arquitectónica se encontra integralmente camuflada através da conjugação 
de diferentes linguagens artísticas, anulando, de modo ilusionista, a exiguidade e os limites do 
espaço.
 A talha, as esculturas, os painéis de azulejos e a pintura enformam uma articulação com-
positiva que anula ficticiamente o carácter estático da arquitectura, alcançando a dinâmica e 
ampliação características do barroco. Não obstante tratar-se de um espaço religioso pertencente 
a uma Irmandade, localizado numa pequena povoação profundamente marcada pela ruralidade, 
presenciamos a aplicação do conceito do bel composto (obra de arte total) característico do 
barroco.
 A talha, toda de estilo bar- roco joanino, desempenha um papel determinante na consti-
tuição da cenografia de aparato para a celebração da eucaristia e outros momentos de adoração 
e de oração. Encontra-se aplicada não só nos retábulos, mas também na abóbada de caixotões, 
nos gradeamentos, nas sanefas, no púlpito e no arco-cruzeiro. A utilização da talha não se con-
fina ao espaço da celebração, está também presente na sacristia, concretamente nas sanefas das 
aberturas, no espaldar do arcaz (emoldurando pinturas com o Ciclo da Paixão de Cristo), nos 
caixotões e no lavabo. No coro-alto a arte da talha está presente no gradeamento, no cadeiral de 
banco corrido, na estante de coro e no órgão, obra do conceituado mestre organeiro Francisco 
António Solha (1768).
 Os azulejos também assumem uma presença relevante neste espaço religioso. No pórtico 
possui um lambril de azulejos de figura avulsa. Os silhares de azulejos que revestem as paredes 
do corpo e da capela-mor formam um conjunto figurativo, de estilo barroco, com vários qua-
dros em perspectiva, de temática profana, que se sucedem e contribuem manifestamente para a 
dinamização espacial. Foram executados por volta de 1730, na oficina de um dos mestres mais 
conceituados do reino, Teotónio dos Santos. Na sacristia possui dois painéis de azulejos, tam-
bém barrocos, mas com menor qualidade compositiva e formal, que representam a Entrada de 
Cristo em Jerusalém e a Última Ceia.
 A pintura tem também uma presença muito significativa, aplicada sobre diferentes su-
portes e com características formais diferenciadas. Na nave a abóbada e as paredes laterais 
apresentam pintura em perspectiva sobre madeira, fruto dos pincéis do artista italiano Pascoal 
Parente, executada em 1763, representando as Virtudes Teologais e as Virtudes Cardeais, en-
quadradas por pórticos. O intradorso do arco-cruzeiro ostenta pintura com inscrições bíblicas. 
Na capela-mor, nas paredes laterais, dispõem-se cinco telas com iconografia mariana e, nos 
painéis de madeira do tecto artesoado sucedem-se as várias cenas do Cântico dos Cânticos.
 O programa decorativo desta capela terá assumido especial importância na transmissão 
aos fiéis dos princípios dogmáticos e dos modelos de uma vida verdadeiramente cristã. Muitos 
dos elementos figurativos, dos símbolos e das inscrições inserem-se num diagrama simbólico 
de glorificação da Virgem, materializando um hino de louvor à Rainha do Céu. Esta vertente ca-
tequética foi reforçada através da inserção de múltiplas inscrições bíblicas e de representações 
figurativas, densas de simbolismo.
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CAPÍTULO IV

ÓRGÃOS DIOCESANOS
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1.  CONSELHO PRESBITERAL

SECRETARIADO PERMANENTE DO CONSELHO PRESBITERAL 

 No início da tarde de Segunda-feira, dia 6 de Outubro, reuniram os membros do Secre-
tariado Permanente do Conselho Presbiteral da diocese, para elaborar a agenda do próximo 
encontro que terá lugar no dia 27 de Outubro, consoante calendário já anteriormente preparado. 
A parte central da agenda será preenchida pela reflexão de alguns novos regulamentos, tendo 
em conta as alterações aprovadas na 1.ª sessão da Assembleia Sinodal e uma nova organização 
da diocese. 

CONSELHO PRESBITERAL 

NOVOS ARCIPRESTADOS E UNIDADES PASTORAIS 

 Reunido, em sessão ordinária, na passada segunda-feira, o Conselho Presbiteral debateu 
longamente as novas estruturas - unidades pastorais - e uma nova divisão arciprestal, na linha 
das conclusões da I Assembleia do Sínodo Diocesano. 
 Foi discutido o Estatuto do Arciprestado na sua nova configuração para próxima aprova-
ção e promulgação. Também a configuração das unidades pastorais esteve em debate e também 
o seu regime está a ser estudado. 
 Da agenda salienta-se ainda o Plano Pastoral para 2014-2016 que foi abordado nas suas 
possíveis concretizações. 
 Outro tema a merecer destaque foi a relação de complementaridade entre a Fundação D. 
José da Cruz Moreira Pinto, o Colégio da Via-Sacra e o Seminário, na ocupação de espaços e 
nas diversas valências de cada uma das Instituições. Esperam-se novidades. 
 A reunião decorreu na Casa Episcopal com trabalhos de manhã e de tarde, tendo aí sido 
servido o almoço, como vem sendo hábito desde que o Conselho Presbiteral começou a reunir 
na casa que é residência do Bispo e sede dos serviços administrativos da Cúria diocesana e do 
Jornal da Beira. 

CONSELHO PRESBITERAL 

 No início da noite de Segunda-feira, 12 de Janeiro, reuniram os elementos do Secretaria-
do Permanente do Conselho Presbiteral para agendarem os temas da próxima reunião ordinária 
que terá lugar no próximo dia 26. Vários pontos foram agendados, a procurar concretizar diver-
sas iniciativas que têm sido votadas e aprovadas no Sínodo Diocesano. 



Igreja Diocesana154

CONSELHO PRESBITERAL 

 Reuniu, em sessão ordinária, na passada Segunda-feira, o Conselho Presbiteral que tinha 
em agenda três temas centrais: a família - na perspectiva do Sínodo da Igreja sobre a Família 
e de uma proposta de catequese familiar -, a formação e as novas estruturas organizativas na 
Diocese. 
 Foram apresentados os “Lineamenta” do Sínodo dos Bispos sobre a família, a realizar de 
4 a 25 de Outubro deste ano, e distribuídas pelas diversas zonas as questões aí apresentadas para 
uma reflexão e resposta às mesmas, a remeter para a Secretaria Episcopal até final de Fevereiro. 
Quanto à formação, foi aprovada a proposta de criação de uma Escola Diocesana de Formação 
(EDIFORM) e de um Instituto Superior Interdiocesano de Ciências Religiosas, ficando perpec-
tivado já o início da EDIFORM para o próximo ano pastoral. 
 As novas estruturas organizativas na diocese obrigam a uma reformulação dos estatutos. 
Foram analisadas algumas propostas, mas o trabalho vai continuar, pois as próprias estruturas 
ainda não estão todas totalmente definidas. 
 A Assembleia do Clero, a realizar em Albergaria (Aveiro) no dia 6 de Julho, ultimará al-
gumas destas questões.

CONSELHO PRESBITERAL 

 Para preparação da agenda da próxima reunião do Conselho Presbiteral, o Secretariado 
Permanente deste órgão diocesano reuniu, na manhã de Quarta-feira, dia 6 de Maio, na Casa 
Episcopal. 
 Por acordo deste órgão e contando com a compreensão de todos os membros, o Conselho 
reunirá no dia 1 de Junho e não na data prevista, antes decidida - 25 de Maio. Para além de 
outras razões, sente-se a necessidade de se fazer a avaliação da passagem da Imagem Peregrina 
de Nossa senhora de Fátima que estará na nossa diocese entre 13 e 31 de Maio. 

CONSELHO PRESBITERAL 

 No dia 1 de junho, Segunda-feira, houve a 3.ª e última reunião do Conselho Presbiteral 
da nossa diocese, no presente Ano Pastoral. Um dos temas que motivou partilha de todos os 
representantes foi a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima que percorreu 
toda a diocese entre 13 e 31 de maio. O balanço foi visto como muito positivos, ressaltando-se 
a adesão de todas as pessoas, com multidões a acolher e a seguir a Imagem em todos os luga-
res. A Evangelização e a Catequese – ações formativas e pastorais – que valorizem momentos 
como este, são alguns dos desafios que nos ficam. Outros assuntos foram objeto de reflexão no 
Conselho Presbiteral, como o Encontro de Sacerdotes em Albergaria-a-Ve-lha, em 6 de julho e 
o Plano Pastoral Diocesano para 2015-2016, a integrar o Jubileu da Diocese com a celebração 
dos 500 anos da nossa Catedral.



155Igreja Diocesana

2.  CONSELHO PASTORAL

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO 

 Com agenda preparada anteriormente e que tinha em vista, sobretudo, a “leitura” das con-
clusões das últimas sessões da Assembleia Sinodal, realizou-se o Conselho Pastoral Diocesano, 
na manhã de Sábado, dia 22 de Novembro. Um dos pontos do encontro foi, também, a partilha 
dos conselheiros sobre a aplicação do Plano Pastoral Diocesano. 
 A próxima reunião deste órgão consultivo diocesano foi marcada para o dia 28 de Feve-
reiro, alterando a data previamente prevista. 

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO 
 
 Reuniu, em encontro ordinário, o Conselho Pastoral Diocesano, na manhã de Sábado, dia 
28 de Fevereiro. A agenda era preenchida pelos seguintes pontos: Sínodo Diocesano - avaliação 
da 3.ª Assembleia Sinodal (Liturgia) e programação da próxima e última (Gaudium et Spes), 
Sínodo da Igreja Universal - Família, passagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fá-
tima (13 a 31 de Maio), Jubileu da Igreja Diocesana (500 anos da Igreja Mãe - Catedral), Dia da 
Diocese (2015 e 2016) e sua preparação. Houve partilha de muito interesse em diálogo muito 
proveitoso. 

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO 

 Na manhã de sábado, dia 20 de junho, teve lugar a reunião ordinária do Conselho Pastoral 
Diocesano, na sala multiusos do Centro Sócio Pastoral Diocesano. Fez-se o balanço de algumas 
atividades deste ano, concretamente da peregrinação da Imagem de Nossa Senhora de Fátima 
aos diversos Arciprestados e do Ano da Família, que decorre. Também se fez a motivação para 
a próxima Assembleia Sinodal, sobre a Gaudium et Spes, para o encerramento do Sínodo e para 
o Ano Jubilar da Catedral e da Diocese, a começar no próximo dia 23 de julho. 
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CAPÍTULO V

VIDA CONSAGRADA
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PROFISSÃO RELIGIOSA NO CONVENTO DE SANTA BEATRIZ DA SILVA 

 No sábado, dia 11, as Irmãs Concepcionistas Franciscanas - presentes no Viso Norte - ce-
lebraram com grande alegria a primeira profissão da Irmã Maria de Fátima, natural da Guarda. 
Sendo esta uma festa mais familiar participaram os familiares e também alguns amigos, parti-
cularmente do movimento Neo-catecumenal, ao qual dita irmã pertencia. 
 A celebração, realizada ao meio-dia, foi muita sóbria, mas muito vivida. Presidiu um 
sacerdote amigo da Irmã professante e concelebraram cinco sacerdotes da nossa Diocese. Na 
homilia salientou-se entre outras ideias o facto de o “caminho já percorrido pela Irmã revelar 
que Deus vence sempre e que a nossa vida não é para nós, senão para Deus e para os outros”. 
É bela esta definição da maternidade espiritual de uma alma contemplativa, a qual é acolhida 
como dom de Deus para interceder por toda a humanidade. “Na sua entrega - referiu ainda o 
presidente da celebração - a Irmã Maria de Fátima representa-nos a todos”. 
 Era constatável a grande alegria da irmã, a qual transbordou, quando no final lhe foram 
pedidas algumas palavras. Só conseguiu dizer que “não há maior alegria do que dar a vida, en-
tregar a vida para seguir a Jesus!”, falando ainda mais com a sua expressão. 
 Demos graças a Deus por este dom para a nossa Diocese, e para toda a Igreja. E rezemos 
pela sua fidelidade ao divino caminho abraçado. 

MISSIONÁRIAS REPARADORAS 

 Na Quarta-feira, dia 22 de Outubro, o Bispo almoçou na nova casa das Irmãs Missioná-
rias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, com a presença da sua Superiora Provincial que 
estava de visita a Viseu. Foi oportunidade para conhecer a nova casa das Irmãs, para onde se 
mudaram há pouco tempo. Esta Comunidade tem 3 Irmãs e asseguram a coordenação da Ca-
tequese de Infância e de Adolescência no Secretariado Diocesano da educação Cristã da nossa 
Igreja de Viseu. 

V CENTENÁRIO DE SANTA TERESA 

 Organizado pelas Irmãs Carmelitas Missionárias Teresianas, realizou-se um Encontro de 
Espiritualidade, no Centro Pastoral Diocesano, nos dias 7, 8 e 9 de Novembro. 
 Aproveitando o início do V Centenário do nascimento de Santa Teresa de Jesus e com a 
participação de 2 sacerdotes Carmelitas, desenvolveram todo este encontro a partir do tema “À 
Conquista de Castelos”, inspirado na principal Obra de Santa Teresa “O Castelo Interior” ou 
“As Moradas”. 
 Estiveram presentes cerca de 3 dezenas de pessoas que, habitualmente, seguem a espiri-
tualidade carmelita na Igreja do Carmo. O Bispo esteve presente numa parte deste Encontro. 
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ANO DA VIDA CONSAGRADA

 A Vida Consagrada é, pode-se dizer, um desdobramento da Vida Baptismal, seguindo os 
conselhos evangélicos da pobreza, da obediência e da castidade.
 Toda a nossa vida de cristão deve ter como origem o nosso Baptismo; aí começou a nossa 
consagração e ele é a fonte de responsabilidades e de deveres, tal como servir os outros na co-
munhão da Igreja.
 A vida consagrada é uma resposta mais radical ao extraordinário amor de Deus sobre as 
nossas vidas. É um ir além, numa vida comprometida com a implantação do reino de Deus neste 
mundo.
 No processo da consagração ouve-se a voz de Deus que chama. Deus chama homens e 
mulheres para uma missão de amor em favor dos outros, e principalmente pelos seus preferidos: 
os pobres e os excluídos.
 Porém, antes mesmo do serviço que os religiosos prestam, a sua mais importante missão 
é o “ser”, ou seja, o testemunho de vida em comunidade, doado diariamente com alegria e ge-
nerosidade.
 No mundo do descartável, do prazer sem limites, da busca do dinheiro e do ter, da auto-
suficiência, a vida consagrada é uma proposta de seguimento sublime de Jesus Cristo através da 
dedicação a Deus pelos conselhos evangélicos e, desta forma, ser sinal d’Ele neste mundo.
 Dentro dos vários estilos de carismas (que iremos dar a conhecer) encontra-se o equilíbrio 
entre a vida de acção e contemplação, de oração e de trabalho.

CIRPviseu

A CONGREGAÇÃO DA MISSÃO

 (Missionários Vicentinos) foi fundada por São Vicente de Paulo há quatrocentos anos, em 
França. Está, hoje, presente nos cinco continentes.
 Em Portugal tem já trezentos anos de evangelização e serviço aos pobres.
 Somos uma Sociedade de Vida Apostólica que tem, desde a sua origem, uma dupla fina-
lidade seguir a Jesus Cristo evangelizador dos pobres e a formação do clero e agentes pastorais 
de evangelização.
 A nossa espiritualidade assenta na consagração ao amor de Deus nosso Pai, a vivência 
do Cristo encarnado, o amor compassivo e eficaz para com os pobres, e a docilidade à Divina 
Providência. E a nossa missão concretiza-se na promoção e participação em Missões Populares 
e Ad Gentes, contributo na formação do clero e de leigos, a orientação pastoral de Paróquias e 
Unidades Pastorais com dinâmica de Missão, Capelanias e acompanhamento espiritual de pes-
soas e movimentos eclesiais.

CIRPviseu

INSTITUTO DAS RELIGIOSAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA

 Nós, Religiosas do Sagrado Coração de Maria, somos um Instituto religioso apostólico, 
internacional, chamadas a partilhar a missão geradora de vida de Jesus Cristo.
 Partilhamos o dom específico do Espírito concedido aos nossos fundadores – Jean Gai-
lhac e Mère Saint Jean – para o serviço da Igreja e vida do mundo.
 O Espírito do Instituto é um espírito de fé e de zelo que se manifesta nas nossas vidas 
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por grande simplicidade, profunda humildade, uma renúncia que nos liberta para responder ao 
apelo de Deus.
 A nossa caminhada na fé, como Religiosas do Sagrado Coração de Maria, é de total com-
promisso no seguimento de Jesus Cristo, na transformação pessoal n’Ele e na transformação do 
mundo.
 Maria é o nosso modelo, ao procurarmos estar abertas ao Espírito, centrar as nossas vidas 
em Jesus Cristo, ser mulheres de oração e compassivas e dar testemunho autêntico e alegre dos 
valores evangélicos, onde quer que estejamos.

CIRPviseu

VIDA CONSAGRADA

VOCAÇÃO DE CLAUSURA SURGIU PELA INTERNET

 As religiosas de clausura do Mosteiro de Santa Clara, em Monte Real, Diocese de Leiria-
Fátima, celebraram a profissão perpétua de uma vocação que nasceu há mais de uma década, 
com a ajuda da internet. “Interrogava-me sobre o caminho a seguir e qual seria a vontade de 
Deus e foi nesse caminho que fui percebendo que Deus me chamava à vida consagrada”, conta 
a irmã Marina Sofia, com 28 anos de idade.
 A religiosa explicou à Agência ECCLESIA que considera a escolha responsabilidade “do 
Senhor”, a partir do momento em que recebeu o sacramento do Crisma, aos 18 anos. Como 
“não conhecia muito” sobre vida consagrada, a jovem pesquisou na internet e encontrou o sítio 
online das Irmãs Clarissas, do Mosteiro de Santa Clara e do Santíssimo Sacramento de Monte 
Real, e decidiu conhecê-las.
 “Foi o primeiro que encontrei e não pro- curei mais. Acho que acertei”, acrescentou a 
freira que segue a regras de Santa Clara de Assis.
 A irmã Marina Sofia revela que, depois da primeira experiência no mosteiro, “passado 
mais ou menos um mês”, decidiu ingressar na ordem religiosa de clausura.
 “Fiquei encantada pela alegria das irmãs, pela paz que se sente neste lugar, não entrei 
propriamente na parte do mosteiro, e também pelo facto de esta comunidade ter adoração euca-
rística permanente, foi o que principalmente me atraiu”, desenvolveu.
 Segundo a irmã Marina Sofia, foi “um bocadinho difícil” comunicar à sua família a opção 
de vida pela clausura, porque não estavam à espera. “Embora para algumas pessoas da família 
fosse um pouco estranho e não aceitassem muito bem, não se opuseram, antes pelo contrário”, 
desenvolve a irmã clarissa que neste contexto destaca o seu pai.
 “Para ele foi um pouco difícil de compreender, mas não se opôs e fez questão de me vir 
trazer”, recorda.
 Para a entrevistada, a consagração perpétua “já é um testemunho” para que surjam mais 
vocações, para aqueles que “estiverem atentos” procurem “onde o Senhor os chama e espera”.
A Igreja vive até 2 de fevereiro de 2016 o Ano da Vida Consagrada, convocado pelo Papa 
Francisco, e para a irmã Marina Sofia o ‘sim’ definitivo neste contexto é “um momento bonito” 
porque passa “a fazer parte da grande família que são os consagrados”.
 “Através da minha oração, do silêncio na clausura, na adoração, também ajudo esta Igreja 
a levar Cristo aqueles que não O conhecem, que mais necessitam de ajuda”, destacou.
 O dia-a-dia no Mosteiro de Santa Clara, em Monte Real, Diocese de Leiria-Fátima, co-
meça às 07h00 com as irmãs clarissas reunidas para o canto de laudes e oração da primeira hora 
intermédia.
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 Depois, ao longo do dia têm diversos momentos de oração, meditação e trabalhos espe-
cíficos; ao fim do dia, às 17h20, rezam o rosário; segue-se a Eucaristia, e no fim do jantar a 
comunidade reúne-se, diverte-se e informa-se sobre “notícias do mundo e da Igreja”, antes da 
última oração comunitária, às 21h30, quando recolhem “às celas para o descanso da noite”.

CB | OC, Ecclesia

BEATA RITA AMADA DE JESUS 

 No dia 6 de janeiro perfazem 102 anos do falecimento da Beata Rita Amada de Jesus, 
natural de Casalmendinho, Ribafeita. Para assinalar este dia e lembrar de forma especial esta 
Beata da diocese de Viseu, vão decorrer duas iniciativas na freguesia de Ribafeita, de acordo 
com o seguinte programa: 
 15h00-19h45 - abertura ao público da Casa Memorial Rita Amada de Jesus 
 Veneração da Relíquia na capela da Casa Memorial 
 20h00 - Celebração da Eucaristia na igreja de Nossa Senhora das Neves, Ribafeita 

CASA MEMORIAL RITA AMADA DE JESUS 

 Inserido na povoação e rodeado de habitações, este espaço ocasiona uma experiência que 
vai para além dos aspetos mais imediatos e materiais, envolvendo o visitante de forma sensorial 
pela visão do edificado e da narrativa expositiva, mas também da beleza da paisagem, no seio 
da qual se recorta a cenográfica fachada da igreja paroquial; pela audição dos sons da natureza 
e da água associada à Mina e aos lagos; pelos cheiros próprios do espaço e da vegetação; pela 
vivência do silêncio, que convida à meditação, à reflexão e ao encontro com Deus. No percurso 
de visita articulam- se as informações históricas com os conteúdos que evocam a vida, a obra, 
o carisma e a espiritualidade da Beata Rita Amada de Jesus, numa perspectiva de um passado 
que se pretende projectado na vivência atual. Trata-se de um espaço de conhecimento, de evan-
gelização, mas também de oração. No interior da Casa Memorial assume especial relevância 
a capela: nela sintetiza- se o enquadramento da Eucaristia, do Rosário e da Família na vida da 
Madre Rita e na vida dos visitantes, em particular dos crentes, que ali se recolhem em media-
ção e oração. Neste espaço de vida e de fé será possível dar a conhecer a Beata Rita Amada de 
Jesus, a sua vivência, a sua alegria de ir ao encontro de cada um e de lhe mostrar o Caminho, 
numa perspetiva de enquadramento na atualidade e de resposta aos desafios que se expõem à 
sociedade. 
 Esta Casa Memorial não constitui um santuário, mas sim de um centro de interpretação 
sobre a vida e obra da Beata Rita Amada de Jesus, que testemunha a sua alegria de dizer Deus, 
a forma como viveu e anunciou Cristo, convidando todos a dar continuidade a essa alegria e 
obra num anúncio de verdade e de amor. Trata-se de um espaço de Memória, sem a qual não 
teria sido possível a beatificação da Madre Rita. Este local deve ser entendido como parte de 
um conjunto constituído também pelo percurso que estabelece a ligação desta casa com a Igreja 
Matriz de Ribafeita, um caminho com cerca de dois quilómetros que ela percorreu de joelhos 
nove dias seguidos procurando a vontade de Deus no discernimento da fundação de uma obra, 
e com a capela tumular que se irá localizar na igreja de Jugueiros. 
 Nos meses que se seguiram à inauguração da Casa Memorial da Beata Rita Amada de 
Jesus o espaço foi visitado por quase dois milhares de visitantes, provenientes da freguesia, da 
região de Viseu, mas também de outras zonas do território nacional e do estrangeiro. Em grupo 
ou individualmente, a maioria dos visitantes deslocou-se a este local por motivações enquadra-
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das no conhecimento da Madre Rita e nos laços de fé. 
 Esta estrutura pode ser visitada aos sábados e domingos entre as 14h00 e as 18h00. Reúne 
também condições para acolher grupos durante dois ou mais dias, nomeadamente grupos de 
escuteiros, jovens, catequese, retiros, etc. 

IRMÃS MISSIONÁRIAS COMBONIANAS 

 As Irmãs Missionárias Combonianas (Pie Madri della Nigrizia) nascem de uma grande 
“paixão” de Daniel Comboni pelos Africanos, no dia 1 de Janeiro de 1872, em Verona, Itália. 
Depois de várias tentativas de Comboni com outros Institutos religiosos (Irmãs do Bom Pastor 
em 1845, Franciscanas Missionárias do Imaculado Coração de Maria, 1859, presentes no Egip-
to, Filhas da Cruz, de Roma...) todas elas fracassadas. 
 Mas com quem mesmo trabalhou lado a lado na missão do Sudão foi com as Irmãs de 
São José da Aparição. Uma congregação missionária que tinha como responsável geral: Madre 
Emília Julien, que conhecera em Roma em 1862. 
 Estas Irmãs colaboraram com Comboni ao longo de 12 anos, nas missões de Cartum e El 
Obeid. Como as exigências da missão cresciam e a Madre Geral de São José da Aparição não 
tinha irmãs suficientes para colmatar os pedidos de Comboni, ele viu-se na necessidade de 
Fundar o seu próprio Instituto, para concretizar o seu Plano, como escreve: “formar irmãs 
de caridade preparadas para implantarem na África Central todas as obras católicas femini-
nas”. O Instituto, nos anos 60 do século passado, atinge a máxima expansão nos Continen-
tes: África, América, Ásia e Europa. No dia 1 de Janeiro de 1965, as primeiras irmãs italianas 
chegam a Portugal, no Seminário das Missões, na cidade de Viseu. Tinham sido expulsas do 
Sudão e Congo. Estamos a celebrar os 50 anos da nossa chegada à Igreja portuguesa, no dia 1 
de Janeiro de 2015. No dia 4 de Janeiro 2015 na Sé de Viseu, D. Ilídio celebrará uma Eucaristia 
de ação de graças, por tudo quanto Deus realizou no nosso Instituto ao logo destes 50 anos. 
Atualmente somos 50 Irmãs portuguesas, uma noviça e uma postulante. Estamos presentes em 
Viseu, Porto e Lisboa. Agradecemos a Deus pelas maravilhas que realizou no nosso Instituto 
e, sobretudo, por São Daniel Comboni, nosso Fundador, que nos quis mulheres do Evangelho, 
Cenáculo de “apóstolas”, santas e capazes na caridade. 

Ir. Maria Ramos 

NOVA ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA 

 Com o desejo de se fixarem em Viseu, visitaram o Bispo 2 elementos da Associação Reli-
giosa Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria, fundada na diocese de Noto, em Itália, vai 
para 14 anos e aprovada, naquela diocese, em 2014. Alicerçada na oração e fazendo apostolado 
nas estradas, ruas e praças, vivem a pobreza e consagram-se a Deus, procurando orientar as 
pessoas para a Oração e Eucaristia. Um pequeno grupo de famílias, na nossa diocese, vive este 
espírito e procura fazer crescer este radical testemunho evangélico. 

COMBONIANAS EM VISEU 

 Para celebrar os 50 anos da presença em Viseu e em Portugal das Religiosas de S. Daniel 
Comboni (chegaram a Viseu a 1 de Janeiro de 1965), o Bispo presidiu a solene Eucaristia, na 
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Catedral, no Domingo da Epifania, dia 4 de Janeiro. Presentes as Irmãs, vindas das 3 casas que 
têm em Portugal (Viseu, Porto e Lisboa), acompanhadas da Irmã Provincial, vinda de Madrid, 
vários sacerdotes combonianos, acompanhados pelo seu Provincial e muitos leigos, vindos de 
vários pontos de Portugal. Seguiu-se um almoço de festa e de convívio na primeira Casa Com-
boniana em Portugal, Seminário das Missões e actual residência missionária com Lar para a 
Família Comboniana. 

MISSIONÁRIOS DO CORAÇÃO DE MARIA (CLARETIANOS) 

CARISMA 

 Os Claretianos, fazendo a experiência da bondade de Deus, recebem o dom de seguir a 
Jesus Cristo, em comunhão de vida e de proclamar a Boa Notícia da Páscoa pelo mundo intei-
ro, levando a todas as realidades humanas a compaixão de Deus, a cordialidade que aprendem 
como discípulos e apóstolos do Coração de Maria e a caridade fraterna. 
 O seu objetivo na Igreja é buscar em tudo a glória de Deus, a santificação própria e a sal-
vação de todas as pessoas. 
 A sua vocação específica é o ministério da Palavra e realizam-na, quer promovendo e 
consolidando as comunidades cristãs, quer convidando cada pessoa ao encontro com Jesus 
Cristo e à conversão pela fé e pela vida, quer testemunhando o modo de ser e atuar de Jesus, 
pela pobreza, obediência e castidade, na oração, no trabalho, no sofrimento e na transformação 
do mundo segundo o Evangelho. 
 Adotando o lema “O mais urgente, oportuno e eficaz”, procuram responder às necessida-
des mais urgentes, com os conteúdos evangélicos convenientes e usando os meios apostólicos 
mais eficazes. 
 O seu estilo de evangelizar é imitar Jesus Cristo à maneira dos apóstolos como o fazia o 
Fundador cujo título mais privilegiado não foi o de Arcebispo ou Confessor da Rainha Isabel II, 
mas o de Missionário Apostólico. O nosso carisma é, pois, o seguimento de Cristo a estilo dos 
Apóstolos. 

ORDEM DA IMACULADA CONCEIÇÃO (OIC)
 

IRMÃS CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS 

 Esta forma de Vida Consagrada surgiu em Toledo, Espanha, em 1484. A sua fundadora, 
Santa Beatriz da Silva, é a única mulher portuguesa que fundou uma Ordem Contemplativa. 
Deixou como legado às suas lhas os três amores que nortearam a sua vida: Maria Imaculada, a 
Eucaristia e a Paixão de Cristo. 
 A OIC “encontra a sua razão de ser na Igreja, na contemplação do mistério da Imaculada 
Conceição da Virgem Maria e no empenho por imitar e reproduzir as suas virtudes”. 
 A base do carisma Concepcionista consiste numa vida de louvor à Trindade pelo facto de 
ter criado Maria Imaculada. 
 A Concepcionista é chamada a viver com e como Maria Imaculada, deixando que Ela 
dirija a sua acção, eleve o seu pensar, eduque o seu sentir... 
 Esta vocação é um chamamento a colaborar com a graça mediante o exercício da vida 
monástica, na adoração eucarística, na solidão e no silêncio, de modo a restabelecer a ordem 



165Igreja Diocesana

original da criação: o diálogo da criatura com o Criador. 
 Na sua oração oferecem ao Pai as alegrias e tristezas, gozos e esperanças da Humanida-
de. A sua dimensão apostólica encontra-se no culto litúrgico ao Mistério da Conceição Imacu-
lada de Maria e na comunicação às almas da acção de Maria na vida espiritual, caminho seguro 
de santidade. 

CARMELITAS MISSIONÁRIAS TERESIANAS 

 As Carmelitas Missionárias Teresianas são família do Carmelo, herdeiras da espiritua-
lidade Teresiana. É uma Congregação missionária, com espiritualidade eclesial e mariana. O 
seu carisma centra-se na Igreja experimentada e vivida como Deus e os próximos. Unidade e 
comunhão são uma única realidade que se concretiza em ser e viver como família. Ser- vem aos 
mais necessitados estando atentas para responder às suas necessidades sempre com o interesse 
de dinamizar e promover a vida espiritual. 
 Foram fundadas na Espanha pelo Beato Francisco Palau e Quer, Carmelita Descalço, em 
1861. Vivem em fraternidades apostólicas, com um estilo simples, aberto, contemplativo de 
um mundo de irmãos a quem amam e servem como Igreja de próximos. A sua espiritualida-
de exprime-se em variados serviços apostólicos: serviço educativo, saúde, assistência social, 
centros de espiritualidade, missão “ad gentes”... Uma comunidade de 5 irmãs está na Diocese 
de Viseu desde o ano 2007 realizando diversas tarefas de animação pastoral em diferentes pa-
róquias. 
 Neste momento prestam serviço no Centro Pastoral da Diocese acompanhando a ani-
mação social e espiritual dos idosos; integração na pastoral da Paróquia do Viso; Pastoral da 
espiritualidade na Igreja do Carmo e pastoral juvenil-vocacional no secretariado diocesano. 
Assim como também outros serviços: SDEC; Secretariado do Sínodo, pastoral penitenciária, 
animação de retiros... 

DIA DOS CONSAGRADOS 

 Na tarde do dia 1 de Fevereiro, Domingo, o Bispo presidiu à Eucaristia na Catedral, cele-
brando a liturgia do dia 2 - Apresentação do Senhor, no Templo, dia dos Consagrados na nossa 
diocese. 
 Presentes os responsáveis da CIRP na Diocese (é responsável principal o Frei Pedro Ma-
nuel Pinto Perdigão, Superior da Comunidade dos Frades Menores Conventuais, da Igreja dos 
Terceiros), Religiosas e Religiosos das diversas Casas da Diocese e alguns Consagrados de 
Institutos Seculares. Nesta Eucaristia, fizeram a sua consagração com Profissão na Ordem das 
Virgens 2 Senhoras, as primeiras na nossa Diocese. 

DIA DOS CONSAGRADOS 

 Depois de ter sido celebrado o dia dos consagrados na diocese, com eucaristia na cate-
dral, na tarde de domingo, dia 1 de Fevereiro, com a presença de muitos consagrados, o bispo 
esteve presente num jantar que os consagrados organizaram no dia 2. Teve lugar nas instalações 
do Colégio da Imaculada Conceição e nele participaram algumas dezenas de pessoas. O bispo 
aproveitou esta oportunidade para marcar um encontro com os superiores das diversas casas 
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(religiosos, religiosas e institutos seculares), no sentido de se programarem as Visitas pastorais 
a todas as casas e outros actos para este Ano dos consagrados. Este encontro será na casa epis-
copal, no próximo dia 22 de Fevereiro. 

MISSIONÁRIOS COMBONIANOS 

 Os Missionários Combonianos inserem-se na atividade missionária da Igreja, que consti-
tui a finalidade única e exclusiva do Instituto, difundindo a Boa Nova entre os povos ou grupos 
humanos ainda não ou não suficientemente evangelizados. O Instituto inspira-se no carisma e 
espiritualidade de São Daniel Comboni, que encontrou no mistério do Coração de Jesus, Bom 
Pastor, o impulso para o seu empenho missionário pela libertação integral dos irmãos e irmãs, 
“preferindo os mais pobres e abandonados “, que no tempo de Comboni eram os africanos. 
 O Instituto empenha-se pela evangelização da África enquanto permanecerem na Áfri-
ca necessidades de evangelização, mas permanece aberto outros campos de evangelização 
na América, Ásia e mesmo Europa, usando a mesma metodologia missionária que vem de 
Comboni: opção pelos pobres e excluídos, atenção os sinais dos tempos para perceber a “hora 
de Deus”, respeito pela pluralidade e serviços e espírito de colaboração com todos os agentes e 
evangelização e outra forças disponíveis na construção do Reino de Deus. 
 Os Combonianos - sacerdotes e irmãos - vivem e evangelizam em comunidade, pelo 
anúncio da Palavra que constrói comunidade e pela promoção dos valores do Reino. 

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE S. JOÃO BAPTISTA E DE MARIA RAINHA 

 A Congregação das Irmãs de S. João Baptista e de Maria Rainha, cujo lema é “cantar 
eternamente as Misericórdia do Senhor”, foi fundado por um homem apaixonado pela ideia da 
“expansão do Reino de Cristo, Padre João Maria Haw, um Sacerdote Alemão. 
 Inicialmente, era movimento de renovação espiritual e de compromisso social tendo em 
conta as carências da época. Numa atitude de acolhimento e disponibilidade como Maria, ali-
cerçados no Cristo da Eucaristia, as irmãs devem ser para os homens de hoje sinais do Reino de 
Deus e anunciar “os caminhos do Senhor” a exemplo de S. João Baptista, seu padroeiro, sendo 
a sua espiritualidade APOSTÓLICA, EUCARÍSTICA e MARIANA. 
 A congregação está presente na Alemanha, Portugal, Moçambique, Índia e Montenegro. 
A exemplo do nosso Fundador e, dentro das circunstâncias do lugar, desenvolvemos várias 
actividades, apontando, tal como S. João Baptista, caminhos que levem os homens a descobrir 
Jesus Cristo Salvador. 
 As irmãs estão presentes na diocese de Viseu desde o dia 16 de Julho de 1976, sempre no 
Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia e na pastoral litúrgica. 

COORDENADORA GERAL DO INSTITUTO SECULAR
DAS COOPERADORES DA FAMÍLIA É DE VISEU 

 “No coração do mundo com o coração de Deus, ao serviço da família” foi o mote orien-
tador dos trabalhos da Assembleia Geral do Instituto Secular das Cooperadoras da Família 
(ISCF), reunida em Fátima, de 14 a 22 de Fevereiro. 
 A Assembleia Geral, como órgão máximo do governo do ISCF, constituída por delegadas 
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vindas dos diversos países onde o Instituto está presente - Portugal, Espanha, França, Itália, 
Brasil e Angola – teve como objectivo avaliar os últimos seis anos de vida e acção, projectar os 
próximos e eleger a Coordenadora Geral e seu Conselho. 
 Na fidelidade ao Carisma do Fundador, Venerável Mons. Joaquim Alves Brás, e tentando 
perscrutar a vontade de Deus, as participantes, com a colaboração de especialistas nas matérias, 
reflectiram sobre a sustentabilidade do ISCF nas várias vertentes (humana, vocacional, espiri-
tual, organizacional, económica, financeira e patrimonial). 
 Reflectiram também sobre a Missão hoje à luz da Exortação Apostólica Evangelii Gau-
dium e Sínodo dos Bispos sobre a Família, em busca de respostas para os desafios que se colo-
cam hoje à Igreja, ao Instituto à Família. 
 Estar no coração do mundo como “sinal” da bondade e da beleza divina, levando a todos 
a “consolação de Deus” é o grande desafio que se coloca a cada cooperadora da família sob 
a dinamização da recém eleita Coordenadora Geral do Instituto Secular das Cooperadoras da 
Família, Maria Alice Marques Cardoso. 

Sandra Sousa | Deolinda Araújo 
 
 Maria Alice Marques Cardoso nasceu em 25/07/1965, na freguesia de Barreiros, conce-
lho, distrito e diocese de Viseu. 
 É licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra. É 
membro da direcção da Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social – Fundação 
Monsenhor Alves Brás em Lisboa. 
 Ingressou no Instituto Secular das Cooperadoras da Família em 1985. Fez a oblação 
perpétua em 1995. 
 Foi membro do conselho geral cessante, na função de vice-coordenadora geral. 

SUPERIORES RELIGIOSOS DE VISEU 

 A convite do Bispo, reuniram-se os Superiores dos Institutos Religiosos e Institutos Secu-
lares que têm Casa na Diocese, para organizar a celebração do Ano do Consagrado. Estiveram 
presentes, na Casa Episcopal, na tarde de Domingo, dia 22 de Fevereiro, cerca de 20 Religiosos. 
Depois de uma pequena partilha sobre a Mensagem do Papa para o Ano do Consagrado, reflec-
tiram-se alguns pontos sugeridos para a vivência deste ano na Diocese. Finalmente, fez-se o ca-
lendário da “Visita Canónica” do Bispo que terá, em cada caso, 4 momentos: pequena reflexão 
conjunta; encontro com os religiosos que queiram conversar com o Bispo; Eucaristia; Refeição 
de convívio. 

CARISMA DO INSTITUTO SECULAR MISSIONÁRIAS COMBONIANAS 

 O Instituto Secular Missionárias Combonianas compõe-se de pessoas que se consagram 
a Deus no mundo para cooperarem no apostolado missionário, segundo o carisma de S. Daniel 
Comboni, o grande apóstolo da África, e, assim atingir a própria perfeição evangélica. As mis-
sionárias seculares combonianas contemplam e procuram alcançar as virtudes características de 
São Daniel Comboni, nomeadamente: 
 - o amor ao Coração de Cristo e aos irmãos, especialmente os mais pobres e abando-
nados, vendo neles o próprio Cristo e poem-se ao serviço deles com espírito missionário e 
desinteressado; - testemunho de obediência e fidelidade ao Santo Padre e de serviço à Igreja; - o 
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seu zelo pelo anúncio do Evangelho; - o seu espírito de fé e de sacrifício e acreditam no poder 
da cruz e vêm-na como sinal da presença de Deus nas suas vidas a ponto de poderem dizer com 
ele: “Eu sou feliz na cruz que, levada voluntariamente, por amor de Deus, gera o triunfo e a 
vida eterna”. É através da cooperação na atividade missionária, que se concretiza a finalidade 
específica do Instituto, particularmente através: 
 - da oferta e do testemunho de vida, da oração e do sacrifício de cada missionária; - das 
iniciativas de animação missionária e da promoção vocacional no Instituto e no ambiente em 
que cada uma vive (família, lugar de trabalho, grupos diversos, comunidade paroquial); - da co-
laboração com todos os que trabalham para que a cada homem seja anunciado o amor de Cristo 
e pelos ideais do Reino (bem comum, justiça, dignidade humana); - do envio de membros para 
as missões, para um serviço direto, como expressão também visível da vocação missionária do 
Instituto. 

FRADES MENORES CONVENTUAIS 

 A Ordem dos Frades Menores Conventuais é a Ordem religiosa fundada por S. Francisco 
de Assis, com o nome de Frades Menores. A este nome, quase desde os inícios, se acrescentou 
a denominação de Conventuais. 
 Os membros da Ordem chamam-se Frades Menores Conventuais. Desde a sua fundação, 
por vontade de S. Francisco, a Ordem é uma verdadeira fraternidade; por isso, os seus membros 
constituem, como irmãos, uma única família, participam na vida e nas obras da Comunidade 
segundo a condição de cada um. 
 S. Francisco quis que os seus frades se chamassem Frades Menores, para que «do próprio 
nome os seus discípulos aprendessem que vieram à escola de Cristo humilde para aprender a 
humildade». 
 Os nossos frades estão reunidos numa fraternidade conventual propriamente dita, com 
a finalidade de favorecer a vida de oração e a vida apostólica, ao serviço da Igreja de Deus e, 
assim, se estenda o reino de Cristo em toda a terra, sobretudo sob a protecção da Virgem Ima-
culada. 
 Na Ordem, a vida contemplativa está intimamente unida à actividade apostólica. 
 Toda a Ordem e os frades individualmente estão imediatamente sujeitos ao Sumo Pontí-
fice, para benefício comum de todo o povo de Deus. 

19.ª PEREGRINAÇÃO DE COMUNIDADE RELIGIOSA 

 Neste ano da Vida Consagrada, as Religiosas Missionárias Reparadoras do Sagrado Cora-
ção de Jesus (MRSCJ) realizaram a sua 19.ª Peregrinação a Fátima, no passado Sábado, dia 21 
de Março. Estas Religiosas, especializadas em Catequese da Infância e da Adolescência, estão 
presentes em 10 dioceses, entre as quais, Viseu. Em Viseu, estão presentes 3 Religiosas e uma 
delas - Irmã Maria Arminda Teixeira Faustino - é a responsável por esta área da Catequese. A 
Peregrinação deste ano esteve subordinada ao tema - “Oferecer a todos a alegria do Evange-
lho”. 
 Convidado para esta peregrinação, o Bispo de Viseu presidiu à Eucaristia, na Igreja da 
Santíssima Trindade e falou, de tarde, sobre o tema da peregrinação. Para além das Religiosas 
- cerca de 140 em Portugal - participaram na peregrinação cerca de mais 800 pessoas, idas de 
todas as dioceses onde estão presentes as Irmãs. 
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INSTITUTO SECULAR DAS COOPERADORAS DA FAMÍLIA 

 Mons. Joaquim Alves Brás, no início dos anos trinta, olhando pelo prisma da Fé, a rea-
lidade social, na cidade da Guarda, percebeu a Família como campo privilegiado da sua acção 
pastoral e empenhou-se em descobrir meios, evangelicamente eficazes, que ajudassem as famí-
lias a realizar em si mesmas o projeto de Deus. 
 Com esse intuito, certamente não sem uma forte inspiração divina, fundou, em 1933, 
o Instituto Secular das Cooperadoras da Família, cujos membros, através da consagração se-
cular, dedicam inteiramente a sua vida à santificação das famílias e dos sacerdotes. Foi o pri-
meiro Instituto Secular em Portugal, reconhecido, hoje, por Direito Pontifício. A vivência do 
seu sacerdócio e a sua solicitude pastoral, na Igreja e no mundo, incidiram fundamentalmente, 
desde o início do seu ministério nestas duas coordenadas: a realidade familiar e a vida consa-
grada. E a partir daí intuiu a urgência de criar laços fecundos e duradoiros entre o Matrimónio 
e a Consagração, como os dois modos específicos e complementares de viver o amor. Esta sua 
intuição foi ganhando corpo e adquirindo sempre maior consistência, na atenção à realidade do 
mundo e na fidelidade ao Magistério da Igreja. 
 Pelo bem que realizou e pela obra que deixou, Mons. Joaquim Alves Brás bem pode ser 
considerado: Apóstolo da Família e Pioneiro dos Institutos Seculares em Portugal. “O Instituto 
tem como carisma e missão próprios e específicos o cuidado da santificação da Família, fonte 
de vida humana e principal agente de transformação do mundo. Alimenta este seu espírito no 
exemplo da Sagrada Família de Nazaré, reflexo da Trindade Santíssima, Família Una e Indivi-
sível”. Constituições art.º 6 

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA 

 Consideram-se institutos de vida consagrada os institutos religiosos e os institutos secu-
lares. Instituto religioso é a sociedade em que os membros emitem segundo o direito próprio 
votos públicos perpétuos ou temporários mas que, decorrido o prazo, devem ser renovados, e 
vivem a vida fraterna em comum. Instituto secular é o instituto de vida consagrada, em que os 
féis, vivendo no século, se esforçam por atingir a perfeição da caridade e por contribuir, para a 
santificação do mundo, sobretudo a partir de dentro. 
 Assemelham-se aos institutos de vida consagrada as sociedades de vida apostólica, cujos 
membros, sem votos religiosos, prosseguem o fim apostólico próprio da sociedade e, vivendo 
em comum e vida fraterna, de acordo com a própria forma de vida, tendem, pela observância 
das constituições, à perfeição da caridade. 
 Há muitos institutos de vida consagrada na Igreja, os quais possuem dons diferentes se-
gundo a graça que lhes foi dada. Por todos devem ser fielmente conservados a intenção e os 
propósitos dos fundadores sobre a natureza, fim, espírito e índole do instituto sancionados pela 
autoridade eclesiástica competente, e bem assim as suas sãs tradições. Os seus membros vivem 
em união fraterna, auxiliando-se mutuamente para que cada um possa cumprir a própria voca-
ção. 
 O estado de vida consagrada, por sua natureza, não é clerical nem laical. Chama-se insti-
tuto laical aquele que, reconhecido pela autoridade da Igreja como tal, por sua natureza, índole 
e fim tem um múnus próprio, determinado pelo fundador ou pela tradição legítima, não inclui o 
exercício da ordem sagrada. Denomina-se instituto clerical o que, em razão do fim ou objectivo 
determinado pelo fundador ou em virtude da legítima tradição, se encontra sob o governo dos 
clérigos, assume o exercício da ordem sagrada, e como tal é reconhecido pela autoridade da 
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Igreja. 
 É de direito pontifício o instituto de vida consagrada que foi erecto pela Sé Apostólica ou 
aprovado por decreto formal da mesma; de direito diocesano é aquele que, tendo sido erecto 
pelo Bispo diocesano, não obteve da Sé Apostólica o decreto de aprovação. 
 A Igreja, além dos institutos de vida consagrada, reconhece a vida eremítica ou anaco-
rética, pela qual os fiéis por meio de um mais estrito apartamento do mundo, do silêncio na 
solidão, da oração assídua e da penitência, consagram a sua vida ao louvor de Deus e à salvação 
do mundo. 
 A estas formas de vida consagrada acresce a ordem das virgens, as quais, emitindo o 
santo propósito de seguir mais de perto a Cristo, são consagradas a Deus pelo Bispo diocesano 
segundo o rito litúrgico apropriado, se desposam misticamente com Cristo Filho de Deus e se 
dedicam ao serviço da Igreja. 
 O que o direito canónico estabelece relativamente aos institutos de vida consagrada e aos 
seus membros vale com igual direito para um e outro sexo, a não ser que do contexto ou da 
natureza das coisas se deduza outra coisa. 
 Os fiéis que assumem livremente a forma estável de viver consagrados totalmente a Deus 
professam observar os conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência e pela carida-
de, a que os mesmos conduzem, unem-se de um modo especial à Igreja e ao seu mistério. 

Aurora Madaleno 

ANO DA VIDA CONSAGRADA 

D. ILÍDIO VISITOU A CONGREGAÇÃO DAS RELIGIOSAS
DO S. CORAÇÃO DE MARIA 

 A presença das Religiosas do Sagrado Coração de Maria em Viseu remonta a 1892, ano 
em que abriram o seu primeiro Colégio, no Convento das Beneditinas, actual Lar Santo Antó-
nio. Em 1895, transferiram o Colégio “Sacré Coeur” para instalações próprias, o edifício que 
hoje abriga a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu. Paralelamente, 
abriram também uma Escola “Patronato”. Ambas as estruturas foram encerradas, com o adven-
to da República, em 1910, à semelhança do que aconteceu por Portugal inteiro, em relação a 
tudo o que eram instituições religiosas. 
 Só em 1953 as Religiosas do Sagrado Coração de Maria retomaram a sua actividade em 
Viseu, com a abertura do Lar Académico, na Av. Infante D. Henrique. Em 1971, assumem “uma 
nova realidade social”, com o Internato Santa Teresinha, onde se instala uma segunda Comuni-
dade, que mantém, até hoje, o cuidado dessa Instituição. 
 Desde 1974, o Lar Académico passou a funcionar nas actuais instalações, agora com o 
nome de Lar Sagrado Coração de Maria. 
 “Conhecer a Deus e torná-Lo conhecido; amar a Deus e fazê-Lo amado; proclamar que 
Jesus Cristo veio para que todos tenham Vida” é o lema que exprime a forma de estar como 
Religiosas do Sagrado Coração de Maria. 
 A Visita Pastoral que D. Ilídio fez à Comunidade instalada na Av. 25 de Abril insere-se no 
roteiro que estabeleceu para este Ano da Vida Consagrada – visitar, conhecer melhor e animar 
as Comunidades Religiosas que trabalham na Diocese de Viseu. 
 Muito viradas para o trabalho com jovens, esta comunidade das Religiosas do Sagrado 
Coração de Maria procura manter uma relação de proximidade com a sociedade, promovendo 
também Encontros temáticos, que levem a olhar a realidade com um olhar cristão e a intervir 
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nela, transformando-a, para responder aos desafios do lugar e do tempo em que vivem. 
 D. Ilídio Leandro, nas visitas pastorais que vem fazendo, aproveita para reflectir, com as 
Comunidades Religiosas sobre a Mensagem do Papa Francisco para os Consagrados, neste Ano 
da Vida Consagrada. 
 Pretende-se que o “sinal” que os Consagrados são para o mundo brilhe mais e seja “sinal 
de alegria agradecida, pelo passado, confiando que, pela fé vivida e professada, podemos es-
perar um futuro carregado do melhor que há para vir”, na linha da proposta do Papa Francisco, 
que apela ao testemunho alegre de confiança no futuro e de gratidão pelo passado de cada Co-
munidade de Vida Consagrada. 
 D. Ilídio aproveitou a ocasião para se informar sobre a dinâmica das Religiosas do Sagra-
do Coração de Maria, quanto ao trabalho que desenvolvem, cumprindo o carisma que presidiu 
à sua criação, bem como à perspectiva de novas vocações. 

ASSEMBLEIA EUROPEIA DAS RELIGIOSAS COMBONIANAS 

 As Religiosas Combonianas de toda a Europa, exceptuando a Itália, constituem uma úni-
ca Província e tiveram a sua Assembleia Europeia, em Viseu, entre 30 de Abril e 3 de Maio. No 
final da manhã de Domingo, o Bispo presidiu à Eucaristia de encerramento, tendo concelebrado 
o Pe. Victor Dias - Vice-Provincial - e o Pe. Claudino, natural de Lordosa. Nesta Assembleia 
participaram cerca de 50 Religiosas, representantes das Comunidades de todos os Países da 
Europa, onde estão presentes. Com a informação e troca mútua de intenções, o Bispo prome-
teu tê-las presentes na oração como encomendou à oração de todas as intenções da Diocese de 
Viseu, nomeadamente o sínodo - quase a terminar - e o jubileu, a decorrer proximamente entre 
23 de Julho de 2015 e 23 de Julho de 2016. 

ORDEM DA IMACULADA CONCEIÇÃO 

 Na tarde e início da noite de Quinta-feira, 30 de Abril, o Bispo esteve no Convento de 
Santa Beatriz da Silva, para Visita canónica às Irmãs Concepcionistas Franciscanas (OIC). 
Esteve presente, também, o Frei Pedro, da CIRP, um dos Capelães deste Convento. O encontro 
decorreu com muita participação das 11 Religiosas desta Comunidade que, desde há algum 
tempo, tem 5 Irmãs em Estoril - Lisboa - iniciando, ali, um novo Mosteiro. Juntamente com 
Campo Maior, na Arquidiocese de Évora, este Mosteiro e o de Estoril são os únicos existentes 
em Portugal. 

ANO DA VIDA CONSAGRADA 

MOSTEIRO DO VISO RECEBE VISITA PASTORAL 

 Neste Ano da Vida Consagrada, D. Ilídio fez mais uma etapa do roteiro de visitas pasto-
rais às Casas de Religiosas e Religiosos de Vida Consagrada existentes na nossa diocese. A 30 
de abril foi a vez do Mosteiro do Viso, onde vivem as Irmãs da Ordem da Imaculada Conceição, 
única comunidade de vida contemplativa, na diocese de Viseu. 
 Na linha dos objetivos visados pelo Papa Francisco para este Ano da Vida Consagrada, D. 
Ilídio aproveitou a Visita para incentivar a Comunidade a “olhar com gratidão o passado”, “vi-
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ver com paixão o presente” e “abraçar com esperança o futuro”. Recordou-lhes a sua convicção 
de que “onde estão os religiosos, há alegria”, esperando que essa alegria desperte o mundo para 
uma “maior consciência do dom que é a presença de tantas consagradas e consagrados, herdei-
ros dos santos que fizeram a história do Cristianismo”, como afirma o Papa Francisco. 
 Chegada nos anos 70 do século passado, a Comunidade começou por viver em Tourigo 
(Tondela), passando, depois, para Campo de Besteiros e, mais tarde, para Viseu, ocupando uma 
casa nas imediações da Sé. O Mosteiro no Viso foi construído de raiz, com a finalidade de aco-
lher esta Comunidade da Ordem da Imaculada Conceição, criada há mais de quinhentos anos 
por Santa Beatriz da Silva, portuguesa de Campo Maior. 
 O então Cardeal de Lisboa, D. José Policarpo, desafiou esta Comunidade a abrir uma 
Casa na sua diocese. O desafio foi aceite e cinco Irmãs desta Comunidade estão a viver no 
Mosteiro do Sagrado Coração de Jesus, em Alcabideche (Estoril). No dia da Visita de D. Ilídio, 
celebraram o 2.º aniversário da chegada das Irmãs a Alcabideche e registam com alegria o bom 
acolhimento que a população local lhes tem dispensado, bem como outros Institutos religiosos 
da diocese de Lisboa. 
 Numa altura em que as Comunidades Religiosas e Seminários sentem grande dificuldade 
no aparecimento de novas vocações, o Mosteiro de Santa Beatriz, no Viso, tem na sua Comu-
nidade uma percentagem elevada de gente jovem e é frequentemente visitado por jovens que 
querem conhecer o seu “estilo de vida”. 
 O Mosteiro acolhe com regularidade grupos de jovens raparigas que pedem para fazerem 
uma “experiência de discernimento vocacional na Comunidade”, vivendo uma semana, ou 
quinze dias, com as Religiosas o seu dia a dia. Neste momento, há uma jovem enfermeira que 
já decidiu entrar para o Mosteiro. Uma outra jovem, a terminar os estudos do Secundário, tem 
mantido contacto com o Mosteiro, desde os 12 anos, e vem aprofundando as razões do seu dese-
jo de vir a integrar a Ordem da Imaculada Conceição. Existe ainda uma terceira a fazer também 
caminho de discernimento vocacional. 
 O Mosteiro é frequentemente visitado por jovens alunas e alunos das escolas da cidade e 
de outras localidades, curiosos de conhecerem o que é a vida contemplativa. 
 Estas religiosas vivem num clima intenso de oração e recolhimento. Rezam por todos os 
que lhe recomendam as suas preocupações, seja com a saúde, seja com a estabilidade familiar, 
ou com o sucesso dos seus empreendimentos laborais e empresariais. Mas, na oração destas 
Irmãs, têm prioridade as intenções do Santo Padre e do Bispo da Diocese. Rezam pelos sacer-
dotes e pelos seminaristas. Os pedidos de oração chegam-lhes de todas as classes sociais e de 
todo o País. 
 De que vivem estas mulheres? A oração alimenta a vida espiritual, mas não sacia a fome 
do estômago. Elas vivem do trabalho das suas mãos. Fabricam terços, bordam e fazem rendas, 
satisfazendo encomendas. E também fazem agricultura, cuidando da sua horta e do galinheiro, 
que fornecem alimentação à Comunidade. Paramentos litúrgicos, toalhas de altar e outros arte-
factos religiosos são produzidos pelas suas mãos, nas horas de trabalho que preenchem larga-
mente o seu dia, a par da oração, do estudo e do recreio, que também faz parte da rotina diária, 
preenchido em alegre convívio. 
 A sua condição de contemplativas não obriga à desatenção ao mundo; pelo contrário, os 
problemas e angústias que afetam as pessoas estão presentes na sua oração intensa. 

FM 
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INSTITUTO SECULAR DAS COOPERADORAS DA FAMÍLIA 

 Mons. Joaquim Alves Brás, no início dos anos trinta, olhando pelo prisma da Fé, a rea-
lidade social, na cidade da Guarda, percebeu a Família como campo privilegiado da sua acção 
pastoral e empenhou-se em descobrir meios, evangelicamente eficazes, que ajudassem as famí-
lias a realizar, em si mesmas, o projeto de Deus. 
 Com esse intuito, certamente não sem uma forte inspiração divina, fundou, em 1933, o 
Instituto Secular das Cooperadoras da Família, cujos membros, através da consagração secular, 
dedicam inteiramente a sua vida à santificação das famílias e dos sacerdotes. Foi o primeiro 
Instituto Secular em Portugal, reconhecido, hoje, por Direito Pontifício. 
 A vivência do seu sacerdócio e a sua solicitude pastoral, na Igreja e no mundo, incidiram 
fundamentalmente, desde o início do seu ministério, nestas duas coordenadas: a realidade fami-
liar e a vida consagrada. E, a partir daí, intuiu a urgência de criar laços fecundos e duradoiros 
entre o Matrimónio e a Consagração, como os dois modos específicos e complementares de 
viver o amor. Esta sua intuição foi ganhando corpo e adquirindo sempre maior consistência, na 
atenção à realidade do mundo e na fidelidade ao Magistério da Igreja. 
 Pelo bem que realizou e pela obra que deixou, Mons. Joaquim Alves Brás bem pode ser 
considerado: Apóstolo da Família e Pioneiro dos Institutos Seculares em Portugal. “O Instituto 
tem como carisma e missão próprios e específicos o cuidado da santificação da Família, fonte 
de vida humana e principal agente de transformação do mundo. Alimenta este seu espírito no 
exemplo da Sagrada Família de Nazaré, reflexo da Trindade Santíssima, Família Una e Indivi-
sível” -  Constituições art.º 6.º

CARMELITAS MISSIONÁRIAS TERESIANAS 

 Como calendário previsto, o Bispo reuniu com as Irmãs Carmelitas Missionárias Teresia-
nas na tarde de terça-feira, dia 19 de maio. O encontro, com programa próprio para este Ano dos 
Consagrados, decorreu nas instalações das Irmãs, no Centro Pastoral Diocesano. Participou, 
também, o Responsável da CIRP, na Diocese - Frei Pedro Manuel Pinto Perdigão - Reitor da 
Igreja dos Terceiros. Esta Congregação tem, em Portugal, esta única Casa de Viseu, onde vivem 
5 Irmãs. 

PADRES VICENTINOS 

 Na manhã de quarta-feira, dia 20 de maio, o Bispo visitou os Padres Vicentinos, da Con-
gregação da Missão, na Visita às Casas Religiosas da diocese. Foi uma bela oportunidade de o 
Bispo conhecer melhor esta Congregação Religiosa que está na Diocese, com alguns anos de 
interregno, desde 1922. Neste momento, na Casa do Monte Salvado, vivem 4 Sacerdotes. Dois 
estão responsáveis pelas paróquias de Órgens e de S. Salvador. 

RELIGIOSAS DE SANTA TERESINHA 

 Na manhã de quinta-feira, dia 21 de maio, o Bispo visitou, em Visita Pastoral, a Comu-
nidade das Religiosas presentes na Casa de Santa Teresinha. Ali trabalham 3 Irmãs do Instituto 
das Religiosas do Sagrado Coração de Maria (IRSCM). Têm como principal missão o acompa-



Igreja Diocesana174

nhamento formativo das crianças, adolescentes e jovens que ali são colocadas pelas instâncias 
respetivas. Neste momento, a Instituição tem cerca de 30 jovens, provindas dos mais diversos 
lugares. 

“DIZER A FELICIDADE” 

MÚSICA PARA O ANO DA VIDA CONSAGRADA 

 «Dizer a felicidade» é a nova música da Irmã Maria Amélia Costa. Um tema criado com 
o intuito de servir como meio evangelizador para o Ano da Vida Consagrada. 
 Esta foi a grande motivação da Irmã Maria Amélia Costa, que compôs esta música e coor-
denou a sua interpretação. 
 A música foi divulgada no dia de Pentecostes, uma vez que este é o dia ideal para divulgar 
a vida consagrada, salientando os diversos carismas do Espírito Santo na Igreja. 
 O videoclipe realizado pela PAULUS Editora está disponível nas redes sociais e na pági-
na da Internet da editora (www.paulus.pt) e procura demonstrar, em conjunto com a música, a 
beleza da vida consagrada. 
 A Irmã Maria Amélia Costa é religiosa da congregação das Irmãs Franciscanas Hospi-
taleiras da Imaculada Conceição (CONFHIC) e tem-se dedicado à evangelização através da 
música há mais de 35 anos. 
 Tem 9 álbuns já editados, sendo o mais recente o CD Feliz porque acreditaste (http://
paulus.pt/cd-feliz-porque-acreditaste) que contém Cânticos Marianos e que foi editado pela 
PAULUS Editora. 
 A CONFHIC é uma congregação fundada em Portugal em maio de 1871 e tem como 
principal missão servir os irmãos, especialmente os mais necessitados, testemunhando a hospi-
talidade, na alegria e na simplicidade, em comunhão com a Igreja. 
 Conta com mais de centena e meia de casas e um milhar de irmãs por todo o mundo. 

IRMÃOS MARISTAS 

 Na continuidade do propósito deste Ano do Consagrado, o Bispo esteve com a Comuni-
dade dos Irmãos Maristas, em Vouzela, onde vivem 3 Irmãos consagrados e um jovem em re-
flexão vocacional. Esteve presente, também, o Frei Pedro, dos Freis Franciscanos Conventuais, 
presentes na Igreja dos Terceiros, em Viseu. O Frei Pedro é o responsável da CIRP na nossa 
diocese. 
 Este encontro teve lugar na tarde de 2 de junho e foi oportunidade para o Bispo conhecer 
melhor esta Comunidade e a sua ação espiritual e pastoral e para se trocarem impressões sobre 
a vida da Diocese, onde estes irmãos estão integrados. 

ANO DA VIDA CONSAGRADA 

D. ILÍDIO VISITOU AS CARMELITAS MISSIONÁRIAS TERESIANAS 

 Acompanhado por frei Pedro Perdigão, responsável pela CIRP-Viseu, D. Ilídio Leandro 
ocupou a tarde do dia 19 de maio com a Visita Pastoral às Irmãs Carmelitas Missionárias Tere-
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sianas, prosseguindo o périplo deste Ano da Vida Consagrada. 
 Residindo atualmente no Centro Sócio-Pastoral da Diocese, esta Visita começou com um 
tempo de diálogo com as Irmãs desta Comunidade, presente na diocese de Viseu desde o ano 
2007. São cinco Irmãs, que vivem a sua vida e missão com o principal objetivo do serviço a esta 
Igreja de Viseu em conformidade com o seu carisma. 
 A Congregação nasceu na Espanha, fundada pelo Carmelita Descalço Francisco Palau, 
que viveu profundamente marcado pela inspiração do amor à Igreja experimentada como famí-
lia de Deus e os irmãos em comunhão, Cristo como cabeça deste Corpo, o Espírito Santo como 
“alma” que inspira para concretizar o projeto do Pai para a humanidade. 
 D. Ilídio aproveitou o encontro com uma reflexão sobre a Vida Consagrada, sublinhando 
os principais desafios que são lançados hoje aos consagrados. Apresentou também os próximos 
eventos diocesanos, incentivando a Comunidade para participar neles, especialmente nas ações 
que forem organizadas para celebrar o Ano Jubilar diocesano. 
 O encontro serviu também para uma avaliação do percurso da Comunidade nestes anos e 
para apontar as linhas de futuro. 
 As Irmãs estão presentes no Centro Sócio-Pastoral da Diocese, servindo na animação 
cultural e espiritual dos utentes. Mas a sua missão abrange outros campos pastorais, como a 
presença na Igreja do Carmo e na paróquia do Viso, participando também na Pastoral Peniten-
ciária. Os Secretariados da Juventude e Vocações, e o da Educação Cristã contam com a sua 
colaboração, e integram também o Secretariado do Sínodo. Dentro da sua disponibilidade, as 
Carmelitas Missionárias Teresianas dão resposta a outras atividades pastorais que requeiram a 
sua presença, sejam paróquias ou grupos, nomeadamente no âmbito da pastoral com jovens. 
 A Visita incluiu também a celebração da Eucaristia e terminou com o jantar, num ambien-
te de simplicidade e alegria fraterna. 

GI / CMT 

D. ILIDIO VISITOU O INSTITUTO SECULAR
DAS COOPERADORAS DA FAMÍLIA

 D. Ilídio Leandro, Bispo da Diocese, no dia 4 de julho visitou a comunidade do Instituto 
Secular das Cooperadoras da Família, conhecida mais habitualmente por Obra de Santa Zita 
que se situa na Praça Tenente Miguel Ponces, implementado na cidade de Viseu há mais de 50 
anos. Esta visita teve como objetivo dar uma tonalidade diferente à vivência do Ano da Vida 
Consagrada.
 Estiveram presentes nove elementos, cinco vivem em comunidade e quatro vivem no seu 
meio familiar, ou seja, por conta própria, visto que o Instituto é secular.
 O Instituto das Cooperadoras nasceu na cidade da Guarda, para dar resposta às necessi-
dades da época, ou seja, dar apoio às classes sociais mais desfavorecidas da época. O objetivo 
principal do Fundador era dar glória a Deus, aproximando as almas do amor à Igreja.
 A missão e carisma legado pelo Fundador, M. Joaquim Alves Brás, é cuidar da santifi-
cação da Família, daí estarmos ligadas de certa forma à família através da respostas sociais - 
Creche e Jardim de Infância. Alguns elementos da comunidade estão inseridos na paróquia, na 
atividade da catequese, ministros da comunhão, e inseridos no movimento por um lar cristão; 
um elemento faz parte do Secretariado da Pastoral Familiar.
 O encontro iniciou-se com um tempo de diálogo com a comunidade das Cooperadoras so-
bre alguns dados específicos do Instituto em geral. D. Ilídio aproveitou para fazer uma reflexão 
sobre alguns dos desafios da vida consagrada, referindo alguns documentos do Papa Francisco, 
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incentivando o grupo à reflexão dos mesmos, visto que são de uma profunda riqueza. Sublinhou 
o papel relevante que a comunidade tem junto das famílias desta diocese. Apresentou também 
algumas datas de eventos que irão ser realizados na Diocese e estimulou a participar nos mes-
mos sobretudo nas ações que forem realizadas para celebrar o Ano Jubilar diocesano. A visita 
incluiu a celebração da Eucaristia e terminou com a refeição do almoço num ambiente fraterno.
 O nosso Bem Haja ao Sr. D. Ilídio.

Instituto das Cooperadoras da Família

VIDA CONSAGRADA

 Eu, irmã Maria José, encontro-me em Moçambique desde o ano 1981, passei por muitas 
experiências fortes no tempo da guerra e também bonitas no tempo da paz. O povo moçam-
bicano vai caminhando, mesmo se a passos lentos, e temos que o ajudar a avançar na vida e a 
enfrentar as dificuldades com esperança, sem se dar por vencido.
 Nós irmãs combonianas estamos desde 1965 em Carapira, distrito de Monapo, Diocese 
de Nacala. Este Distrito localiza-se na parte Este da Província de Nampula, confinando a Norte 
com o Distrito de Nacaroa, a Sul com o Distrito de Mongincual, a Este com o distrito de Nacala 
–Velha e Mossuril e a Oeste com os Distritos de Muecate e Meconta. Tem uma população de 
380.000 habitantes e a nossa Paróquia conta com 50.000 habitantes. A maioria da população é 
natural deste Distrito. A sua economia familiar depende do trabalho agrícola e do clima chuvoso 
ou seco... Se não chove, não há produção, não há comida, não há comércio. É o que aconteceu 
este ano, a chuva não regular impediu uma produção agrícola, em particular de milho e feijão, 
alimentos básicos para este povo, insuficiente para a sustentabilidade das famílias. Além disso, 
estas chuvas torrenciais abalaram muitas casas, ou seja palhotas e até agora muitos não con-
seguiram reconstruí-las por não terem possibilidade de comprar uns metros de plástico para 
impermeabilizar o tecto da casa. A situação é penosa.
 Segundo dados estatísticos de 2008, a maioria das comunidades rurais do distrito de Mo-
napo não têm acesso à água potável, abastecem-se em rios temporários, lagoas, poços sem 
bomba, as mulheres chegam a caminhar até meio dia para se abastecerem duma tamboreta de 
água. Somente 3% da povoação tem fontenária, 5% água canalizada. 96% da população usa 
como fonte de energia o petróleo, lenha, querosene. Só 2,4% tem eletricidade. 90% das habita-
ções é de adobe e capim; barro e palha. Olhando a educação, a situação não é melhor: 54.000 
crianças no ensino primário (43% mulheres); 3.250 no ensino secundário (31% mulheres). As 
crianças entre 6 – 13 anos sem estudar são 42.000; das pessoas de 15 anos para a frente 67,6% 
são analfabetas.
 Nós irmãs temos um LAR para meninas de 5.ª a 7.ª classe, com o objectivo de as ajudar 
a aprender a ler e escrever, participam na escola do governo. São meninas vindas do interior, 
que moram longe da escola, sem possibilidades de estudar. A maioria não tem possibilidade de 
participar com nada e é tudo à nossa custa.
 Como podem constatar, as necessidades são muitas e os desafios ainda mais. Por este mo-
tivo, venho em nome de todos estes irmãos solicitar a vossa caridade, partilha, no que puderdes. 
A partilha da vossa oração é muito importante e também a ajuda material.
 Queremos fazer um furo de água aqui no nosso recinto para abastecer o lar das meninas e 
também a nossa casa, a que temos vem da escola industrial e no tempo da seca é muito escassa 
e por vezes não chega. Se puderem ajudar com o que puderem disponibilizar, agradecia imenso. 
Uma migalha de cada lado faz um pão.
 Se a minha solicitação for aceite, podeis mandar o montante através das irmãs combonia-
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nas que moram na Rua S. Daniel Comboni, 122, no Bairro S. Eugénia, Viseu. tel. 232424502.
O Senhor Jesus, o Missionário por excelência, nos ajude a todos a continuar a Sua missão, que 
todos O possam conhecer e seguir com um coração aberto.
 Atendemos o vosso despacho com esperança.

Ir. Maria José Lopes da Cunha, Ir. Teresina Minelli
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CAPÍTULO VI

ARCIPRESTADOS
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ZONA PASTORAL DE BESTEIROS 

 Com a convocatória e orientação do Vigário Episcopal - Pe. Américo - reuniu, pela pri-
meira vez no presente ano pastoral, a Zona Pastoral de Besteiros, na manhã da passada Quinta-
feira, dia 11 de Setembro. Esteve também - e já como pároco de Lajeosa do Dão - o Pe. José 
Seixas Nery. O Bispo também esteve presente. Trataram-se os assuntos da agenda, entre os 
quais a peregrinação a Nossa Senhora da Ribeira, no dia 12 de Outubro e o curso de formação 
sobre os Sacramentos, na Zona Pastoral, a decorrer entre Outubro e Março deste mesmo ano. 

ZONA PASTORAL DE BESTEIROS 

PEREGRINAÇÃO À SENHORA DA RIBEIRA 

 A Zona Pastoral de Besteiros realiza, no próximo dia 12 de Outubro, uma peregrinação 
mariana, concentrando-se junto ao Santuário da Senhora da Ribeira, em Pinheiro de Ázere 
(Santa Comba Dão). 
 A iniciativa começa às 15:00 horas e foi programada em reunião do Clero dos Arciprestados 
de Santa Comba Dão, Tondela e Besteiros e visa proporcionar um momento de aprofundamento 
da consciência de Igreja em todos os participantes. 
 Para além da aprazibilidade do local, junto às margens da Barragem da Aguieira, esta 
peregrinação oferecerá a todos uma oportunidade de oração em comum, momentos de festa e 
alegria, terminando com a partilha do farnel, entre todos. 
 A peregrinação é uma actividade do Plano Pastoral de Zona e, à semelhança da que acon-
teceu no ano passado, em Tondela, no Santuário de Nossa Senhora da Esperança, integra-se na 
vivência da caminhada sinodal que a Diocese está a percorrer. 

GI 

PEREGRINAÇÃO DE ZONA PASTORAL 

 Confluindo para a Igreja de Nossa Senhora da Ribeira, em Pinheiro de Ázere, foram-se 
deslocando centenas de Cristãos das diversas Comunidades da Zona Pastoral de Besteiros, 
constituída pelos Arciprestados de Besteiros, Santa Comba Dão e Tondela. O tempo estava 
a ameaçar chuva e, por esta razão, todas as actividades se realizaram no interior da espaçosa 
Igreja. Iniciou-se por um ensaio de cânticos que foi servindo, também, de acolhimento e de 
apresentação. De seguida, o Vigário Episcopal - Pe. Américo Duarte - relembrou as razões desta 
Peregrinação e os conteúdos da mesma. Ao mesmo tempo, foi pedindo aos Representantes das 
5 Unidades Pastorais que constituem esta Zona para apresentarem a síntese dos trabalhos pedi-
dos. Estes versavam o Plano Pastoral 2014-2016 que tem por centro e ponto de partida o texto 
dos Discípulos de Emaús. O encontro prosseguiu com o canto da Hora de Vésperas, presidida 
pelo Bispo que, no momento próprio, convidou à continuidade da participação nos trabalhos 
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do Sínodo, reflectindo o que se está a pedir sobre a Dei Verbum. Foi acolitado pelos Diáconos 
Felisberto e Hélio. O encontro terminou com um lanche de convívio no exterior da Igreja. Pa-
rabéns a toda a Zona de Besteiros por esta bela e rica iniciativa pastoral. 

ZONA PASTORAL DO DÃO 

 Na manhã de Quinta-feira, dia 23 de Outubro, o Bispo esteve no encontro de sacerdotes 
da Zona Pastoral do Dão, reunidos em Penalva do Castelo. A nova reorganização da diocese 
- concretamente, os Arciprestados e constituição de Unidades Pastorais - foi o centro da refle-
xão, motivando uma interessada partilha. Estiveram os sacerdotes dos actuais Arciprestados de 
Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão. Foi partilhada a saída do Arciprestado de Penalva 
para a Zona Pastoral da Beira Alta, por proximidade e facilidade de comunicação e acção pas-
toral. 

CRISMAS EM MAMOUROS 

 No início da tarde do Domingo, dia 9 de Novembro, na Igreja Matriz de Mamouros, 
concentraram-se algumas centenas de pessoas, vindas de todo o Arciprestado de Mões, para a 
participação na Eucaristia. Era o dia dos Crismas no Arciprestado. 
 O Bispo presidiu à Eucaristia da Dedicação da Basílica de S. João de Latrão, concelebra-
da pelo pároco e arcipreste - Pe. Joaquim Alves - e pelos outros párocos: Pe. António Sobral e 
Pe. Ricardo Alexandre. Concelebrou, também, o pároco de Vila Cova à Coelheira, da diocese 
de Lamego. Durante esta celebração, bem participada e muito festiva, crismaram-se 37 cristãos, 
quase todos jovens. 

ZONA DE BESTEIROS 

 Na manhã de Quinta-feira, dia 20 de Novembro, reuniram os sacerdotes e diáconos da 
Zona Pastoral de Besteiros, desta vez em Santa Comba Dão. O encontro - e como vem sendo 
habitual no mês de Novembro - iniciou-se com a Eucaristia, presidida pelo Bispo, também 
participante no encontro. A Eucaristia, concelebrada por todos os sacerdotes presentes, invocou 
todos os sacerdotes falecidos que foram residentes ou párocos nestes 3 Arciprestados da Zona 
Pastoral de Besteiros. Depois de um pequeno tempo de café, continuou o encontro com a agen-
da preparada pelo Vigário Episcopal e pelos 3 Arciprestes. 

CRISMAS NO ARCIPRESTADO DE NELAS

 Na tarde de Domingo, dia 30 de Novembro, o Bispo presidiu à Eucaristia do 1.o Domingo 
do Advento, na Igreja Matriz de Nelas, crismando cerca de 50 jovens, provenientes de 5 das 6 
paróquias do Arciprestado. Concelebraram o Arcipreste e Pároco de Nelas - Pe. Delfim Dias 
Cardoso - o seu coadjutor, Pe. Carlos Monge e o Pe. Jorge Carvalhal, pároco de Canas de Se-
nhorim e de Santar. Na Igreja de Nelas, completamente cheia, viveu-se uma bela celebração, 
muito bem participada por todos os presentes.
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AGUIAR DA BEIRA 

CANTARES AO MENINO 

 Na tarde do passado dia 04 de Janeiro de 2015, Solenidade da Epifania do Senhor, reali-
zou-se o V encontro de Cantares ao Menino, na Igreja Paroquial de Dornelas, onde participaram 
todos dos grupos corais das 13 Paróquias deste Arciprestado, com a participação especial do 
grupo “Raízes da Terra”, natural deste Concelho e o grupo coral juvenil da Paróquia de Man-
gualde que foi convidado. 
 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 organizado pelos Párocos e pela associação Cant’Arte. 
 Fica desde já o encontro marcado para o ano de 2016 em Eirado. 

Pe Jorge Gomes 

REUNIÃO ARCIPRESTAL 

 Na manhã de Quinta-feira, 8 de Janeiro, realizou-se a reunião da Zona Pastoral do Dão, 
constituída pelos Arciprestados de Aguiar da Beira e Sátão. Decorreu na casa paroquial de 
Aguiar da Beira, com orientação do Vigário Episcopal - Pe. José Cardoso de Almeida - presi-
dida pelo Bispo da diocese, tendo nela participado o Senhor Vigário-Geral e o responsável pela 
constituição e formação de grupos da Cáritas Diocesana - Horácio. 

ZONA PASTORAL DE BESTEIROS 

 Na manhã de Quinta-feira, dia 22 de Janeiro, reuniram os sacerdotes e diáconos da Zona 
Pastoral de Besteiros, na Paróquia de Campo de Besteiros. O Bispo esteve presente, presidiu à 
Oração de Laudes e deu algumas informações de âmbito diocesano. O Vigário Episcopal orien-
tou os trabalhos a partir de agenda preparada e antes enviada a todos, terminando o encontro 
com um pequeno encontro por arciprestados ao qual se seguiu o almoço de confraternização. 

ARCIPRESTADO URBANO 

 Na manhã de segunda-feira, dia 2 de Fevereiro, reuniu o Arciprestado Urbano, convocado 
pelo seu Arcipreste - Pe. José Henrique. porque o objectivo deste encontro era, primariamente, 
preparar a Visita pastoral a este conjunto de paróquias, no próximo ano, esteve presente o bispo 
da diocese. A última Visita neste Arciprestado aconteceu entre 1992 e 1999, no tempo do senhor 
D. António Monteiro. Neste encontro, conversaram-se alguns pontos importantes a ter em conta 
na próxima Visita. Os sacerdotes párocos e outros agentes da pastoral deste Arciprestado irão 
reflectir um programa e uma metodologia a ter em conta neste Acontecimento. 

CRISMAS ARCIPRESTAIS E INAUGURAÇÃO 

 Na manhã de sábado, dia 7 de Fevereiro, o bispo deslocou-se à paróquia de Beijós, no 
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Arciprestado de Carregal do Sal, onde presidiu à celebração das Cinco Chagas do Senhor Jesus, 
crismando 31 jovens do Arciprestado. Concelebraram os 4 sacerdotes, párocos nesta circunscri-
ção diocesana: Pe. Marco Pais Cabral - pároco de Beijós; Pe. Álvaro Dias Arede - Arcipreste; 
Pe. Ramiro Dias Ribeiro e Pe. José Fernando Pinto da Silva. Concelebrou, também, o Pe. An-
tónio Carlos Carvalho da Silva, anterior pároco de Beijós. Depois da eucaristia, na presença de 
diversas personalidades e com muita gente da paróquia, foram inauguradas as novas instalações 
da Cáritas paroquial. Seguiu-se um almoço de festa, onde conviveram cerca de 200 pessoas. 
Estão de parabéns a paróquia de Beijós, as suas gentes e o seu pároco. 

ZONA PASTORAL DE BESTEIROS 

 Em Santa Comba Dão, reuniram os sacerdotes dos Arciprestados de Besteiros, com a 
presença do Bispo da diocese. Depois de um tempo de oração na Igreja Matriz - repleta com 
pessoas que vieram rezar com os sacerdotes - prosseguiu a reunião com o tratamento dos diver-
sos temas da agenda. 

ZONA PASTORAL DO DÃO 

 Na manhã de Quinta-feira, dia 23 de Abril, reuniram os sacerdotes da Zona Pastoral do 
Dão (Aguiar da Beira e Sátão), na Casa paroquial de Aguiar da Beira. O Bispo esteve presen-
te e apresentou uma síntese de todas as actividades previstas para estes 2 anos, centradas no 
encerramento do Sínodo Diocesano e na preparação das Constituições Sinodais, no Jubileu da 
Igreja Diocesana com os 500 anos da Catedral, no Ano da Família, no Ano dos Consagrados e 
no Jubileu da Misericórdia. 

CRISMAS EM FORNOS DE ALGODRES 

 No fim da tarde de Domingo, 26 de Abril, o Bispo esteve em Maceira, no Arciprestado de 
Fornos de Algodres, onde crismou 56 cristãos, quase todos jovens. Na celebração da Eucaristia, 
muito bem animada e participada por todos os presentes que não cabiam na Igreja, concelebra-
ram os 2 sacerdotes deste Arciprestado: Pe. José Carlos Bento, Arcipreste e Pe. Nuno Manuel 
dos Santos Almeida. Os crismandos provinham de 9 das 11 paróquias que constituem este 
Arciprestado. 

ZONA PASTORAL DE LAFÕES 

 Na Segunda-feira, dia 27 de Abril, reuniram os sacerdotes da Zona Pastoral de Lafões, 
na Casa Paroquial de Oliveira de Frades. Presentes quase todos os sacerdotes desta Zona, pre-
sidindo o Bispo da Diocese. Depois da Oração Intermédia e da leitura da Acta, o Bispo apre-
sentou os momentos principais destes próximos tempos, onde o Sínodo e o Jubileu da Igreja 
diocesana ocupam os momentos mais importantes. Também se falou do Sínodo da Família e da 
Misericórdia, propostos pelo Papa Francisco. Antes do almoço, houve tempo para o encontro 
dos 3 Arciprestados que constituem esta Zona Pastoral. 
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CRISMAS EM AGUIAR DA BEIRA 

 Na tarde de sábado, dia 16 de maio, o Bispo esteve na Igreja Matriz de Aguiar da Beira, 
onde foram crismados 97 cristãos, jovens na quase totalidade, vindos de quase todas as paró-
quias deste Arciprestado. Concelebraram os respetivos Párocos: Pe. Paulo Alexandre - Arci-
preste - Pe. Jorge Miguel, Pe. Silvério Cardoso e Pe. Ivan Babchuk. 
Foi uma bela celebração, na grande Igreja, totalmente repleta. 

IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
INICIA EM VISEU VISITA PELAS DIOCESES PORTUGUESAS 

 Feita segundo indicações da Irmã Lúcia, a primeira Imagem da Virgem Peregrina de Fá-
tima foi oferecida pelo Bispo de Leiria e coroada solenemente pelo Arcebispo de Évora, a 13 
de maio de 1947. A partir dessa data, a imagem percorreu, por diversas vezes, o mundo inteiro, 
levando consigo uma mensagem de paz e amor. 
 A fé, a devoção e a inexplicável relação que cada peregrino mantém com Nossa Senho-
ra de Fátima é maior registo destes primeiros oito dias em que a Imagem Peregrina de Nossa 
Senhora de Fátima se encontra na Diocese de Viseu, continuando o seu périplo até dia 31 de 
maio. A primeira Imagem Peregrina de Fátima, que na década de 1950 percorreu o mundo e foi 
entronizada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, iniciou no passado dia 13 de maio a sua 
primeira peregrinação às dioceses, que vai durar um ano. 
 A diocese de Viseu foi escolhida para a primeira etapa desta iniciativa. Depois, a imagem 
continuará a peregrinação por Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Bragança-Miranda, Lamego 
e Coimbra. Guarda, Portalegre-Castelo Branco, Setúbal, Évora, Beja, Algarve, Santarém, Lis-
boa, Funchal, Aveiro, Angra do Heroísmo e Porto são as dioceses que seguem, culminando a 
peregrinação, dentro de um ano, na diocese de origem, Leiria-Fátima, em maio de 2016. 

CHEGADA DA IMAGEM PEREGRINA A VISEU 

 Entrou no recinto do Santuário de Fátima, no momento que antecedeu a Procissão do 
Adeus, no passado dia 13. O bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, pediu à Virgem para 
guiar todos os que habitam neste mundo contemporâneo e para ser o “alento de todos os consa-
grados, a alma de cada família” e a “alegria dos agentes da pastoral”. 
 Horas depois, a imagem entrava em Viseu pela zona de Santa Cristina, para uma primeira 
receção do Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro, na Igreja do Carmo. O ambiente, a meio da 
tarde, era tranquilo em dia quente de maio, mas o momento discreto que se pretendia no acolhi-
mento da imagem peregrina de Fátima rapidamente desapareceu. A chegada da imagem numa 
viatura batizada de ‘Fátima Móvel’ despertou a curiosidade de quem passava na rua e de quem 
por ali tinha acesso a uma janela ou varanda e passou a palavra. Houve palmas, ores e alguns 
lenços brancos. A mensagem circulou tão depressa que, meia hora depois, já a igreja do Carmo 
se enchia de fiéis e, em pouco mais de quatro horas, juntaram-se milhares à porta da igreja e 
pelas ruas da cidade, para participarem na procissão das velas. 
 “É com muita alegria que o Santuário de Fátima confia a esta diocese a Imagem de Nossa 
Senhora Peregrina”, declarou o reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, lem-
brando que “é aqui na Diocese de Viseu que se vai iniciar esta grande peregrinação por todas as 
dioceses de Portugal”. 
 “Esta é a diocese que vai inaugurar este caminho de coragem, de alegria, um caminho de 
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esperança, um caminho que nos desafiará a descobrir e a aprofundar esta mensagem. Por isso, 
esta é a preciosidade que o caminho de Fátima hoje confia nas vossas mãos”, concluiu. 
 O Bispo Viseu, D. Ilídio Leandro, acrescentou que a imagem peregrina de Fátima chega 
num momento particularmente importante para a diocese, em que, através do Sínodo Diocesano 
(2010 – 2015), a diocese está “precisamente a procurar viver o que Maria nos pediu e pede, que 
sejamos Igreja e que, como Igreja, sejamos melhores e mais obedientes a Jesus”. E reforçou: “É 
com muita alegria que acolhemos esta Mãe e Senhora, Rainha de Portugal. A mesma imagem 
que em 1951, de 1 de agosto a 7 de outubro, percorreu a nossa Diocese de Viseu. Ela andou por 
aqui nos caminhos das nossas terras e os relatos testemunham o acolhimento festivo e leal que 
teve em todas as terras por onde passou”. 
 Neste início de peregrinação pela Diocese de Viseu, a imagem manteve-se na chamada 
“sala de receção” por algumas horas, onde centenas de peregrinos e fiéis visitaram por minutos 
Nossa Senhora de Fátima. 
 Recolhida junto à imagem, Maria Manuela falava em voz baixa com aquela a quem se di-
rigia como “Rainha de Portugal”: “Tenho com ela uma relação como um filho que está sempre 
a chamar pela mãe. Em tudo o que faço no meu dia-a-dia estou constantemente a pedir: ó minha 
Nossa Senhora...” 
 “Nossa Senhora de Fátima, ouve-me sempre que preciso dela e nunca me abandonou. É 
por isso que continuo a acreditar mais do que tudo o resto”, respondia Fernanda, de lágrimas 
nos olhos, ao ver-se junto à imagem, depois de ter entrado sem perceber o que se estava a pas-
sar. 
 À noite, milhares de idosos, adultos, crianças e jovens peregrinos juntaram-se nas ruas de 
Viseu, de vela acesa, alguns lenços brancos e mãos cheias de pétalas de ores a postos para uma 
nova receção. A imagem, de volta ao ‘Fátima Móvel’ levada por escuteiros, percorreu a Rua 
Alexandre Lobo e a Rua do Comércio até chegar ao Adro da Sé. Na oração que marcou o início 
da celebração estava estampada a devoção que aquelas pessoas têm à Virgem. Em silêncio ou-
viram o bispo de Viseu a pedir a sua “maternal proteção” para a diocese. 
 “Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, sendo peregrina neste nome português de Senhora 
de Fátima, esta diocese é a tua casa, veneramos-te como mãe, protetora, advogada e rainha. 
Abençoa, ilumina, fortalece e acompanha a vocação dos nossos seminaristas. Guia e protege 
maternalmente todos os nossos sacerdotes”, rogou D. Ilídio Leandro, solicitando ainda que 
neste ano especial proteja e abençoe as famílias, “e a Portugal, conhecido como terra de Santa 
Maria, concede fé, trabalho, confiança, amor e alegria”. 
 O reitor do Santuário de Fátima, prevendo esta calorosa receção, já tinha adiantado que 
“a iniciativa da visita da Imagem Peregrina às dioceses portuguesas nasceu precisamente des-
ta perceção de que, por um lado, a devoção a Nossa Senhora de Fátima é muito grande; por 
outro lado, é Nossa Senhora que vai visitar as comunidades, convidando-as a vir [a Fátima] em 
2016-2017 para a celebração do centenário das aparições”, acreditando que “a recetividade nas 
comunidades diocesanas será enorme”. 

ENCONTRO EMOCIONANTE COM IDOSOS 

 A imagem peregrina de Fátima percorre os vários arciprestados através de um programa 
mais ou menos rotineiro. Por norma, sai de manhã de uma Igreja Matriz e pernoita numa outra 
Igreja principal do arciprestado, depois de ter percorrido outras igrejas e lugares de encontro. 
Ao longo do dia há espaço para celebrações de jovens, recitação do Terço, entre outras iniciati-
vas. O dia termina com a tradicional procissão das velas. 
 Em São Pedro do Sul, na sexta-feira, a Imagem Peregrina de Fátima proporcionou um 
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encontro entre idosos dos lares e centros de dia do concelho. Na Igreja Matriz da cidade mistu-
ravam-se sentimentos, emoções, mas sobretudo “esperança” de que “Nossa Senhora” ali tenha 
chegado “como uma luz”, para quem a vida já vai longa ao ponto de se recordarem que em 1951 
a Imagem Peregrina também por lá tinha passado. 
 “Porque é que vim? Acho que não é preciso dizer muito. Foi Nossa Senhora que nos trou-
xe”, responde Ilda, acabada de chegar da aldeia de Negrelos, revelando a sua relação “forte” e 
por isso participa no momento, esperançada em que a Imagem Peregrina “traga um novo alento 
ao país” sobre o qual está preocupada. 

MILHARES DE BALÕES SUBIRAM AOS CÉUS DE OLIVEIRA DE FRADES 

 Vouzela, São Pedro do Sul, Mões (Castro Daire), Oliveira de Frades, Besteiros, Tondela e 
Santa Comba Dão, foi por onde já passou a Imagem Peregrina de Fátima, na Diocese de Viseu. 
Cada receção é um momento diferente e único, cada peregrino venera a imagem de forma muito 
própria. Em todas há uma maior ou menor multidão de gente de fé. 
 A enorme recetividade voltou a Oliveira de Frades, no domingo à tarde, 17 de maio. Sobre 
um sol intenso, com temperaturas acima dos 30 graus, enquanto uns aguardavam serenamente 
pela chegada da Imagem Peregrina, outros, apanhados de surpresa, interrompiam o passeio de 
domingo, paravam o carro e juntavam-se ao encontro de centenas de pessoas, que mais tarde se 
organizou em procissão até à Igreja Matriz. 
 De novo a fé levava os peregrinos a rezar o terço, a lançar ores e pombas brancas e a 
entoar o hino dedicado à “nossa Mãe, Rainha de Portugal” acompanhados pela banda musical 
do concelho. Mas em Oliveira de Frades registou-se um momento especial com a largada de 
milhares de balões brancos, na escadaria da Igreja Matriz, onde a Imagem viria a pernoitar. 

EA 

CRISMAS EM VIMIEIRO 

 Como é tradição, desde há bastantes anos, o Bispo foi crismar ao arciprestado de Santa 
Comba Dão, na tarde da solenidade de Pentecostes. Neste ano, a paróquia acolhedora foi Vi-
mieiro. Presentes e concelebrantes os 3 párocos do arciprestado: Cón. Carlos Casal, Pe. Pedro 
Leitão e o Arcipreste - Pe. Virgílio Marques Rodrigues. No momento próprio, foram crismados 
91 cristãos, quase todos jovens. Na Eucaristia, muito bem solenizada e vivida, os participantes 
encheram a Igreja, tendo cado, no exterior, largas dezenas de pessoas. 

GRANDIOSA MANIFESTAÇÃO DE FÉ 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PEREGRINA NA NOSSA DIOCESE 

 Termina este domingo, 31 de maio, na Sé de Viseu, com uma eucaristia o périplo que a 
imagem de Nossa Senhora tem realizado nesta diocese, desde o passado dia 13, vinda do san-
tuário de Fátima. Mas antes, este sábado, dia 30, a imagem peregrina estará no arciprestado 
Viseu Urbano, nas respetivas paróquias: São José (9h30); Viso (10h30); São Salvador (11h30); 
Repeses (12h30); Abraveses (14h30); Rio de Loba (17h); Orgens (18h); Ranhados (19h); Santa 
Maria – Sé (20h). A meio da tarde, entre as 15h30 e as 17h, a imagem de Nossa Senhora estará 
no hospital de São Teotónio. Às 21 horas será recitado o terço, seguindo- se uma serenata a 
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Maria e a consagração da diocese. Nos dias anteriores, a imagem peregrina de Nossa Senhora 
percorreu os outros 17 arciprestados da diocese, sendo recebida sempre com grande fé e devo-
ção pelos milhares de fiéis que enchiam as ruas e as igrejas das respetivas paróquias. A seguir, 
ficam alguns dos momentos nos arciprestados de Tondela, de Carregal do Sal e de Mangualde 
onde a imagem peregrina esteve nos últimos dias. 

TONDELA 

 O dia 19 de maio, entre as 9h e as 24h, constituiu uma extraordinária manifestação de fé. 
A Igreja paroquial de Tondela esteve crescentemente cheia de fiéis que se iam juntando para se 
recolherem em oração junto à Imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Ela esteve no 
Arciprestado de Tondela, vinda do Arciprestado de Besteiros, do mesmo concelho. 
 Uma particularidade: Nossa Senhora foi ao hospital. Porque o andor não poderia circular 
no interior do hospital, a Imagem ficou no exterior, tendo-se deslocado os doentes que quiseram 
e estavam em condições de o poder fazer. Para os restantes foi montado um circuito interno que 
permitiu aos doentes acompanhar o momento de oração a eles dedicado. 
 A partir das 19h, hora dedicada às crianças e jovens da Catequese, a Igreja começou a ser 
pequena e a romper pelas costuras, aglomerando-se muita gente na zona fronteira do adro, onde 
estava montado som para o exterior. 
 As crianças e jovens fizeram representações cénicas do Evangelho e algumas cenas rela-
tivas às atitudes dos Pastorinhos protagonistas das aparições de Nossa Senhora em Fátima, em 
1917. 
 A Procissão de velas, às 21h, e a celebração da Eucaristia, que se seguiu, contaram com 
uma impressionante moldura humana, num ambiente de grande religiosidade e intimidade. 
 A celebração foi presidida pelo Arcipreste de Tondela, Pe. João Pedro, pároco de Tonda e 
de Lobão da Beira, e os párocos das restantes dez paróquias estiveram também presentes, não 
só na celebração final, como ao longo de toda a jornada. 
 Às 8h do dia seguinte, 20 de maio, foi celebrada a Eucaristia na Igreja matriz de Tondela, 
antecedendo a partida da Imagem peregrina para o Arciprestado de Santa Comba Dão, que veio 
acolhê-la no limite do concelho, na EN 1, dirigindo-se, depois, para a Igreja paroquial de Santa 
Comba Dão, onde chegou pelas 9h. Uma numerosa moldura humana acolheu a Imagem, que 
entrou na Igreja matriz em cortejo processional, seguindo-se um tempo de oração, com reza de 
Laudes. 

Felisberto Marques, GI 

CARREGAL DO SAL 

 Depois de um dia de veneração no vizinho arciprestado de Santa Comba Dão, “a Senhora 
mais brilhante que o sol” chegou ao arciprestado de Carregal do Sal na manhã de dia 21 de 
maio, solenemente acolhi- da junto aos ramais de Papízios e Parada, na EN 234. 
 Todas as paróquias do arciprestado acolheram a imagem durante uma hora nas respetivas 
igrejas matrizes, para recitação do Terço do Rosário, começando em Parada e sucedendo-se 
Papízios, Currelos, Oliveira do Conde, Sobral, Ferreirós do Dão e Beijós. 
 Na passagem pelas diversas povoações viam-se colchas nas janelas e tapetes de flores, 
que os moradores colocaram na sua zona de residência, havendo também muitos locais onde 
foram lançadas pétalas de ores sobre a viatura que transportava a imagem. Os adros das igrejas 
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apresentavam-se enfeitados com bonitos tapetes de ores, por onde a imagem teria de passar. 
Por todo o lado, a imagem foi saudada com emoção e alegria, num sublime acolhimento de fé 
e veneração à Virgem Peregrina, que a todos abençoou na sua missão evangelizadora. 
 Era dia de trabalho e, como tal, muita gente não pôde assistir à passagem da imagem pe-
regrina na sua terra nem participar nas celebrações de cada igreja. Como compensação, todos 
foram convocados pelos respetivos párocos a participarem à noite na grandiosa procissão de 
velas, a nível arciprestal, desde Cabanas de Viriato até Laceiras. 
 O Adeus foi impressionante e emotivo, de intensa espiritualidade, com muitos lenços 
brancos a acenar, ao mesmo tempo que a multidão se acotovelava para acompanhar a imagem 
até à viatura que a transportou para a igreja de Cabanas de Viriato, onde ficou toda a noite à 
disposição da comunidade, até à hora de ser entregue ao arcipestrado de Nelas, na povoação de 
Póvoa de Santo António. 

Lino Dias, Farol da Nossa Terra 

MANGUALDE 

 O dia 23 de maio ficará gravado nos corações de milhares de fiéis que acompanharam a 
Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima. O arciprestado de Mangualde convidou toda a 
comunidade para estar presente neste dia memorável e assim aconteceu. Pelas 9h30 uma mul-
tidão concentrou-se na rotunda Baden-Powell (em frente da GNR) para receber a imagem de 
Nossa Senhora, que vinha de Nelas, sendo saudada com palmas ao longo da Avenida. 
 Foi recebida com cânticos e largada de 60 pombas. De seguida o Rev. Cónego Jorge Sei-
xas recebeu uma rosa de cada paróquia (18), para serem colocadas aos pés de Nossa Senhora, 
símbolo de amor que todo o Arciprestado tem para com a Senhora, Nossa Mãe do Céu. 
 Seguiu-se a procissão para a Igreja Paroquial de Mangualde com a recitação do terço. 
Esteve presente o Sr. Presidente da Câmara e Vereadores. 
 À entrada do Complexo Paroquial uma magnífica passadeira de pétalas de rosas e as col-
chas anunciavam o grande dia festivo que se estava a viver na nossa comunidade. Chegada a 
Imagem à entrada do Complexo Paroquial, o andor foi transportado em mãos pelos Bombeiros 
Voluntários de Mangualde e as crianças procederam à largada de balões, oferta da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde. 
 Durante todo o dia a Igreja Paroquial de Mangualde teve a presença de inúmeros fiéis que 
junto à imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima se recolhiam em oração. 
 Vários Grupos marcaram presença com orações e cânticos. A Serenata a Maria contou 
com a presença de diversos Grupos a nível arciprestal que se inscreveram. 
 Seguiu-se a Eucaristia na Praça do Complexo Paroquial às 20h30 com a presença dos 
Párocos do Arciprestado e Diácono Permanente Manuel Vaz, presidida pelo Arcipreste. 
 Seguiu-se a Procissão de Velas com a presença de milhares de fiéis que seguiram Nossa 
Senhora pelas ruas da cidade, passando à frente dos Lares da cidade onde os idosos através das 
janela puderam saudar Nossa Senhora. 
 A grande multidão acompanhou até ao m a Imagem Peregrina. No final das cerimónias o 
Rev. Pe. Nuno num gesto simbólico entregou a imagem ao Sr. Pe. Ermelindo Ramos, que no dia 
seguinte a iria receber em Penalva do Castelo. Agradeceu a todos quantos colaboraram e pre-
pararam esta grande manifestação de fé. Seguiu-se a Consagração a Nossa Senhora e oferta de 
uma pagela com uma oração que marcou a passagem da Imagem Peregrina pela nossa cidade. 

Cristina Rodrigues, Notícias da Beira 
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HOSPITAL DE VISEU RECEBE IMAGEM PEREGRINA 

 A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima estará na Unidade de Viseu do Centro 
Hospitalar Tondela-Viseu – Hospital de São Teotónio, no período entre as 15,30 e as 16,50 ho-
ras, do próximo sábado, dia 30 de Maio. 
 A Liga de Amigos e Voluntariado do CHTV convidam a população, especialmente 
familiares dos doentes internados a participarem neste momento de espiritualidade especialmente 
organizado, quer para os doentes, quer para os utentes, bem como para grande parte dos 
colaboradores da Instituição, na sua grande maioria devotos de Nossa Senhora. 
 A imagem será recebida junto da Portaria do Hospital, seguindo em procissão até ao Hall 
de Entrada Principal, onde, pelas 15,45 horas, será celebrada uma missa. Cerca das 16h45 será 
rezada a oração da Consagração, seguindo-se a despedida da Imagem. 
 As cerimónias, abertas à comunidade hospitalar e à população em geral, serão transmiti-
das para todos os Serviços do Hospital, através do circuito interno de vídeo. 

ECOS DA PEREGRINAÇÃO 

NOSSA SENHORA NO ARCIPRESTADO DE CARREGAL DO SAL 

 Em Carregal do Sal, a preparação da Visita da Imagem Peregrina foi pensada à maneira 
de vários afluentes dum grande rio. A Mãe passa pelas várias comunidades, a chamar os filhos 
para um encontro de família, a realizar no Santuário da Senhora dos Milagres, nas Laceiras. 
 O carro sonoro dos bombeiros percorre todo o arciprestado, à frente da Imagem. Apesar 
de ser dia de trabalho, há gente em toda a parte! 
 Nas ruas, nas igrejas, nas casas, nas escadarias, nas janelas! Em tudo quanto é sítio! Há 
tapetes de ores e verdura, colchas nas janelas, artísticos arranjos orais, sinos a tocar... 
 De manhã, uma ventania desagradável. À noite, para a procissão, tudo calmo - um tempo 
maravilhoso. 
 A procissão de velas foi mesmo algo digno de se ver! 
 Eram milhares de fiéis! E um mar de luz, na escuridão da noite! 
 De Cabanas às Laceiras são dois quilómetros e meio. 
 Foram distribuídos 1.500 Kits. O Kit incluía o copo, a vela, o lenço do peregrino e uma 
folha com os cânticos. 
 Mas muita gente não conseguiu adquirir esse Kit. 
 Na procissão, incorporaram-se: a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia, a GNR, os 
Bombeiros de Cabanas de Viriato, os Bombeiros de Carregal do Sal, a Cruz Vermelha de Oli-
veira do Conde, a Filarmónica de Cabanas, as Irmandades de Currelos, Fiais, Travanca e Santa 
Casa da Misericórdia, as Mordomias, os Três Pastorinhos, os Grupos Corais, com solistas, or-
ganista e autista, os Acólitos e os Leitores. 
 Vista de cima, de junto da capela do Santuário, a procissão era uma policromia imensa 
de luz e som, no silêncio duma cálida noite de primavera! E a Eucaristia foi, sem dúvida, um 
momento alto de fé, comunhão, vivência eucarística e devoção mariana... 
Um acontecimento inesquecível, na vida do ainda arciprestado de Carregal do Sal!

DA
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IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA SENHORA 

O ADEUS À DIOCESE DE VISEU 

 Palmas. Lenços brancos acenados. Pétalas de rosas lançadas. A Imagem Peregrina de 
Nossa Senhora foi assim recebida nos últimos dois dias na diocese de Viseu, em que percorreu 
o arciprestado Viseu Urbano. O sábado, dia 30 de maio, foi um dia pleno. Não apenas pela ex-
tensa agenda, mas também pela grande emoção que muitos fiéis transmitiram ao ver a Imagem 
Peregrina a atravessar as ruas das suas paróquias. A Imagem chegou a Viseu no passado dia 13 
de maio e foram 19 dias a percorrer diversas paróquias da diocese. 
 Como noutros arciprestados, o dia em ‘Viseu Urbano’ começou cedo. Poucos minutos 
de- pois das 9h30, a carrinha branca que transportava a Imagem Peregrina de Nossa Senhora 
entrou no acesso ao Quartel da Paz, na paróquia de São José. Esta foi a primeira paróquia a ser 
visitada. Por essa altura, os muitos fiéis que foram enchendo o recinto já entoavam uma canção 
dedicada à Virgem Mãe. Diversos escuteiros e guias da paróquia ofereceram à Imagem rosas 
brancas à medida que foram lendo uma pequena frase evocativa. No final foi rezado um misté-
rio do Terço, antes da largada de pombas brancas. 
 Em seguida, a Imagem Peregrina seguiu para a paróquia do Viso, sendo recebida por um 
grupo de ciclistas e com igual emoção e o lançamento de pétalas pelos fiéis, num extenso cor-
dão humano criado para o efeito. À entrada da igreja foi colocado um manto verde com o nome 
Maria, e foram feitas várias preces e entoados diversos cânticos de louvor. 

COM OS NOSSOS DOENTES 

 O programa da visita da Imagem Peregrina contemplava uma hora para cada paróquia, 
pelo que cada minuto era precioso. Isso foi visível no rosto de muitos fiéis que aproveitaram a 
oportunidade de rezarem à Virgem Mãe, mesmo que a Imagem Peregrina não tenha saído do 
apelidado ‘Nossa Senhora móvel’. 
 Assim, pelas 11h30, a Imagem Peregrina foi recebida na paróquia de São Salvador, e uma 
hora depois, às 12h30, chegou à paróquia de Repeses. A emoção e o fervor foram sentidos em 
ambos os locais, repletos de gente. Pelas 14h30, a imagem de Nossa Senhora esteve na paróquia 
de Abraveses, sendo igualmente saudada com palmas e rosas. 
 Alguns motards seguiram, desde Abraveses, para o Hospital de São Teotónio (HST), 
abrindo caminho para a carrinha que transportava a Imagem Peregrina. Depois de uma breve 
procissão, desde o portão, a Imagem Peregrina saiu da viatura e levada para junto do altar ergui-
do no hall de entrada, espaço onde decorreu a eucaristia. O sacerdote João Pedro Cardoso, um 
dos capelães do HST, conjuntamente com o padre Amadeu Dias Ferreira, lembrou a “oportuni-
dade” do momento em que a “Mãe Maria quer entrar e estar com os nossos doentes, com quem 
aqui trabalha”. Na homilia, o padre João Pedro reforçou a força da presença da Imagem Peregri-
na no Hospital, “nesta casa onde a dor e o sofrimento se combatem todos os dias”, solicitando 
que “a Mãe de Jesus nos acolha e escute a nossa voz”. No final da cerimónia foram lançados 
balões brancos e a Imagem Peregrina seguiu para a paróquia de Rio de Loba, onde chegou às 
17 horas. Ali esteve até seguir para a paróquia de Orgens, às 18h, e depois para a paróquia de 
Ranhados, às 19h. Nestes lugares foi grande a emoção dos fiéis. 
 Pelas 20 horas, a Sé de Viseu acolheu a Virgem Mãe, sob a presença de algumas deze-
nas de pessoas que passaram a centenas, já no interior da Catedral. Aí, a Imagem foi colocada 
junto do altar-mor onde, pelas 21 horas, foi rezado o Terço e realizada uma Serenata a Maria, 
culminando com a consagração da diocese à Virgem Mãe feita pelo Bispo da Diocese, D. Ilídio 
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Leandro. 
 Na manhã do dia seguinte, 31 de maio, depois da eucaristia, às 11h – em que foi realizada 
a 1.ª Comunhão da paróquia de Santa Maria – foi tempo da tradicional despedida. O périplo 
pela diocese de Viseu chegara ao fim. Algumas horas depois, a Imagem Peregrina chegou à Sé 
de Braga. 

PBA 

CRISMAS EM LAGEOSA DO DÃO 

 Na tarde de sábado, liturgicamente já Solenidade da Santíssima Trindade, o Bispo presi-
diu à Eucaristia, na Igreja Matriz de Lageosa do Dão, onde é pároco o Pe. José de Seixas Nery 
e concelebrada por todos os sacerdotes do Arciprestado de Tondela. No momento próprio, o 
Bispo crismou 130 cristãos, quase todos jovens, apresentados pelos respetivos párocos. 

ZONA PASTORAL DE BESTEIROS 

 Na manhã de quinta-feira, dia 28 de maio, reuniram os sacerdotes da Zona Pastoral de 
Besteiros, no Centro Paroquial de Campo de Besteiros. Trataram-se diversos temas, agendados 
para esta Zona Pastoral, sobretudo no setor da formação de leigos. Fez-se, também, a avaliação 
da passagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima por estes Arciprestados. Pre-
sentes, também, os sacerdotes do Arciprestado de Carregal do Sal, agora membros desta Zona 
Pastoral. 

CRISMAS EM MANGUALDE 

 Na tarde de Sábado, 6 de junho, o Bispo presidiu à Eucaristia Vespertina da Solenidade 
do Corpo de Deus, na Igreja paroquial de Mangualde, crismando 109 cristãos, jovens na sua 
quase totalidade. Concelebraram os Párocos das paróquias de onde provinham os crismandos: 
Cón. Seixas – Vigário Episcopal -, Pe. Nuno Azevedo – Arcipreste -, Pe. Manuel Chaves, Pe. 
João Zuzarte, Pe. Gabriel e Pe. Lino Alberto. Esteve presente, também, o Diácono Manuel Vaz. 
A grande Igreja, completamente cheia, viveu uma bela celebração. 

CRISMAS NA IGREJA DO VISO 

 No início da tarde de sábado, dia 13 de junho, o Bispo presidiu à Eucaristia, na igreja 
paroquial do Viso, completamente cheia, crismando 119 cristãos, quase todos jovens. Concele-
braram os Párocos das três paróquias que ali tinham crismandos: Pe. Armando (Viso), Pe. José 
Henrique e Pe. José Carlos (Rio de Loba) e Pe. José Pedro (Ranhados - Jugueiros). 
 Concelebraram, ainda, o Pe. João Martins e o Pe. Pedro Leitão. Foi uma bela celebração, 
bem participada por intervenções diversas dos jovens que celebraram este momento importante 
da sua vida cristã. 
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CRISMAS EM S. PEDRO DO SUL 

 No Arciprestado de S. Pedro do Sul, na paróquia de Bordonhos, celebrou-se o Crisma 
Arciprestal, na tarde de quarta-feira, feriado de 10 de junho, em Eucaristia presidida pelo Bispo 
da Diocese. 

 Num muito bem preparado cenário, ao lado da Igreja Matriz - a multidão encheria vários 
espaços iguais aos da Igreja - celebrou-se esta Festa, na qual foram crismados 147 cristãos, na 
sua quase totalidade jovens, vindos das diversas paróquias deste Arciprestado. 

 Concelebraram os diversos Sacerdotes - Párocos - e 3 Diáconos Permanentes. A celebra-
ção foi bem preparada e bem orientada pelo Arcipreste - Cón. Mário Lopes Dias - e pelo Pároco 
- Pe. Álvaro Ferreira Diogo. 
 Presentes, também, as Autoridades Autárquicas da freguesia e do concelho. 

CRISMAS EM SÁTÃO

 Na tarde de sábado, dia 4 de julho, o Bispo esteve em Sátão onde, na Igreja Paroquial 
daquela vila, foram crismados 120 cristãos, quase todos jovens. Vieram de quase todas as pa-
róquias deste Arciprestado e quase todos os seus párocos estiveram presentes. Para a adminis-
tração do Sacramento, o Bispo pediu ajuda ao Pe. José Cardoso - pároco de Sátão e Vigário 
Episcopal da Zona Pastoral do Dão.

CRISMAS EM BARREIRO DE BESTEIROS

 Na tarde de domingo, dia 5 de julho, o Bispo presidiu à Eucaristia no largo contíguo à 
Capela de Nossa Senhora do Rosário, na paróquia de Barreiro de Besteiros. É Pároco ali o Pe. 
Alcides Vilarinho. Concelebraram, também, o Arcipreste Pe. António José, o Pe. António Fe-
lisberto, o Pe. António Ferreira Duarte e o Pe. Sérgio Pinho - párocos neste Arciprestado. Tam-
bém concelebraram o Pe. Francisco, Comboniano e natural desta paróquia e o Pe. Armando da 
Costa, natural de Tourigo. Foram crismados 64 cristãos, quase todos jovens.

CRISMAS EM OLIVEIRA DE FRADES

 No meio da tarde de sábado, dia 11 de julho, o Bispo deslocou-se à Igreja Paroquial de 
Oliveira de Frades, onde teve lugar a celebração da Eucaristia e a administração dos Crismas 
aos candidatos vindos de todo o arciprestado. Estava, também, o Pároco de Campia e Alcofra 
com 20 jovens crismandos. Para além do Pároco e Vigário Episcopal, do Arcipreste e dos de-
mais Sacerdotes párocos, estava presente o Pe. Fernando, ordenado há 2 anos, natural de Oli-
veira de Frades e incardinado no clero do Patriarcado. No momento próprio foram crismados 
79 cristãos, quase todos jovens.
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CRISMAS EM CASTELO DE PENALVA

 No meio da tarde de domingo, dia 12 de julho, o Bispo deslocou-se à Igreja Paroquial 
de Castelo de Penalva, no Arciprestado de Penalva do Castelo, onde teve lugar a celebração da 
Eucaristia com a administração de crismas a candidatos vindos de todo o Arciprestado. Com 
todos os sacerdotes do Arciprestado presentes - Pe. Manuel Clemente, pároco e arcipreste, Pe. 
José António, Pe. César Martinho e Pe. Ermelindo e, ainda, o Pe. Ricardo Alexandre, dali natu-
ral - foram crismados 62 cristãos, quase todos jovens. Destes 62, 5 são de Viseu, crismando-se 
ali por conveniência e oportunidade, enviados pela sua paróquia.

CRISMANDOS EM VOUZELA

 No início da noite de sexta-feira, 17 de julho, o Bispo esteve na igreja Matriz de Vouzela. 
Ali, convidado pelo Pároco e Arcipreste - Pe. José Marcelino - o Bispo esteve com os crisman-
dos que iriam ser confirmados no domingo seguinte.
 Presentes com os seus catequistas e muitos pais e os seus párocos, os jovens tiveram um 
encontro de preparação próxima para este momento importante da sua vida cristã, vivida na 
igreja.

CRISMAS EM VOUZELA

 Na tarde de domingo, dia 19 de julho, o Bispo presidiu à celebração da Eucaristia, em 
Vouzela e ao ar livre, crismando 70 cristãos, quase todos jovens e vindos de quase todas as pa-
róquias daquele arciprestado.
 No lugar já habitual, próximo da igreja Matriz, organizou-se uma grande e bela “cate-
dral”, onde, com muito silêncio e ótimo ambiente, se celebrou a Eucaristia.
 Concelebraram os Padres do Arciprestado: Pe. José Marcelino - Pároco e Arcipreste - Pe. 
António Fernandes, Pe. Francisco Domingos e Pe. José Carlos Maia.
 Foi uma bela celebração, bem animada por um grupo de jovens.
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CAPÍTULO VII

PARÓQUIAS
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PARÓQUIA DE LAJEOSA DO DÃO DESPEDE-SE DO PE. ARNALDO 

 Por motivos de fragilidade na sua saúde, o Pe. Arnaldo Cunha Pereira deixou de cuidar 
pastoralmente da comunidade cristã de Lajeosa do Dão (Tondela), paróquia que lhe foi confia-
da desde Setembro do ano 2000. Sabendo da sua saída, Lajeosa do Dão quis manifestar ao seu 
Pároco o reconhecimento por estes 14 anos de inteira dedicação. 
 Num almoço de confraternização e agradecimento, juntaram-se na Quinta do Vale Mi-
nhoto (Tondela) muitos dos seus paroquianos, nomeadamente os seus colaboradores mais pró-
ximos nas lides pastorais. Uma grande ovação ecoou no salão, quando o Pe. Arnaldo chegou. 
Em clima de alegria e fraternidade, o almoço decorreu, com momentos de recordação e de 
cumprimentos. Houve também entrega de presentes carregados de significado: um álbum de fo-
tografias, lembrando momentos importantes da sua actividade como Pároco de Lajeosa do Dão 
e projecção de um vídeo biográfico do Pe. Arnaldo, que nasceu em Mundão, no ano de 1945. 
 Em palavras de circunstância, foram referidas muitas das suas iniciativas de valorização 
da comunidade cristã lajeosense, tanto na promoção religiosa, como humana e social e na cons-
trução, preservação e valorização do património arquitectónico religioso. 
 A sua dedicação e cuidado prestado aos jovens foram evidenciados recordando a criação 
do Grupo de Jovens, do Agrupamento de Escuteiros, a dignificação das Festas e a organização 
das estruturas de corresponsabilidade. 
 Terminando, o Pe. Arnaldo recordou que o seu objectivo era “levar a Lajeosa a Jesus”, 
pois “é sempre com Ele que nos encontramos, quando chegam as más horas. Fui sempre um 
homem de missão que trabalhou em conjunto convosco e que aproveita este momento para 
agradecer toda a vossa colaboração. Bem hajam por tudo”. 
 Pedro Olayo, pintor e fadista, proporcionou, no final, um momento musical muito agra-
dável. 

GI 

ANIVERSÁRIO DE DEDICAÇÃO DE IGREJA 

 Na tarde de Sábado, dia 6 de Setembro, o Bispo presidiu à solene Eucaristia de Domingo, 
na Igreja de Sátão, comemorativa dos 15 anos da Dedicação desta Igreja. Concelebrou o Pároco 
- Pe. José Cardoso de Almeida, também Vigário Episcopal deste Arciprestado e Secretário-Ge-
ral do Sínodo Diocesano. Concelebrou, ainda, o Pe. António Encarnação, para além dos Padres 
João Martins Marques e Manuel Cardoso Júnior que, com o Pe. José Cardoso, pároco, consti-
tuem a nova equipa sacerdotal no Sátão em unidade pastoral com Rio de Moinhos e S. Miguel 
de Vila Boa. 
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VOUZELA 

BODAS DE PRATA SACERDOTAIS PE. JOSÉ MARCELINO PEREIRA 

 No domingo, dia 7 deste mês, realizou- se a grande festa das Bodas de Prata do nosso 
Pároco, Senhor Padre José Marcelino Pereira. Prevendo-se que a chuva não permitisse que 
esta celebração se fizesse ao ar livre e contando-se com um elevado número de pessoas, foi no 
ginásio dos Irmãos Maristas, devidamente ornamentado, que teve lugar esta linda homenagem 
ao nosso Pároco. 
 A animação desta Eucaristia teve a orientação musical do maestro Sr. Armando Neves e 
a participação dos dois coros da paróquia e alguns elementos da Sociedade Musical Vouzelense 
que ajudaram a dar brilho a esta Cerimónia. Presidiu o nosso Bispo, coadjuvado pelo Bispo 
das Forças Armadas, o Sr. Padre Marcelino e alguns padres amigos. Na homilia, D. Ilídio deu 
graças a Deus pela vocação ao sacerdócio do Sr. Padre Marcelino, enaltecendo as suas quali-
dades de humildade, simplicidade, entrega, generosidade e do muito trabalho realizado nestes 
25 anos, sendo vividos 18 em Mangualde e os últimos 7, aqui, nas três paróquias que lhe estão 
confiadas: Carvalhal de Vermilhas, Cambra e Vouzela. Além disso ainda é capelão das Forças 
Armadas em Viseu e Coimbra. 
 Nesta Celebração estiveram presentes familiares do Sr. Padre Marcelino, incluindo sua 
extremosa mãe, representantes das várias instituições das três paróquias, associações, grupos de 
jovens, catequese, Apostolado da Oração, Entidades Civis, Bombeiros Voluntários de Vouzela, 
oficiais militares amigos, elevado número de pessoas de Mangualde com o seu grupo de escu-
teiros e muitos fiéis. 
 No momento de Acção de Graças, o Sr. Padre Rocha Monteiro, amigo particular do Sr. 
Padre Marcelino, o Bispo das Forças Armadas e o Bispo da nossa diocese dirigiram palavras 
de louvor, apreço e acção de graças ao aniversariante, enaltecendo as virtudes e qualidades de 
trabalho do Sr. Padre Marcelino. Uma coordenadora da catequese agradeceu todo o trabalho, 
dedicação, empenho e toda a dinâmica, iniciativa e espírito de serviço que o nosso Pároco põe 
em todas as actividades das comunidades, nomeadamente nos grupos de jovens, na catequese e 
em todas as outras associações. Dois jovens de Mangualde também deram o seu testemunho de 
apreço pelo seu ex-Pároco. 
 Seguiu-se o momento da entrega de lembranças de várias entidades e de pessoas amigas. 
O Sr. Padre Marcelino agradeceu todo o carinho manifestado por tantas pessoas e deu graças a 
Deus pelo dom da sua vocação. 
 Antes do final, D.ª Isabel Silvestre, com a sua melodiosa voz, cantou “Miraculosa”, acom-
panhada pela enorme assembleia que aplaudiu, enaltecendo deste modo a imagem de Nossa 
Senhora da Assunção, nossa Padroeira, que esteve ao lado do altar durante toda a Celebração. 
Seguiu-se o almoço, bem servido, num restaurante da vila, no qual usaram da palavra o Presi-
dente da Câmara de Vouzela, o Presidente da Câmara de Mangualde, que falou na sua qualidade 
de antigo paroquia- no, e ainda outras pessoas. 
 Houve muita confraternização, o Grupo de Jovens foi animando e, no fim, houve uma 
sessão de fados pelo grupo do Orfeão de Viseu. 
 Para terminar houve bolo comemorativo, champanhe e foram cantados os parabéns ao 
nosso Pároco a quem desejamos vida e saúde para continuar a viver com o mesmo entusiasmo 
a sua Missão. 



199Igreja Diocesana

S. MIGUEL DE OUTEIRO 

 Na manhã de Domingo, dia 14 de Setembro, o Bispo presidiu à Eucaristia na Igreja Ma-
triz de S. Miguel de Outeiro, onde é Pároco o Pe. António Carlos Carvalho da Silva. 
 Depois da celebração e na companhia do Pároco, do Presidente da Câmara Municipal de 
Tondela, do Presidente da União das Freguesias de Sabugosa e S. Miguel de Outeiro, de diver-
sos elementos destas Autarquias e muitas pessoas, procedeu-se à bênção e inauguração da Casa 
Mortuária. Passou-se à inauguração de um pavilhão desportivo e dos restauros de 2 Igrejas - em 
S. Miguel de Outeiro e em Póvoa da Catarina. 

INAUGURAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SOCIAL 

 Na tarde de Sexta-feira, dia 12 de Setembro, foi inaugurada uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS), em Lamas de Ferreira de Aves, de uma Instituição - ARCAS - que 
assume o Apoio Domiciliário, Lar de Idosos e Lar de pessoas com de ciência. Foi inaugurada 
pelo Senhor Primeiro Ministro e presidiu à bênção o Bispo da diocese, na presença do Pároco - 
Pe. Nuno Amador. 

FORNOS DE ALGODRES 

SEMANA DA PARÓQUIA 

 De 23 a 29 Setembro, a Paróquia de Fornos de Algodres está a realizar a Semana da pa-
róquia, sob o lema “Caminhar com o Ressuscitado!” 
 Iniciou-se no dia 23, às 21.00h, na Igreja Paroquial com uma Vigília de Oração, onde os 
participantes tiveram a oportunidade de celebrar o Sacramento do Perdão e Reconciliação. 
 Na quarta-feira, foram visitados os Lares da Terceira Idade e os doentes, em suas casas. O 
dia 25 é dedicado a visitar a Escola do Primeiro Ciclo, num contacto com alunos, professores e 
restantes trabalhadores da Escola. 
 Na sexta-feira à noite, 21.00h, haverá na Igreja Paroquial um concerto musical proporcio-
nado pelo Grupo “Cantus Firmus” de Seia; este concerto é patrocinado pela Câmara Municipal 
de Fornos de Algodres. 
 Ao final da tarde de sábado, 18.00h, realiza-se no Centro Pastoral da Paróquia uma As-
sembleia Paroquial, que servirá para apresentação de propostas de trabalho para o ano pastoral. 
No Domingo, dia 28, às 11.30h, dar-se-á, na Igreja Paroquial, início à Catequese e, às 15.00h, 
no Auditório do Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social (Antigo Cinema), haverá 
uma “Oficina Musical” dos Jovens, seguindo-se um espectáculo teatral com a peça “Jorge Dan-
dino, o marido confundido” (Molière), a cargo do Grupo “Ondas do Campo”, proveniente da 
Paróquia de Campo de Madalena (Viseu). 
 A Semana da Paróquia encerrará a 29 de Setembro, às11.00h, com Eucaristia da Soleni-
dade de S. Miguel, presidida por D. Ilídio Leandro - Bispo de Viseu. A procissão será animada 
pela “Batuta da Alegria”. A fechar o programa do dia, haverá inauguração e bênção da Casa 
Sacerdotal da paróquia. 
 E, como diz o Pároco, durante esta Semana da Paróquia, “vemos, ouvimos, encontramo-
nos ... e celebramos!” 

GI 
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INÍCIO DE MINISTÉRIO DE NOVO PÁROCO 

 Na tarde de Sábado e de Domingo, dias 20 e 21 de Setembro, o Bispo presidiu ao início do 
ministério de Pároco do Pe. Cristóvão da Silva Cunha, nas paróquias de Manhouce, de S. João 
da Serra e de Valadares. Natural de Dornelas, no Arciprestado de Aguiar da Beira, o Pe. Cris-
tóvão - ordenado no passado dia 29 de Junho - esteve acompanhado pelos seus Pais e Irmãos. 
Concelebraram todos os párocos do Arciprestado de Oliveira de Frades, acompanhados pelo 
Arcipreste e pelo Vigário Episcopal da Zona Pastoral de Lafões. Numa das celebrações, estive-
ram o Reitor e os restantes Padres dos Seminários da diocese e, ainda, o Pe. Ricardo da Silva 
Ferreira. Em todos os lugares, os paroquianos encheram literalmente as Igrejas e receberam-no 
com muita alegria. 

CONSELHO PASTORAL DE S. SALVADOR 

 O Bispo recebeu, no m da tarde de Terça-feira, 23 de Setembro, o Conselho Pastoral da 
Paróquia de S. Salvador que vinha acompanhado pelo Pe. José Pedro da Costa Matos, o páro-
co neste último ano pastoral. Estiveram, também, os Padres da Congregação de S. Vicente de 
Paulo: Bruno José Pinheiro da Cunha e Albertino Gonçalves. Estes 2 sacerdotes vão assumir a 
paroquialidade de S. Salvador continuando com a responsabilidade pastoral de Órgens. A reu-
nião serviu para apresentar as razões da mudança e para acertar aspectos necessários ao início 
do ministério destes 2 sacerdotes. Também foi ocasião para agradecer o serviço pastoral do Pe. 
José Pedro, durante o último ano pastoral. 

CRISMAS EM CAMPO DE MADALENA 

 Na tarde de Sábado, dia 27 de Setembro, o Bispo deslocou-se à Igreja Matriz do Campo 
de Madalena, onde presidiu à Eucaristia e crismou 63 cristãos, jovens na quase totalidade. Vie-
ram 35 do Campo de Madalena e 28 de Bodiosa, tendo concelebrado os 2 párocos: Pe. Miguel 
de Abreu e Pe. José Francisco Cardoso Caldeira. Também concelebrou o Reitor do Seminário 
- Pe. António Jorge dos Santos Almeida - dado crismar-se o seminarista Orlando, natural da 
paróquia do Campo. 
 Foi uma bela celebração, muito bem animada pelos próprios crismandos, numa Igreja 
totalmente repleta de cristãos. 
 Parabéns aos recém-crismados, aos seus Pais, Párocos e Catequistas e votos de que os 
novos crismados sejam dignos e verdadeiros cristãos, empenhados na vida da Igreja e da Socie-
dade. 

NOVO PÁROCO EM TONDELA 

 Com a presença do Superior Provincial dos Padres Claretianos, de vários outros Padres 
desta Congregação e do Vigário Episcopal de Besteiros, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja 
Matriz de Tondela, investindo o novo Pároco - Pe. João Carlos Pinto Gomes. Substitui o Pe. 
Manuel António Rocha que pediu a integração no Presbitério da diocese. O novo Pároco, já a 
viver em Tondela há cerca de um ano, foi recebido com muita alegria por todos os paroquianos. 
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S. FRANCISCO EM VÁRZEA DE CALDE 

 Para satisfazer uma promessa feita na Visita Pastoral, o Bispo esteve na Festa de S. Fran-
cisco de Assis, padroeiro de Várzea de Calde. Com a presença do Pároco da Comunidade - Pe. 
Valmor Marcolin - o Bispo presidiu à solene Eucaristia e à Procissão que levou a multidão em 
solene romagem da Igreja nova para a pequena Capela de S. Francisco. Ali se terminou a cele-
bração, cantando-se o “Cântico das Criaturas”, da autoria de S. Francisco. 

NOVOS PÁROCOS EM S. SALVADOR 

 Com a presença do Superior Provincial dos Padres Vicentinos, do Superior da Comu-
nidade no Monte Salvado e do Pe. António Manuel Martins, anterior pároco em Órgens, o 
Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja Matriz de S. Salvador, investindo os novos Párocos “in 
solidum” - Pe. Bruno José Pinheiro da Cunha e Pe. Albertino Gonçalves. É Moderador o Pe. 
Bruno. Substituem o Pe. José Pedro que se mantém Pároco de Repeses, Reitor da Igreja Beata 
Rita e Vigário Paroquial de Ranhados. Os novos Párocos irão, também, paroquiar “in solidum”, 
a Comunidade de Órgens. 

FESTA DO PADROEIRO E BÊNÇÃO DE CASA 

 Na Segunda-feira, 29 de Setembro, dia litúrgico dos Arcanjos S. Gabriel, S. Miguel e S. 
Rafael, o Bispo presidiu à Eucaristia na Igreja Matriz de Fornos de Algodres, celebrando S. 
Miguel, o Padroeiro desta Comunidade cristã. Concelebraram os Párocos do Arciprestado - Pe. 
José Carlos Bento (arcipreste) e Pe. Nuno Manuel, os 4 Padres dos Seminários - Pe. António 
Jorge (Reitor), Pe. Abel, Pe. António Henrique e Pe. Nuno Santos, 2 sacerdotes do Arciprestado 
de Aguiar da Beira - Pe. Jorge Miguel e Pe. Silvério Cardoso e o arcipreste de Penalva do Cas-
telo - Pe. Manuel Clemente. Depois da celebração e com a presença de muitas das pessoas da 
Comunidade, o Bispo e os Párocos, acompanhados pelo Engenheiro e Arquitecto, pediram a 
Deus a bênção para a nova Casa Paroquial. Seguiu-se um almoço de festa. 

SANTA COMBA DÃO 

FORMAÇÃO DE ACÓLITOS 

 No passado sábado, 27 de setembro, realizou-se em Santa Comba Dão, com o patrocínio 
do Secretariado Diocesano da Liturgia, uma acção de formação para Acólitos. 
 A iniciativa destinou-se aos Acólitos da Unidade Pastoral de Santa Comba Dão e esti-
veram presentes cerca de 40 acólitos oriundos das Paróquias de Sta. Comba Dão, Treixedo, S. 
Joaninho, Nagosela, Couto do Mosteiro e Vimieiro. 
 A AAPT - Associação de Acólitos da Paróquia de Tondela - deu a sua meritória cola-
boração, enaltecida pela Equipa do Secretariado, que agradeceu também aos sacerdotes desta 
Unidade Pastoral todo o acolhimento e colaboração dados a esta iniciativa. 

GI / PM 
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CAMPO DE MADALENA 

 Campo de Madalena celebrou o Dia da Paróquia no passado Domingo, dia 12 de Outubro. 
A Escola Jean Piaget apresentava uma montra das diversas actividades de Grupos, Movimentos 
e Obras de acção apostólica, com cartazes de Princípios, de Regulamentos e de Programas dos 
diversos grupos. Responsáveis dos mesmos apresentavam as suas áreas, muito bem ilustradas 
e documentadas, quer em cartazes no exterior quer no interior do átrio da mesma Escola. Às 
11,15, como previsto, iniciou-se a Procissão de Entrada da Eucaristia, em direcção ao grande 
salão que ficou completamente cheio, ainda com muita gente no exterior. Foi uma bela Festa, 
com um magnífico grupo coral que fez cantar toda a vasta Assembleia. Nesta, estavam presen-
tes as Crianças e Adolescentes da catequese, concretamente as várias dezenas que iniciavam o 
1.º ano, os Catequistas, os Responsáveis dos Movimentos que, em diversas fases da Eucaristia, 
foram fazendo o respectivo Compromisso. Seguiu-se um almoço de convívio entre todos, ofe-
recido pela Paróquia. O Bispo ausentou-se durante o almoço, mas a Festa iria prolongar-se por 
toda a tarde nos recintos exteriores da Escola. Parabéns ao Pároco - Cón. Miguel Abreu - e a 
todas as dezenas de Organizadores deste grande e belo Dia da Paróquia do Campo de Madalena. 

ÓRGENS - INÍCIO DO MINISTÉRIO 

 Na tarde do passado Sábado, 25 de Outubro, o Bispo foi presidir à Eucaristia dominical, 
na paróquia de Órgens, na qual concelebraram 4 Sacerdotes Vicentinos: Superior Provincial, 
Pe. António Martins Correia, Pe. Albertino Gonçalves e Pe. Bruno José Pinheiro da Cunha. 
Estes 2 sacerdotes foram investidos como Párocos “in solidum” desta Comunidade cristã. Estas 
2 paróquias ficam a formar uma Unidade Pastoral, com a pastoralidade destes 2 sacerdotes. 

JUBILEU EM FERREIRÓS DO DÃO

 Na manhã do passado Domingo, dia 21 de Dezembro, o Bispo presidiu à Eucaristia pa-
roquial, em Ferreirós do Dão, a convite do seu Pároco - Pe. José Fernando Pinto da Silva. Ce-
lebrando o Apostolado da Oração, naquela paróquia, 50 anos de existência, o Bispo presidiu a 
este jubileu e reflectiu, na oportunidade da vinda do Senhor, o bem pastoral, espiritual e apos-
tólico da vivência da espiritualidade deste Movimento. Incentivou a que to- dos, como cristãos, 
vivessem o centro desta espiritualidade: Eucaristia dominical, oração e apostolado pelo teste-
munho de uma séria e consciente vida cristã.

FREGUESIA DE CALDE EM JUBILEU 

 O Bispo recebeu o Presidente da Junta da Freguesia de Calde, do concelho de Viseu, que 
vinha acompanhado pelo Pároco - Pe. Valmor Marcolin. A razão desta visita foi o pedido para 
o Bispo presidir à Eucaristia naquela freguesia, no dia 26 de Julho, celebrando os 500 anos da 
criação da mesma. Em ano jubilar da Diocese, o Bispo aceitou, também, participar desta Festa, 
na Póvoa de Calde. 
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PÁROCO EM S. JOSÉ HÁ 40 ANOS 

 Dado o valor com que o número 40 aparece na Bíblia, antes ou a assinalar acontecimentos 
relevantes, a paróquia de S. José uniu-se para, com simplicidade e muito carinho, honrar o seu 
pároco, Sr. Padre José de Fátima Morujão, que, ao longo de 40 anos a renovou e desenvolveu 
totalmente. 
 Quando celebrou a sua primeira missa como pároco, às 7h e meia de uma manhã muito 
fria, no dia 1 de janeiro de 1975, com meia dúzia de pessoas que mal se divisavam na penumbra 
de uma igreja degradada e escura, não desanimou! 
 Lançou mãos à obra e o seu dinamismo foi contagiante: os paroquianos começaram a 
acompanhá-lo e a ajudá-lo. Vencendo dificuldades e ultrapassando obstáculos, (falta de dinhei-
ro, más vontades, burocracia...) a Igreja de Nossa Senhora da Conceição aí está linda, renovada. 
Nestes 40 anos, muita obra surgiu, obra material e espiritual, pois nunca descurou a formação 
do seu rebanho, das crianças aos idosos, dos sãos aos doentes. 
 Ainda uma obra não estava acabada, logo pensava noutra. E... era só pensar, querer, exe-
cutar... 
 Cada vez se movimentava e crescia mais a paróquia em redor do Padre Zé, como carinho-
samente é tratado. Foi, e é, sempre o primeiro em tudo. Quem poderia negar-se a colaborar com 
ele? 
 E assim no dia 1 de janeiro deste ano de 2015, a missa paroquial teve um cunho especial: 
Breves palavras iniciais, fizeram uma retrospetiva de algum do trabalho efetuado. Seguiu-se a 
Eucaristia, “abrilhantada” pelos coros de S. José, Santiago e Esculca. 
 A homilia, feita pelo seu irmão dr. Manuel Morujão, SJ, encantou pela simplicidade e 
profundidade das suas palavras. 
 No momento do Ofertório, representantes dos 18 Movimentos, atualmente existentes na 
paróquia, levaram ao altar um símbolo adequado com uma frase explicativa do mesmo. 
 Na hora de Ação de Graças, além do sr. Padre Zé, foi também lembrado seu irmão Padre 
Geraldo e suas duas irmãs Áurea e Maria da Glória, que humildemente se dedicam de alma e 
coração a todo o trabalho que é necessário no embelezamento das Igrejas e tudo o que é preciso. 
A finalizar, umas palavras muito breves mas muito significativas de um elemento da FNA (Fe-
deração Nun’Álvares): foi com um pequenino grupo de rapazes que o Sr. Padre Zé fundou o 
agrupamento de escuteiros 577, que tem continuado a crescer. Esses, os da primeira hora, for-
mam agora a FNA, sempre unidos no mesmo ideal escuta, apesar da distância que os separa. 
 Um agradecimento final, à “maneira simples e brincalhona” do Sr. Padre Zé e o lança-
mento de pombas, pois era o Dia mundial da Paz. Inesquecível esta Eucaristia do 1º dia do ano 
de 2015! 

Mariazinha 

TONDELA 

CANTARES AO MENINO E ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 

 Numa iniciativa de Unidade Pastoral, o conjunto das sete paróquias que constituem a 
unidade pastoral a NE de Tondela reuniram-se em Canas de Santa Maria, no Dia da Sagrada 
Família, para cantarem ao Menino e rezarem pelas Famílias. 
 Os cantares ao Menino foram garantidos pelos Grupos Corais paroquiais e foram inter-
calados com momentos de oração conduzidos por casais residentes nestas paróquias e que vêm 
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reunindo mensalmente, em Canas de Santa Maria, para reflectirem sobre a natureza, função e 
missão da família cristã. Nestas reuniões mensais, tem havido a colaboração do Secretariado 
Diocesano da Pastoral da Família. 
 Os cantares ao Menino foram sugeridos em reunião sectorial do Arciprestado, e teve 
bom acolhimento junto dos leigos, em todas as paróquias. Prevê-se uma outra iniciativa, já em 
Janeiro, destinada aos catequistas desta Unidade Pastoral. Será uma Ceia de Reis, a realizar em 
Lajeosa do Dão, no dia 9, sexta-feira, a partir das 20:00 horas. 
 Não estando constituída formalmente a Unidade Pastoral, pensa-se que o caminho para 
que ela possa vir a constituir-se poderá ser construído a partir de iniciativas conjuntas, como 
estas, gerando corpo eclesial e unidade na acção pastoral, a par de uma nova consciência de “ser 
igreja”. 
 O Arcipestre, Pe. João Pedro, fez o acolhimento aos participantes e apontou os objectivos 
e interesse destas iniciativas. 

GI 

CELEBRAÇÃO EM VILA CHÃ DE SÁ 

 Dando início à semana da Visita Pastoral, o Bispo esteve em Vila Chã de Sá, onde é Pá-
roco o Senhor Pe. Daniel Lopes dos Santos, presidindo à Festa de S. Sebastião. Foi na tarde 
de Domingo, dia 18 de Janeiro. A Visita vai decorrer ao longo desta semana, terminando no 
próximo Domingo. 

PARÓQUIA DE ABRAVESES 

 No início da tarde do dia 10 de Fevereiro, o Bispo recebeu o Pároco de Abraveses que 
vinha acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia, por um Vereador da Câmara Muni-
cipal e por alguns membros do Conselho para os Assuntos Económicos. 
 Tratou-se de resolver algumas dificuldades que têm atrasado o cumprimento de um pro-
tocolo celebrado com as Autarquias e a Paróquia. 
 Este protocolo regulamenta a utilização de parte do Adro da Igreja paroquial e a cedência 
de um terreno para a construção de nova Igreja e serviços paroquiais. 
 O diálogo foi muito frutuoso e vinculativo aos acordos já aceites e aprovados anterior-
mente. 

AMENTAR DAS ALMAS 

TRADIÇÃO SECULAR NO TOURIGO 

 Decorre, este sábado, 21 de Março, mais um Encontro de Cantadores de Almas Santas. 
 Depois de o Grupo do Tourigo ter andado a cantar e a rezar de porta em porta pela lo-
calidade do Tourigo, como é tradição, chegou a altura da AFERT promover o habitual encon-
tro. Também conhecido como “Amentar as Almas” (trazer à mente as almas), a iniciativa está 
marcada para as 21h30 na Igreja Paroquial de Tourigo e conta com a participação de 4 grupos: 
Grupo de Cantares das Almas Santas do Tourigo (Tondela); Grupo de Cantares Tradicionais de 
S. Miguel de Acha (Idanha-a-Nova); Grupo da Ínsua (Penalva do Castelo) e Grupo de Cantares 
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de Sobral (São Pedro do Sul). 
 Estes são assim quatro bons motivos para se deslocar ao Tourigo, a fim de participar numa 
tradição secular, cuja origem se perde no tempo e a que AFERT não quer deixar morrer. De 
referir que a iniciativa tem o especial apoio da Fundação INATEL. 

S. JOÃO DA CARREIRA 

 Na manhã de Domingo, dia 15 de Março, o Bispo celebrou a Eucaristia na Capela de S. 
João Baptista, em S. João da Carreira, propriedade das Cavalhadas de Vildemoinhos. Conce-
lebrou o Pe. José de Fátima, pároco de S. José (paróquia que integra aquele local) e o Pe. Al-
bertino Gonçalves, pároco in solidum de S. Salvador, onde pertence o certame das Cavalhadas. 
Presentes o actual Presidente da Câmara Municipal e o anterior, os Presidentes de Junta das 
freguesias de Viseu e de S. Salvador e Repeses, o Presidente das Cavalhadas e muitas pessoas, 
sobretudo de Vildemoinhos. A Capela foi totalmente recuperada, depois de adquirida pela Junta 
de Freguesia de S. Salvador. A Capela é um lugar emblemático e histórico para Vildemoinhos e 
para as Cavalhadas. 

CELEBRAÇÃO DO DIA DO DOENTE EM S. PEDRO DE LORDOSA 

 A coincidir com a vontade do Papa que já anunciou o “Ano da Misericórdia”, na tarde do 
passado domingo, dia 22, celebrou-se, na igreja matriz de S. Pedro de Lordosa o dia doente e 
do idoso, a quem o Santo Padre chama de “Poetas da Oração”. Como preparação específica, 
andou o Pároco durante a semana pelas localidades a atender todos quantos desejaram receber 
a graça do perdão, através do sacramento da Confissão. Talvez por isso é que o Rev.do Pároco, 
o sr. Padre Amadeu Dias Ferreira, ao chegar ao altar e verificando que o templo estava quase 
cheio, não conseguiu esconder a emoção pela grande alegria de ver toda aquela gente tão bem 
disposta para receber a graça do sacramento da unção dos doentes. 
 Do programa constava a Eucaristia que iniciou pelas 14,30h e foi animada pelo grupo 
coral de sábado. No final da homilia e no momento específico, foi então administrado a todos 
quantos o desejaram, o sacramento da unção dos doentes, momento comovente que foi soleni-
zado por um cântico adequado a esta liturgia. No final da Eucaristia, foram todos convidados a 
dirigir-se ao salão da paróquia para um convívio, podendo ao mesmo tempo fazer gratuitamente 
o rastreio da tensão arterial e do açúcar, oferecidos pela Instituição “Idade Activa”. 
 Na parte recreativa intervieram os dois Ranchos Folclóricos da Paróquia e a fechar o 
programa esteve um pequeno lanche oferecido pela paróquia, não faltando os que muito agrade-
ciam a Deus pelo pastor daquele pequeno rebanho. Obrigada, senhor Padre Amadeu, por mais 
este dia! Estamos felizes por actuar como diz o Santo Padre que defende que as paróquias não 
podem ser ilhas isoladas, mas casas sempre abertas e prontas a acolher e a animar a todos! 

Ir Madalena 

CORO DIOCESANO DE S. TEOTÓNIO EM TORREDEITA 

 Torredeita tem como Padroeira Nossa Senhora da Anunciação, celebração que ocorre 
a 25 de março. Integrado na comemoração desta festividade, e a convite do pároco, P. Paulo, 
teve lugar na igreja paroquial, no passado sábado, dia 21, um memorável concerto, com o Coro 
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Diocesano de S. Teotónio e o Coro das Colectividades Musicais de Boa Aldeia. Um e outro 
deslumbraram a assembleia, cada qual com o seu repertório. 
 O Coro S. Teotónio é um dos frutos já visíveis do Sínodo Diocesano. Formado há cerca 
de dois anos, no âmbito do Departamento Diocesano de Música Litúrgica, cujo responsável é o 
Cónego Jorge Seixas, teve já diversas atuações, sobretudo nas grandes celebrações diocesanas 
da Catedral, bem como alguns concertos pelas zonas da diocese, sempre com muito agrado e 
aplauso dos ouvintes. 
 Integram o Coro mais de 80 cantores, oriundos de vários grupos corais: Abraveses, Sé, 
Lopes Morago, Clave Jovem de Mangualde, Cunha Baixa e outros elementos singulares e uma 
boa orquestra composta por instrumentos de cordas (violinos, violoncelo e contrabaixo) e so-
pros (flautas, clarinetes, saxofone e trompete) o que possibilita uma interpretação mais brilhante 
e qualificada das várias peças executadas. 
 É um grupo aberto aos que, além do gosto pela música, querem aprofundar e praticar boa 
música polifónica, para assim melhor louvarem o Senhor. Para tal, basta inscrever-se, participar 
nos ensaios e trabalhar a solo, sobretudo os instrumentistas. 
 O repertório executado em Torredeita versou temas polifónicos variados, especialmente 
de cariz litúrgico. O concerto terminou com a entoação conjunta do Hino Sinodal, a que se 
associaram alguns membros da plateia. Os aplausos finais não foram regateados, “obrigando” 
o Coro S. Teotónio a um encore, atestando, assim, a qualidade musical deste jovem, mas cate-
gorizado grupo que orgulha a nossa diocese. 
 Após o concerto, seguiu-se um momento de convívio à volta da mesa, estreitando-se, 
deste modo, as relações de amizade. 

FP 

ALCAFACHE

INAUGURADA CAPELA DE SANTA CRUZ APÓS REQUALIFICAÇÃO 

 Foi inaugurada e aberta ao público, no passado dia 3 de maio, a requalificada Igreja de 
Santa Cruz, na Aldeia de Carvalho, em Mangualde. O descerrar da placa realizou-se no dia de-
dicado a Santa Cruz. 
 A obra, que representou um investimento de cerca de 10 mil euros, contou com o apoio 
da autarquia, da Junta de Freguesia de Alcafache, da Paróquia de Alcafache e da população da 
aldeia de Carvalho. O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, adianta numa nota à 
imprensa que “a intervenção neste símbolo do património local contemplou o interior e o exte-
rior, tendo apenas sido mantidas as paredes originais”. O autarca revela que “o grande enfoque 
das requalificações ficou a dever-se a questões estéticas e de segurança, nomeadamente ao nível 
do telhado, dos tetos em madeira e das pinturas”. 
 Na cerimónia de inauguração estiveram presentes autarcas, populares e fiéis, e pároco da 
freguesia, Nuno Azevedo, que benzeu o templo requalificado.

750 ANOS DA MORTE DE FREI GIL 

 O Bispo, por convite do Pároco - Pe. José Marcelino - presidiu à celebração do Beato Frei 
Gil, no Largo junto da sua Igreja, na vila de Vouzela. Esta celebração teve lugar na tarde do dia 
14 de maio, coincidindo com a hora da chegada da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, em 



207Igreja Diocesana

peregrinação na Diocese. 
 Esta celebração coincidiu com o dia dos 750 anos da morte do Beato - 14 de maio de 
1265. Dada a Festa do Beato Frei Gil - religioso da Ordem de S. Domingos - e a chegada da 
Imagem Peregrina, o belo Largo da vila de Vouzela estava completamente cheio e proporcionou 
uma muito bela celebração. 

BÊNÇÃO DE ORATÓRIO EM S. MACÁRIO 

 No S. Macário, no restaurante “Salva Almas”, foram edificados alguns lugares de oração 
e silêncio, nomeadamente um oratório com alguma capacidade e bom ambiente de oração. Con-
tactado pelo Pároco – Pe. Lindoval José da Silva – o Bispo esteve lá e abençoou este lugar de 
oração, na presença do proprietário, do pároco, de alguns hóspedes e dos Irmãos Maristas que 
têm uma Casa para retiros e encontros, ali próxima. 

CRISMAS NA PARÓQUIA DO CORAÇÃO DE JESUS 

 No fim da tarde de sábado, dia 13 de junho, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja pa-
roquial do Coração de Jesus, completamente cheia, crismando 75 cristãos, quase todos jovens. 
Concelebrou o Pe. António Gomes de Matos, não estando presente o Pároco - Pe. Milton - a 
recuperar de doença. 
 A celebração foi muito festiva e muito bem participada e vivida por todos. 

INAUGURAÇÃO DE LAR DE IDOSOS 

 Na manhã de domingo, dia 21 de junho, foi inaugurado o novo Lar de Idosos, do Centro 
Social Paroquial de Antas, no arciprestado de Penalva do Castelo. É ali pároco o Pe. Manuel 
Clemente. É um Lar com ótimas condições, com lugar para 40 pessoas e encontra-se cheio, 
neste momento, já a funcionar desde há 2 anos. 
 A bênção aconteceu depois da Eucaristia, celebrada na Igreja Matriz e presenciada por 
muitas pessoas que ali se deslocaram. 
 Para além de outras Autoridades locais e concelhias, estiveram presentes o Diretor da 
Segurança Social e o Presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo. 

PARÓQUIA DE POVOLIDE

 Na manhã de domingo, dia 5 de julho, o Bispo foi celebrar a Eucaristia à Igreja paroquial 
de Povolide. Era o primeiro Domingo, depois da morte de Mons. Alfredo Melo, pároco nos 
últimos quase 38 anos. A Igreja estava repleta e sentia-se, em todos os presentes, o respeito pela 
memória do pároco falecido e a saudade da sua memória. O Bispo alertou para a necessidade 
de acolherem o próximo pároco que, certamente, será pároco de outras paróquias vizinhas, aco-
lhendo uma diferente organização dos serviços paroquiais.
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FREGUESIA DE CALDE EM JUBILEU

 Por convite do Pároco e da Junta de Freguesia de Calde, o Bispo presidiu à Eucaristia, na 
sede daquela Paróquia, no Domingo de manhã, dia 26 de julho. Tratava-se de celebrar os 500 
anos daquela freguesia. Toda a Comunidade estava feliz por aquele evento que teve a presença 
de um representante da Câmara Municipal. A Igreja Paroquial, na Póvoa de Calde, estava re-
pleta, com muita gente no exterior. Seguiu-se um almoço no Adro da Igreja, aberto a todos os 
participantes, que foi um belo espaço e tempo de convívio. O Bispo saúda a Autarquia e toda 
a freguesia de Calde, em todas as pessoas e famílias que a constituem, nomeadamente quantas 
estão no exterior, por motivos de vida e de trabalho.

A LITURGIA DO OLHAR - CAMBRA

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA | MUSEU MUNICIPAL DE VOUZELA

 O Museu Municipal de Vouzela, na sua acção de valorização e divulgação do património 
do concelho, dá continuidade ao projeto de exposições do património religioso de cada uma das 
paróquias. Depois das exposições das paróquias de Vouzela, Alcofra e Campia, abriu no passa-
do dia 16 de agosto uma mostra dedicada ao património religioso da paróquia de Cambra.
 Intitulada A LITURGIA DO OLHAR – PARÓQUIA DE CAMBRA, esta narrativa expo-
sitiva compõe-se de peças de tipologias diversas – ourivesaria, escultura, pintura e paramentaria 
– que integradas na celebração da liturgia, nas procissões ou em outras celebrações, cumprem 
funções específicas e explanam a espiritualidade e a fé da comunidade da paróquia de Cambra. 
Encontram-se presentes não só peças da igreja paroquial, mas também de algumas capelas da 
freguesia. Entre as peças fundamentais para a compreensão da palavra e da eucaristia, nas pers-
pectivas da ritualidade e do significado simbólico e religioso, encontram-se duas píxides, uma 
de prata e outra de madeira, a custódia e o cálice. O conjunto de paramentos exposto, de cor 
vermelha, compreende a ca- sula, a estola, os manípulos, a dalmática, o véu de ombros e a capa 
de asperges. Para além destes, encontram-se outros paramentos, de diferentes cores, dispostos 
nas gavetas de um paramenteiro que integra a exposição.
 Entre as imagens presentes, que testemunham o universo devocional que ao longo dos 
séculos marcou a comunidade de Cambra, destaca-se a escultura quinhentista de Nossa Senho-
ra com o Menino, em pedra de calcário, e a escultura da Santíssima Trindade, proveniente da 
capela do Espírito Santo.
 Remetendo para os elementos que usualmente integram as procissões, encontram-se as 
lanternas e a cruz processional. A imagem de Nosso Senhor dos Passos e a Urna do Santíssimo 
são representativas das cerimónias da Semana Santa.
 Trata-se de uma exposição que integra apenas peças ligadas à Igreja, para além de permi-
tir a fruição do vasto e rico património da paróquia, contextualiza-nos no quadro das vivências 
religiosas da Igreja em Portugal e em particular na comunidade de Cambra. Ainda que retiradas 
dos espaços para os quais foram executadas, não perdem o seu vínculo com a fé e as manifes-
tações de amor e proximidade a Deus dos fiéis da paróquia.
 O projeto, da responsabilidade do Museu Municipal de Vouzela, contou com a colabora-
ção da paróquia e do Departamento dos Bens Culturais, tendo-se revelado de grande importân-
cia a existência do inventário de todo o património da paróquia de Cambra.
 A realização destas iniciativas só é possível com a colaboração dos paroquianos, pelo que 
felicitamos a comunidade de Cambra e o seu pároco, Pe. Marcelino Pereira, pelo empenho e 
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colaboração.

VILA COVA DE TAVARES

RECUPERADA CAPELA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

 A aldeia de Vila Cova de Tavares, na Freguesia de Tavares, Mangualde, dispõe agora da 
Capela de Nossa Senhora da Assunção requalificada. As obras de requalificação foram inau-
guradas na semana passada na presença das quatro entidades responsáveis pela intervenção 
conjunta: a Câmara Municipal de Mangualde, a Junta de Freguesia de Tavares, a Paróquia de 
Várzea de Tavares e a Comissão da Capela.
 “Esta requalificação foi financiada pelos donativos da população às várias comissões da 
Nossa Senhora da Assunção, e da cooperação entre a autarquia mangualdense e a União das 
Freguesias de Tavares”, revelou o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
 Os trabalhos de recuperação da capela basearam-se na “requalificação da cobertura exte-
rior e interior, restauração de uma parede natural que se encontrava bastante danificada, tendo 
sido pintado todo o interior e exterior, bem como restauradas e limpas a talha e as figuras. Foi 
ainda colocada iluminação no seu exterior”, descreveu o autarca.
 A Câmara de Mangualde e a junta de freguesia procederam ainda à requalificação do Lar-
go dos Olivais na mesma freguesia. O projeto teve como objetivo “aumentar o espaço público 
de lazer”. Para isso procedeu-se à demolição de casas devolutas, de trabalhos de drenagem de 
águas pluviais e impermeabilização do solo, bem como o calcetamento do largo.

PADRE JOSÉ VIEIRA LANÇA LIVRO SOBRE SEJÃES

 Esta era uma obra que faltava, mas que agora está feita, por um dos seus mais queridos 
conterrâneos que cedo saiu de São Martinho de Sejães, no concelho de Oliveira de Frades, dis-
trito e diocese de Viseu. O autor da obra de que se escreve, padre José Fernandes Vieira, como 
gosta de ser tratado (ainda que seja cónego) nunca deixou de levar consigo esta paróquia para 
onde fosse, nem a ela regressar entre os seus múltiplos afazeres.
 ‘Retalhos Histórico-Jornalísticos da Paróquia de S. Martinho de Sejães’ foi dado recen-
temente à estampa. De certa forma, vem dotar esse local de mais uma monografia, muito bem 
estruturada, com apontamentos sui generis, e com um crivo pessoal e emotivo. O autor respon-
de, com 85 anos de idade, ao desiderato de tantos familiares, conterrâneos e amigos que, como 
o próprio refere, “martelavam-nos os ouvidos, quase que exigindo que escrevêssemos algo do 
que sabíamos sobre ‘coisas’ da nossa terra. E são tantas!”. O leitor pode testemunhar isso mes-
mo, conhecendo um pouco mais da história desse local que é também parte da vida do padre 
Vieira.

PBA
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CAPÍTULO VIII

ASSOCIAÇÕES E MOVIMENTOS
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ABERTURA DA ESCOLA MCC 

 No início da noite de Quinta-feira, 11 de Setembro, iniciaram-se os trabalhos da Escola 
do Movimento dos Cursilhos de Cristandade, na Casa de Retiros. Com a direcção e o Assis-
tente Espiritual, estiveram algumas dezenas de Cursistas que fizeram o seu compromisso no 
momento de acção de graças da Eucaristia. O Bispo presidiu à Eucaristia e desejou um bom 
ano de trabalho, vivendo o específico deste Movimento, dando, assim, um precioso contri-
buto na concretização do Sínodo Diocesano e da implementação da renovação da Igreja de 
Viseu. Seguiu-se uma pequena sessão de apresentação, com a firme determinação de todos se 
consciencializarem da necessidade de se concretizar o Plano pastoral no ano presente. 

CAMPO DE FÉRIAS PROMOVIDO PELA ACR 

 De 3 a 7 de Setembro realizou-se, em Espinho (Mangualde), um campo de férias para 
jovens. A iniciativa foi promovida pela Equipa Diocesana da ACR e contou com 45 jovens de 
vários pontos da diocese. 
 Deixando o conforto das suas casas e da tecnologia para se dedicarem a procurar, nestes 
dias, um novo sentido para a vida, descobrindo formas de se superarem, estes jovens viveram 
experiências inesquecíveis, segundo o seu próprio testemunho. 
 “Supera-te...” era o tema do campo de férias, proporcionando aos participantes a expe-
riência de serem “mais do que aquilo que achamos conseguir”. Caminhadas, jogos e o convívio 
ajudaram a perceber um pouco como ter Deus na nossa vida, não nos esquecendo de nós. O 
Padre João Zuzarte, a Lúcia Morgado, o Pedro Cardoso e toda a equipa organizadora empe-
nharam-se em proporcionar aos jovens a percepção de que os desafios que a vida nos coloca 
podem ser superados, tendo sempre Cristo como fonte de inspiração. “Descobrir o que nos 
move, seguir em frente superando os medos e contrariedades, permanecendo fortalecidos pela 
oração e rejubilando nesta fonte, individualmente e em grupo” foram temas do campo de férias 
e experiência de vida. 
 As palavras do Papa Francisco, na jornada mundial do Rio de Janeiro “sejam revolucio-
nários”, “sede protagonistas de um mundo de amor radical” vieram à memória e constituíram 
novo desafio para estes jovens, decididos a “testemunhar, com a nossa vida”, a revolução que 
Jesus Cristo faz na vida de quem escolhe conviver com Jesus. 
 Agradecidos a Deus por esta oportunidade, os jovens participantes sentem que a sua vida 
será melhor, se obedecer ao lema “conhece-te... aceita-te... supera-te...”, pois os dons são pre-
sentes de Deus e os defeitos são caminhos para melhorar, com empenho e dedicação, sem “me” 
acomodar. 
 “No campo de férias tive momentos muito em baixo, pensei mesmo em desistir, mas 
houve alguém que me deu força e me ajudou a mudar de opinião... a libertar-me dos problemas. 
Faltou algum tempo para conviver com toda a família ACR, mas foi uma oportunidade muito 
interessante”. (Teresa) 
 “No final do campo consegui superar-me em todos os sentidos: superei medos, fracassos, 
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nervosismo, cansaço e a vontade de desistir. Fiz novas amizades que levo no coração. Gostei 
imenso do tema da Lúcia, do permanecer, do viver. Aceitei-me e conheci-me. Deixei um pouco 
de mim em cada um destes dias, mas recebi todos os dias um pouco de amor e carinho, de todos 
e principalmente o abraço de Jesus”. (Inês Rodrigues) 
 “Foi uma experiência fantástica. As expetativas eram altas e foram quase todas superadas. 
Encontrei paz interior e uma forte união entre a família ACR. Com temas muito atuais, com 
atividades de integração e trabalho em equipa, foram 5 dias bem passados, onde não faltou 
nada, nem mesmo as redes sociais, um grande tema abordado. Co- migo trago boas memórias e 
vontade de me superar todos os dias com a força e energia que carreguei nesta atividade”. (João 
Filipe) 

GI / João Miguel 

MESA REDONDA SOBRE FAMÍLIA 

 Com organização e programação da Equipa Diocesana do CPM, realizou-se uma Mesa 
Redonda nas instalações do Centro Paroquial de Mangualde, na tarde do último Sábado, dia 20 
de Setembro. O Bispo, convidado para o efeito, participou nesta sessão e falou sobre “Família 
e os novos desafios à Igreja”. Estavam presentes cerca de uma centena de pessoas, vindas de 
Mangualde e dos diversos Centros CPM da diocese. Presente, também, o Casal Presidente do 
Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar. 

EQUIPAS DE NOSSA SENHORA 

 O Bispo recebeu os 3 casais que, da nossa diocese, são os responsáveis pelas Equipas 
de Nossa Senhora: os 2 núcleos da Diocese de Viseu e o da Região Centro. Este encontro teve 
lugar no fim da tarde de Terça-feira, dia 23 de Setembro. Foi a oportunidade para partilha- rem 
com o Bispo as actividades previstas para o presente Ano Pastoral nas diversas secções. O 
Bispo saudou-os, desejando bom trabalho e incentivando a continuidade do crescimento das 
actividades com casais e com famílias.

OS CURSILHOS DE CRISTANDADE EM PEDDY-PAPER 

 No último Domingo de Setembro, pelas 14H30, integrando ainda as comemorações do 
CINQUENTENÁRIO da implantação do Movimento na nossa Diocese, o Movimento dos Cur-
silhos levou a efeito um “PEDDY-PAPER”, percorrendo algumas das ruas da cidade de Viseu. 
O Programa teve início no auditório do Centro Pastoral com a exibição de um “power-point”, 
seguido de um filme sobre a vida de S. Paulo, patrono do Movimento. 

GRANDE PARTICIPAÇÃO E ENTUSIASMO 

 De seguida, os Cursilhistas partiram para a cidade, levando mensagens de amizade, com-
preensão e tolerância, espargindo alegria com sorrisos e cânticos próprios, cativando os irmãos 
com quem se cruzavam. 
 Saíram seis grupos que se dirigiram a outros tantos templos da cidade, onde ouviram a 
mensagem trazida pelas cartas do Apóstolo às gentes do seu tempo, cuja actualidade é evidente. 
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 Reafirmaram o seu compromisso perante a proposta de prossecução no caminho apontado 
por S. Paulo e saíram dali mais fortalecidos e entusiasmados, rumo à Igreja da Misericórdia 
onde os aguardava a exposição do Santíssimo. Pelo caminho foram surpreendidos por outros 
cursilhistas que não sabiam da realização daquela actividade, tendo cado com pena de não 
poderem ter tomado parte nesta actividade. Um casal de Lisboa, de visita à cidade, ao ouvir os 
cânticos abeirou-se e, integrando- se, acompanhou a caminhada até final. 
 O templo foi pequeno para acolher tão elevado número de cursilhistas que, recolhidamen-
te, se prostraram em adoração ao Senhor dos Senhores. 
 Finda a adoração, todos se dirigiram à Sé Catedral onde foi celebrada a EUCARISTIA 
como ponto mais alto de toda aquela vivência cristã. 
 Mas ainda não terminaram as actividades comemorativas do CINQUENTENÁRIO. Em 
19 de Outubro realizar-se-á a ULTREIA DIOCESANA JUBILAR que decorrerá no Centro 
Pastoral Diocesano, em Viseu. 

Secretariado 

45.ª ULTREIA DIOCESANA DOS CURSILHOS DE CRISTANDADE 

 No próximo dia 19 de Outubro, vai ter lugar o habitual encontro de Cursilhistas da nossa 
Diocese, que vão concentrar-se naquela que vai ser a 45.ª ULTREIA DIOCESANA. 
 Espera-se que os Cursilhistas não desperdicem esta oportunidade ímpar, para se reencon-
trarem no Centro Pastoral Diocesano, local onde muitos se terão encontrado, pela primeira vez, 
frente a frente com Deus. Trata-se de um encontro aberto aos familiares e amigos, podendo as-
sim aproveitar-se para viver uma tarde de Domingo passado em família e vivendo um ambiente 
de entusiasmo e alegria, que o viver em Graça proporciona. 
 Haverá uma procissão até à Igreja do Carmo, seguindo-se a celebração da Eucaristia. O 
Programa terá a sequência seguinte: 14h00 – Acolhimento; 14h30 – Ultreia; 15h30 – procissão 
e eucaristia; 17h00 – lanche convívio partilhado. 
 Procura ser pontual e, à chegada, entrega o teu farnel. 

Secretariado Diocesano 

CINQUENTENÁRIO DOS CURSILHOS DE CRISTANDADE 

 Decorreu na tarde do passado Domingo mais uma actividade integrando as comemora-
ções do CINQUENTENÁRIO do MCC na nossa Diocese. 
 Tratou-se de mais uma jornada de contagiante alegria onde alguns dos mais antigos cur-
silhistas da Diocese deram largas ao seu entusiasmo, testemunhando o quanto de belo vieram 
executando ao longo de toda esta vida em Graça de 50 anos no após Cursilho. 
 Por volta das 14 horas começaram a chegar ao Centro Pastoral um grupo de Cursilhistas 
sequiosos de se reencontrarem e partilharem. Foi enternecedor o reencontro de irmãos que to-
maram parte nos primeiros cursilhos da Diocese e que, ao reencontrar-se, estreitavam com abra-
ços de redobrada alegria, pela Graça que o Senhor lhes concedeu de os trazer até este encontro. 
Ouvimo-los e ficámos extasiados pelo apostolado que sempre desenvolveram, vivendo em per-
manência o desejo de servir o Senhor na pessoa dos irmãos mais carenciados. 
 Finda a Ultreia, e ouvida que foi a palavra sempre acolhedora, entusiasmante e teste-
munhal do amor ao MCC, pelo também cinquentenário, Monsenhor Sílvio Duarte Henriques, 
formou-se uma procissão que dali partiu para a Igreja do Carmo, onde se viveu uma Eucaristia 
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muito participada. 
 Foi celebrante o Director Espiritual do Movimento, Padre José António, que deu Graças 
a Deus pelo entusiasmo de toda aquela assembleia que resolveu viver uma tarde de Domingo 
com uma mão na do Senhor e a outra na do irmão que está mais frágil. Seguiu-se-lhe um lanche 
partilhado, que prolongou assim o clima de alegria bem patente ao longo de todo o encontro. 
 Que os próximos cinquenta anos constituam, para todos quantos quiseram fazer esta ex-
periência, uma caminhada de alegria na fidelidade ao Evangelho e na caridade para com todos 
os irmãos que os rodeiam. 
 No próximo dia 6 de Novembro, pelas 21 horas, encontrar-nos-emos com aqueles que 
o Senhor já chamou e militam na ULTREIA CELESTE, numa Eucaristia de sufrágio que terá 
lugar no Auditório do Centro Pastoral. 
 Aqui fica o convite para todos os cursilhistas, familiares e amigos e ainda para os familia-
res daqueles que o Senhor já tem consigo e que viveram um Cursilho de Cristandade. 

EQUIPAS DE NOSSA SENHORA

ENCONTRO NACIONAL EM FÁTIMA 

 No m de semana de 22e 23 de Novembro, realiza-se em Fátima o Encontro Nacional das 
Equipas de Nossa Senhora. As ENS são um movimento de espiritualidade conjugal que preten-
de ajudar os casais a viver em plenitude o sacramento do Matrimónio, assumindo os valores do 
Evangelho e anunciando ao mundo, pelo testemunho de vida e pela palavra, a importância do 
casamento cristão. Tal como a firmava o Pe. Henri Cafarel, fundador do movimento: “As Equi-
pas de Nossa Senhora têm por objectivo essencial ajudar os casais a caminhar para a santidade. 
Nem mais, nem menos”. 
 Todos os anos, as ENS levam a cabo o seu Encontro Nacional, reunindo em Fátima várias 
centenas de casais e alguns conselheiros espirituais (sacerdotes que acompanham as equipas) 
vindos de todos os pontos do país (continente e ilhas), bem como de países africanos que per-
tencem, na orgânica do movimento, à Supra Região Portugal (Angola, Moçambique, Cabo 
Verde e São Tomé e Príncipe). Em termos numéricos, a Supra Região Portugal comporta mais 
de 15.100 membros, distribuídos por quase 1.250 equipas. 
 O Encontro Nacional é um momento privilegiado de formação, oração, encontro e parti-
lha entre todos os presentes. Funciona ainda como uma oportunidade para reforçar o entusias-
mo e a alegria de viver o Evangelho em pequenas comunidades de reflexão e entreajuda. 

CONVÍVIO FRATERNO

 Terminou, no início da noite de Domingo, 21 de Dezembro, um novo Convívio Fraterno 
da nossa Diocese. O Bispo esteve presente e dirigiu algumas palavras de felicitação, aos novos 
Convivas e seus Dirigentes. Desejando Santo Natal e Feliz 2015, fez, a todos, um convite à 
vivência empenhada da vida cristã, na Igreja e na Sociedade, seguindo Jesus Cristo, na Igreja. 

IMAGEM PEREGRINA 

 Em Peregrinação, estará na nossa Diocese a Imagem de Nossa Senhora de Fátima, entre 
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os dias 13 e 31 do próximo mês de Maio. Responsáveis por toda esta peregrinação na nossa 
diocese serão: o Pe. António José Almeida Rodrigues - responsável diocesano pelos santuários 
e peregrinações - e o Movimento “Mensagem de Fátima”. O Bispo reuniu com o Pe. António 
José e o Cón. Carlos Martins Casal - Assistente do Movimento - para preparar esta peregrina-
ção. Este encontro teve lugar no início da tarde do passado dia 6 de Janeiro. 

APOSTOLADO DO CORAÇÃO

 Provieram de 31 paróquias da nossa Diocese as pessoas que tomaram parte no Dia de 
Reflexão realizado no passado dia 17. Orientado pelo sr. Pe. Dário Pedroso, o encontro decorreu 
das 10 até 16 horas no Centro Pastoral. Tomaram parte cerca de 170 pessoas. 
 O tema - Caminho do Coração - foi todo ele orientado para o amor infinito e do Sagrado 
Coração de Jesus, pelo que no rosto de todos se espelhava alegria e gratidão a Nosso Senhor por 
mais esta oportunidade de O louvar, bendizer e adorar. 
 Todos se revelaram muito gratos por mais esta graça, sentimento do qual também par-
tilhamos. Em nome da Direcção, a todos um “Muito obrigada”, também aos Párocos que se 
dignaram atender o pedido de comunicar aos fiéis das suas paróquias este mesmo encontro. 
Paróquias presentes: Abraveses; Aguiar da Beira; Alva; Barreiro de Besteiros; Calde; Cambra; 
Caparrosa; Campo de Besteiros; Campo de Madalena; Campia; Molelos; Oliveira de Frades; 
Orgens; Rio de Loba; Santa Maria; Santiago de Besteiros; Silvã; Sátão; S. Cipriano; S. José; 
Pinheiro de Lafões; S. Pedro de Lordosa; Souto de Lafões; S. Vicente de Lafões; Valverde; Vila 
Chã de Sá; Vila Maior; Varzielas; Viso; Vouzela. Registámos um número de 31, mas consta 
terem estado pessoas que não identificaram as suas paróquias. 
 Total aproximado de presenças: 170. 

Ir. Madalena 

CURSILHOS DE CRISTANDADE 

VIA SACRA 

 Nesta 5.ª Feira, dia 12 de Março, pelas 21 horas, junta-te a nós nesta Via Sacra, mas não 
venhas sozinho e traz contigo um irmão. 
 Sairemos do Centro Pastoral diocesano pelas 21 horas, pela Rua do Seminário iremos 
descer a Rua Dr. Azeredo Perdigão e atravessaremos, sucessivamente, a Rua D. António Alves 
Martins e a Rua Alexandre Lobo. Subiremos a Rua Formosa até à Praça da República. No fim 
da Rua Formosa subiremos para Rua Solar de Cima e acabaremos no Jardim das Mães. 
 Vem meditar no sofrimento e morte de Jesus, e aprender com ele o quanto o nosso pró-
prio sofrimento pode ser redentor. Se andas triste e perdido, se nada parece fazer sentido, se 
não vislumbras futuro no dia de amanhã quem sabe não encontras a esperança nesta caminhada 
com Jesus. Não fiques em casa tu que és cursilhista, ou não, traz uma vela para iluminarmos 
os caminhos da nossa noite escura e mostrarmos aos que nos rodeiam que a única via é Jesus 
Cristo. Traz luz e ilumina os que andam nas trevas. Uma vela ou um archote para fazermos uma 
torrente de luz. 
 NÃO FALTES, CRISTO CONTA CONTIGO 

O Secretariado 
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ANIVERSÁRIO DA UNER 

 Na manhã da passada Quarta-feira, dia 4 de Março, o Bispo presidiu à Eucaristia de ani-
versário da UNER (União Eucarística Reparadora), movimento eucarístico fundado por D. Ma-
nuel Gonzalez, Beato espanhol, Fundador deste Movimento eucarístico, com diversos ramos de 
relação com Jesus Eucaristia. 
 Na Igreja do Carmo, repleta de fiéis, concelebraram o Pe. Geraldo Morujão - Assistente 
Diocesano -, o Pe. José Mota - Reitor da Igreja do Carmo – e o Pe. Miguel Abreu, pároco do 
Campo de Madalena, onde estes movimentos eucarísticos têm muitos seguidores. 

MENSAGEM DE FÁTIMA 

 Na tarde de Domingo, dia 15 de Março, o Bispo presidiu à Eucaristia no Centro Sócio 
Pastoral, a terminar um dia de formação do Movimento da Mensagem de Fátima. A formação 
foi orientada pelo sacerdote jesuíta Pe. Dário Pedroso. O salão de festas do Centro Sócio Pasto-
ral estava quase repleto, com toda a Direcção do Movimento presente e muitas pessoas, vindas 
das paróquias onde este Movimento tem actividade. 

OS CURSILHOS SAÍRAM À RUA 

 Na noite da passada Quinta-Feira, o Movimento dos Cursilhos de Cristandade levaram a 
efeito uma VIA-SACRA pelas ruas da cidade de Viseu. 
 Cerca de meio milhar de homens e mulheres, vindos dos vários Núcleos do Movimento 
espalhados pela Diocese saíram do Centro Pastoral e percorreram o itinerário mais central da 
cidade, pela Rua Formosa, em direcção ao Rossio e terminando no Jardim das Mães. 
 As várias estações deste acto penitencial foram distribuídas pelos vários centros de Ul-
treia, e convenientemente preparadas. O texto convidava à meditação de cada um dos passos 
do Senhor na sua dolorosa caminhada pelas ruas de Jerusalém, rumo ao Calvário. O cortejo 
que acompanhava estava todo ele munido de velas e tochas, dando uma imagem de profundo 
respeito e silêncio. 
 Entrecortada por profundas meditações e cânticos apropriados, a mole humana atingiu o 
ponto mais elevado na escadaria sobranceira à estátua erigida em homenagem às Mães e, na 
circunstância, recordou a cada um dos presentes a dor daquela Mãe que acompanhou o FILHO 
até ao suplício supremo da entrega da sua vida, por amor a todos nós. 
 Não podemos deixar de, neste simples apontamento, dirigirmos aos homens da PSP que 
se dignaram acompanhar a VIA-SACRA, denotando um elevado sentido de respeito e uma 
profunda eficácia no desempenho do seu serviço. 

A Direcção 

CURSILHOS DE CRISTANDADE 

 Na tarde de Sábado, dia 11 de Abril, o Bispo recebeu o Director Espiritual do Movimento 
dos Cursilhos de Cristandade na Diocese - Pe. José António Marques de Almeida - que veio 
acompanhado do Presidente do Secretariado actual - Capitão Antunes - e do Diácono Perma-
nente, colaborador na Direcção Espiritual - Dr. António Beato. A razão deste encontro, para 
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além de fazerem uma síntese do trabalho que tem sido feito por este Movimento, foi a de apre-
sentarem o Responsável indigitado para conduzir os Cursilhos na nossa Diocese de Viseu, nos 
próximos 2 anos. Este veio acompanhado pela Esposa, também cursilhista. 

CURSILHOS DE CRISTANDADE 

 “De 16 a 19 do corrente mês de Abril, decorrerá, em Viseu, a realização, de dois Cursilhos 
de Cristandade simultâneos - o n.º 155 de Senhoras e o 156 de Homens, integrados nas come-
morações do CINQUENTENÁRIO DO 1.º CURSILHO DE SENHORAS da Diocese de Viseu. 
 Pela primeira vez, na Diocese, estes cursilhos terão início à Quinta Feira e o encerramento 
no Domingo seguinte. 
 O Cursilho de Senhoras realizar-se-á no Centro Pastoral de Viseu e o Cursilho de Homens 
nas instalações do Seminário Maior na Santa Cristina. 
 Nos vários núcleos, realizar-se-ão vários actos de intendência colectiva, pelo seu bom 
êxito. 
 Em Viseu, esses actos decorrerão na Igreja do Seminário Maior, pelas 21h30, nos dias 16, 
17 e 18 de Abril, apelando-se à participação do maior número possível de cursilhistas - cientes 
como estão do seu valor. 
 A Clausura de ambos os Cursilhos terá início, pelas 20 horas do dia 19 – DOMINGO - no 
auditório do Centro Pastoral de Viseu, com a participação de cursilhistas de toda a diocese, que 
irão receber, com todo o entusiasmo e fervor apostólico, os novos irmãos e irmãs”. 

O Secretariado 

DOIS CURSILHOS DE CRISTANDADE 

NO CINQUENTENÁRIO DOS CURSILHOS EM VISEU 

 No dia 19 de Abril, Domingo, no Auditório do Centro Pastoral da Diocese de Viseu, inte-
grado nas comemorações do Cinquentenário dos Cursilhos de Senhoras em Viseu, realizou-se o 
encerramento de dois Cursilhos simultâneos – o 155 de Senhoras e o 156 de Homens. Encerrou 
com chave de ouro a comemoração desta efeméride, já que, com um auditório a rebentar pelas 
costuras o clima de alegria salutar e o entusiasmo vibrante de todos quantos se propuseram a 
aproveitar esta actividade galvanizou, sobretudo, os novos cursilhistas. A Diocese vê-se agora 
enriquecida com o lançamento de mais meia centena de Cristãos empenhados na evangelização 
dos seus ambientes. 
 Os Directores Espirituais de ambos os Cursilhos – Os Padres José António e Jorge Luís - 
aproveitaram a oportunidade para, uma vez mais, alegrarem os corações dos novos cursilhistas 
e de toda a assembleia, em improvisos eloquentes e directos ao coração de todos. 
 Ao longo destes 50 anos de vida, passaram por este Movimento mais de cinco mil homens 
e senhoras em busca do feliz encontro consigo mesmo, com os irmãos e, sobretudo com o Se-
nhor das nossas vidas. 
 Presente nesta comemoração, o bispo da Diocese teve oportunidade de incentivar este 
movimento evangelizador, para a divulgação e participação activa nas várias iniciativas em 
curso. Numa alusão à exortação apostólica EVANGELII GAUDIUM do Santo Padre o Papa 
Francisco, D. Ilídio apelou ao seu estudo e à resposta aberta e generosa dos Cursilhistas, ao 
desafio do Santo Padre naquele precioso documento. 
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 Este documento foi estudado pela Escola de Dirigentes do Movimento, ao longo do Ano 
Pastoral que em breve termina. Aludiu igualmente ao Ano da Família e dos Consagrados que 
todos nós somos, qualquer que seja a nossa condição. Aproveitando a recente publicação d’O 
ROSTO DA MISERICÓRDIA, do Papa Francisco, o nosso bispo desafiou-nos a uma leitura 
atenta do documento com vista a apresentarmos a Misericórdia de Deus, pelo testemunho da 
nossa vida. 
 Finalmente convidou-nos a participar activamente na caminhada sinodal e no Jubileu dos 
500 anos desta nossa Catedral. 

APOSTOLADO DA ORAÇÃO 

FESTA DO S. CORAÇÃO DE JESUS 

 É com muita alegria que o movimento do Apostolado da Oração vem por este meio 
convidar a todos para a celebração da Festa do Sagrado Coração de Jesus, a realizar na Sé 
Catedral, pelas 15 horas do próximo dia 12 de junho. Será presidida pelo nosso Bispo, o sr. 
D. Ilídio. A hora, a meio da tarde, visa facilitar a presença e a participação dos 74 centros 
que atualmente se registam na nossa Diocese, dez dos quais celebram, este ano, o jubileu de 
fundação. 
 O Papa Francisco proclamou o JUBILEU DA MISERICÓDIA, a iniciar já em dezembro. 
Daí a atualidade e a importância de todos vivermos estas celebrações jubilares tanto mais que 
a nossa Diocese está em Sínodo que, tendo como lema “em comunhão para a missão”, nos 
desafia a termos verdadeiramente “um só coração e uma só alma”. Por isso, o convite é feito a 
todos os Centros. 
 Este ano, após a Eucaristia, teremos um tempo de adoração pelas intenções do Santo 
Padre e pela santificação dos sacerdotes. Teremos ainda a oportunidade de louvar a Deus Nosso 
Senhor por tudo quanto fez por nós ao longo dos últimos 125 anos de fundação do A.O. na nos-
sa Diocese. São dez os Centros que, este ano de 2015, celebram jubileu. 125 anos de Fundação: 
Barreiros (Sátão), Campo de Madalena e de Santa Maria (Sé Catedral). 100 anos: Couto de 
Cima, Fornelo do Monte (Vouzela), Mundão, Reigoso (Oliveira de Frades) Vil de Soito e Vár-
zea de Tavares (Mangualde). Temos ainda a paróquia de Fail a celebrar um jubileu de 75 anos. 

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA 

 Vai realizar-se mais uma peregrinação no próximo dia 11 de outubro. O Secretariado 
Nacional pede que as paróquias se organizem por si mesmas ou em união com as que lhe ficam 
mais próximas, para que possamos encontrar-nos lá, e no maior número possível. Contacto pelo 
telm 96 16 77 885. 

Ir. Maria Frade da Costa 

“ESTA FOI A PEREGRINAÇÃO DAS PEREGRINAÇÕES QUE FIZ A FÁTIMA” 

 Afonso Dias, de 67 anos, viúvo, natural de Ribafeita, Viseu, percorreu 1.680 quilómetros 
a conduzir a viatura ‘Nossa Senhora Móvel’, que durante 19 dias transportou a Imagem Pere-
grina pela Diocese. Condutor ao serviço do antigo Instituto Português do Património Arquitec-
tónico durante décadas, é também ele peregrino de Fátima. Fez a primeira peregrinação a pé de 
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Viseu a Fátima aos 36 anos e hoje contabiliza 41 peregrinações, cinco delas sozinho “com uma 
mochila às costas”, muitas outras a apoiar peregrinos na oração e nas dificuldades. 
 Regressado de Braga, a Diocese onde entregou a Imagem Peregrina de Nossa Senhora 
de Fátima depois de terminar a peregrinação em Viseu, aceitou partilhar com o Jornal da Beira 
alguns dos momentos vividos ao longo desta missão. 
 Como surgiu esta oportunidade de conduzir a viatura ‘Nossa Senhora Móvel’? 
 D. Ilídio nomeou como responsáveis os seus delegados e, juntamente com eles, o Mo-
vimento da Mensagem de Fátima. Numa reunião do Secretariado Diocesano da Mensagem de 
Fátima foram pedidos mais três elementos para integrarem uma comissão responsável e surgiu 
a ideia de que pudesse ser eu a conduzir a viatura. Assumi-o com sentido de responsabilidade, 
embora com a certeza de que ia ser muito difícil fisicamente. Mas aguentei bem, apesar de, 
nestes dias, nunca ter jantado e de chegar a beber quatro a cinco cafés por dia. 
 O que lhe apetece dizer depois desta peregrinação? 
 Foi uma peregrinação muito forte. Uma vivência que acontece uma vez na vida, que, por 
vezes, nos traz emoção, não só pelo que sentimos, mas pelo que vemos e nos faz julgar que 
estamos muito perto dela [Nossa Senhora de Fátima]. Apesar do esforço, não me importava de 
repetir daqui a uns tempos. Fiz com gosto, com muita alegria, com algum sacrifício, mas, acima 
de tudo, fui um privilegiado. 
 Como foram passados estes dias? 
 O máximo que dormi foram seis horas numa noite, porque o normal era dormir duas, três, 
quatro horas por noite. Por exemplo, em Fornos de Algodres, saí de lá era 1h30 e tinha de lá 
estar novamente às 7h30 [do dia seguinte]. Vim dormir a casa, como sempre aconteceu, e eram 
7h05 já estava novamente em Fornos de Algodres para seguir para Aguiar da Beira. 
 O que mais o surpreendeu? 
 A grande demonstração de fé que tivemos na Diocese. Na sexta-feira (29 de maio) caí-
ram- me as lágrimas dos olhos por ver uma criança de oito anos, em Couto de Cima. O André, 
que estava vestido de Francisco, ajoelhou-se junto à viatura uma vez que a imagem não saiu [do 
carro] e, a certa altura, as pessoas pediram para se levantar e ele não se levantava. Perguntei-lhe 
porque não se punha de pé se estava a sofrer com dor nos joelhos e ele respondeu: “a Nossa 
Senhora sofreu mais”. Uma senhora, sem cabelo porque tinha tido cancro, pediu-me para tocar 
na imagem e eu expliquei-lhe por que não o podia fazer; então, pediu uma flor do andor, eu dei-
lha e ela ficou toda contente. São alguns entre muitos, muitos, exemplos impressionantes e isso 
marcou-me muito. Dizem que temos hoje uma frequência nas missas um bocado baixa, mas a 
fé na nossa Diocese é muito grande e o apego a Nossa Senhora é ainda maior. Impressionou-me 
também o cuidado que as pessoas tiveram em preparar a receção. Nunca pensei que houvesse 
em Viseu tanta rosa. Foram toneladas de pétalas de rosa. O chão cava coberto de rosas por onde 
passava. Há uma fé enorme. 
 É importante para a Igreja Católica a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima 
estar a percorrer as dioceses? 
 Uma senhora dizia no sábado (30 de maio) à chegada à Sé [de Viseu]: “Eu estou a sen-
tir-me como se estivesse em Fátima”; acho que isto responde. E nós, como fomos a primeira 
diocese, talvez não tenhamos aproveitado tão bem esta oportunidade. De qualquer forma, foi 
um revigorar da fé na Diocese e nós precisamos de ações de rua destas. Podemos assistir a mo-
mentos como os idosos do lar de Mangualde, à porta do lar, às 11 e meia da noite, para assistir 
à passagem de Nossa Senhora. Em Viseu tem de se fazer um agradecimento público à Polícia 
Municipal, em que o agente Marco foi de uma enorme organização e colaboração ao ponto de 
pegar do andor à chegada à Sé. 
 Recebeu formação em Fátima para assumir a missão? 
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 Sim. Foi uma formação relacionada com a parte técnica de manuseamento da viatura e, 
principalmente, do andor que tem um suporte próprio. O andor [que pesa 220 quilos] tem um 
sistema que o coloca em várias posições. Quando vai na viatura ca tudo encolhido, quando está 
a ser transportado, as pessoas pegam nas barras e, quando está parado, esses braços transfor-
mam-se em pernas. 
 Porque é que não pode ser colocado em qualquer superfície? 
 Por baixo da zona envolvente encontram-se as baterias de gel e toda a estrutura que per-
mite ao andor, por exemplo, estar iluminado numa igreja e quando vai na viatura as baterias se-
rem carregadas automaticamente pelo carro. Portanto, é uma zona muito sensível. Recebemos 
também formação sobre como se deve retirar da viatura. A imagem nunca é retirada do andor, 
e uma das recomendações foi de que não pode ser tocada com as mãos. 
 Porquê? 
 As nossas mãos contêm partículas de micróbios que começam a infiltrar-se na imagem 
que é antiga e podem danificá-la. Há uma tentativa própria de as pessoas chegarem lá com a 
mão e essa foi uma preocupação constante. 
 A viatura foi adaptada para receber a imagem? 
 Sim, embora tenha alguns defeitos para o objetivo a que se propõe. Tem uma caixa nor-
mal de outra viatura e a estrutura é muito pesada. Por vezes, por mais controlo que haja, não 
consegui deixar de notar a pressão na embraiagem e a organização está preparada para esse 
risco de substituir a embraiagem, algumas vezes. 
 Exige uma condução muito própria? 
 Muito cuidada. Mais cuidada ainda em procissões, porque as pessoas tem tendência para 
se chegar o mais próximo possível da viatura, como já estejam a tocar na imagem. Em termos 
de condução, tem o senão de não se poder ultrapassar os 80 quilómetros hora, porque toda a 
estrutura onde vai a imagem provoca um desequilíbrio na direção. No empedrado reduz-se a 
velocidade para os 30/40 quilómetros, para evitar a vibração. 
 Além da sua experiência de muitos anos de condução, é um peregrino de Fátima. Esta 
mis- são foi para si uma recompensa? 
 Esta foi a peregrinação das peregrinações que fiz a Fátima. 
 Para além de peregrinar, acompanha grupos de peregrinos. Que mensagem deixa dessa 
sua experiência de 41 peregrinações a Fátima? 
 Há grupos muito bons, mas há grupos que deveriam ser repensados. A peregrinação tem 
que ser feita com cabeça e a maior parte das pessoas que vai a Fátima a pé não se prepara como 
deve. Quando vamos a pé, temos de estar conscientes e ter o cuidado porque pode surgir qual-
quer problema. 
 Ainda há trabalho a fazer para facilitar a viagem dos peregrinos? 
 Muito. Se as câmaras municipais de Coimbra a Pombal conseguissem unir-se e criar uma 
alternativa à Estrada Nacional 1 para os peregrinos, era muito bom, poupava trabalho à GNR 
e aumentava a segurança. Bastava um caminho simples mais pelo interior. Essa é atualmente a 
grande zona de acidentes. 
 Faz parte da sua vida ser peregrino de Fátima? 
 Sim. A primeira tinha 36 anos. Foi a primeira vez e a única que fui num agradecimento a 
Nossa Senhora por não ter ido à Guerra do Ultramar, porque fiz o serviço militar no momento 
mais forte da guerra. Daí para a frente, fui sempre a ajudar os outros e, tanto vou com duas, 
como vou com oito pessoas. 

EA 
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CONCENTRAÇÃO REGIONAL DO CNE 

 No domingo, dia 31 de maio, realizou-se a Concentração Regional do CNE, na paróquia 
de São Salvador, Viseu. O Agrupamento local, n.º 700, celebrava o 35.º aniversário e foi o anfi-
trião deste grande encontro que concentrou cerca de 1200 escuteiros, entre os quais estava um 
grupo de cerca de 2 dezenas que vieram de Famalicão – Região de Braga. Estes abrilhantaram 
alguns momentos com a sua Fanfarra. 
 Com a participação do Assistente Regional – Pe. Geraldo Morujão – do Assistente local 
– Pe. Bruno José Pinheiro da Cunha – e de outros 6 Assistentes de outros Agrupamentos presen-
tes, o Bispo, em ambiente muito festivo, presidiu à Eucaristia de encerramento da Concentração 
Regional de 2015. 

SOLENIDADE DO CORAÇÃO DE JESUS 

 Na sexta-feira, dia 10 de junho, teve lugar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, pro-
movida pela Direção diocesana do Apostolado da Oração. Realizou-se, neste ano, na Catedral, 
sede da paróquia de Santa Maria que, caso o Movimento estivesse ativo, celebrava os 100 anos 
de atividade. Estava presente e concelebrou o Pároco de Reigoso, do arciprestado de Oliveira 
de Frades, onde o Movimento comemora 100 anos. Para além da Direção diocesana, estavam 
presentes alguns sacerdotes e muitos leigos, vindos de diversas Comunidades cristãs, onde con-
tinua ativo este importante Movimento, de tão bela história na nossa diocese. 
 Concelebrou, também, o Cón. Manuel Matos, pároco de Santa Maria. Presidiu o Bispo da 
diocese. 

ENS – MOVIMENTO DE CASAIS

 No final da tarde de sábado, dia 27 de junho, o Bispo presidiu à Eucaristia de Domingo, 
na igreja paroquial de Mangualde, concelebrando com o Pároco - Cón. Jorge Seixas. A razão 
foi a celebração do encerramento das atividades do ano, deste Movimento. Neste Ano especial 
da Família, muito se espera dos movimentos que têm este carisma e que, na preparação para o 
matrimónio e na atenção ao casal e à família, se empenham por conhecer, viver e testemunhar 
melhor a riqueza do amor cristão, vivido na família, sob a bênção, exemplo e proteção da San-
tíssima Trindade.

CAMPO DE FÉRIAS ACR/JOVEM

 A Equipa diocesana da ACR programou para os dias 3 a 6 de setembro próximo um Cam-
po de Férias, destinado a jovens a partir dos 15 anos. Decorrerá na Quinta da Ribeira, em Ton-
dela e terá início pelas 21h30 do dia 3 de setembro terminando pelas 15h00 do dia 6 do mesmo 
mês. A temática deste campo de férias é: “O teu tempo...”.
 As inscrições terminam no dia 18 de agosto para os seguintes contactos: Fátima – 969 002 
148 /fatimamfsa@gmail.com; São – 918 334 900 / saolufinha@gmail.com; Ângela – 937 039 
396 / angelabarros@sapo.pt
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ROVER IBÉRICO

 Na semana de 2 a 9 de agosto, decorreu mais um acontecimento escutista a nível ibérico. 
Trata-se do “Rover Ibérico” que já leva algumas edições, celebrado, rotativamente, em Espanha 
e Portugal. Com um programa distribuído por várias cidades e lugares, os escuteiros, depois 
de um início coletivo, dispersam-se por vários lugares para, no final, se concentrarem no lugar 
marcado para a Festa final. Assim, antes de se concentrarem em Guimarães de 7 a 9 de agosto, 
alguns estiveram em Viseu, com sede no Quartel da Paz, na paróquia de S. José. Convidado, o 
Bispo esteve presente.

ACAMPAMENTO ESCUTISTA NO FONTELO

 Na semana de 3 a 9 de agosto, decorreu em Viseu, na Mata do Fontelo, um grande acam-
pamento escutista, com cerca de 800 jovens, vindos de Lisboa. Pertencem a uma zona pastoral 
do Patriarcado, constituída por 14 Agrupamentos e ali estiveram durante toda a semana. Con-
vidado pelo Assistente e Chefe de Campo, o Bispo passou ali parte da manhã de sexta-feira, 
visitou todos os subcampos almoçando com uma das Equipas de trabalho.

MOVIMENTO MISSIONÁRIO DE PROFESSORES (MOMIP) REUNIU EM VISEU

 De 1 a 8 de agosto de 2015 teve lugar, no Centro Pastoral, em Viseu, o 54.º Encontro do 
MOMIP – Movimento Missionário de Professores, que este ano foi centrado no tema “Família 
em Missão”.
 O Encontro começou com um dia de Espiritualidade, vivido no Convento das Irmãs Con-
cepcionistas de Santa Beatriz da Silva, orientado pelo Assistente do Movimento, Pe. Nuno Ro-
drigues e pelo Pe. Tiago Barbosa, sobre a Família, na preparação para o Sínodo, e sobre o que 
é ser discípulo missionário. Houve ainda uma tarde de ação de graças intitulada “Família em 
ação de graças pelo dom da vida consagrada”, a partir da partilha, muito rica, de duas famílias 
e do testemunho de quatro jovens consagrados, que mostrou a importância da família e até da 
escola como viveiro(s) de vocações consagradas.
 O dia de inserção na comunidade local permitiu o contacto com instituições que acolhem 
crianças e jovens em risco (Lar de Santo António e Jardim de Infância de S. Sebastião/CAT) e 
mostrou que estas continuam a ser “um mal necessário”, tendo em conta a fragilidade de algu-
mas das nossas famílias, mas que é urgente ajudar a família a reestruturar-se. Permitiu ainda o 
contacto com dois lares de idosos, o do Centro Pastoral e o de S. Caetano.
 No que respeita à parte formativa do encontro teve dois oradores de excelência: primeiro 
a Dra. Isilda Pegado, que falou do tema “Família Cristã”, e depois o Prof. João César das Neves 
que abordou o tema “Família e Educação”. Ambos falaram daquilo que é efetivamente a família 
e da sua importância crucial na vida, na formação/educação de cada pessoa e no desenvolvi-
mento do mundo. De um modo muito realista mostraram também tudo aquilo que é marca dos 
nossos tempos, a “Ditadura da Ideologia do Género”, que procura destruir a família, as nefastas 
consequências que daí advêm e com as quais nos confrontamos diariamente, sabendo que edu-
car é dar vida.
 Outra vertente deste Encontro anual é proporcionar um maior conhecimento da região 
envolvente. Este ano, os participantes visitaram o Museu Nacional Grão Vasco, as Termas de S. 
Pedro do Sul, o Museu do Caramulo, a Casa de Santar, a Casa de Aristides de Sousa Mendes, 
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em Cabanas de Viriato, e o Museu Municipal de Carregal do Sal.
 No decorrer da Assembleia Geral foi feita a avaliação do ano que terminou, elaborando o 
plano de ação para o próximo ano, tendo em conta as linhas fortes da direção do Movimento: 
Renascer, Crescer e Atuar. Foi dada também a informação que em 2016 se realizará uma expe-
riência de missão ‘ad gentes’, no verão, que integrará membros do MOMIP. Continuará a ser 
feita uma aposta na criação de materiais lúdico/didáticos, de caráter missionário, que permitirão 
dinamizar mais facilmente as idas às escolas e o contacto das crianças e jovens com a Missão, 
levando-os a ser mais solidários e a comprometerem-se com o desenvolvimento integral dos 
povos.
 Conscientes de que “ser professor é, acima de tudo, ter a responsabilidade do mundo” 
(como referiu a Dra. Isilda Pegado) e de que é essencial a memória/tradição, a vivência e o dis-
cernimento, para que as nossas crianças/jovens possam fazer escolhas felizes (como referiu o 
Prof. João César das Neves), o Movimento afirma “precisar de continuar a apostar nas priorida-
des definidas, tendo em conta que somos portadores de esperança ativa, num momento decisivo 
em que educar é, mais do que nunca, apostar no futuro”, como diz o Papa Francisco.

ESCUTEIROS DE VISEU PROMOVEM AÇÃO PORTUGUESA
NO ‘EXPLORER BELT’

 Um grupo de 13 escuteiros, acompanhados dos chefes, do Agrupamento 577 da Paróquia 
de São José, de Viseu, promoveu a primeira iniciativa portuguesa ao abrigo do projeto ‘Explo-
rer Belt’ e viajou até à Irlanda durante 15 dias, de 1 a 16 de agosto. Entre as várias atividades 
programadas, os 13 rapazes caminharam 200 quilómetros, durante 10 dias.
“ Tendo sido um desafio de uma vida, foi uma oportunidade de participar numa expedição 
de 10 dias que traz aos seus participantes uma compreensão real de um país diferente, da sua 
cultura e do modo de vida. É uma experiência e uma conquista que cada um dos participantes 
vai recordar para o resto da sua vida”, adianta a organização em comunicado.
 Na mesma nota revela que esta ação, denominada ‘Atividade Piloto Nacional Explorer 
Belt para a III Secção’, em conjunto com a IV Secção realizada pela região de Coimbra, “lan-
çou as bases para que o programa ‘Explorer Belt’ seja uma realidade para todos os escuteiros” 
nacionais.
 Com o objetivo de explorar um território desconhecido, os escuteiros percorreram em 
equipas os 200 quilómetros, tendo permanecido durante alguns dias em secções locais. Durante 
esse tempo, cada equipa passou pelo menos 30 horas a viajar de um lugar para o outro e a visitar 
cidade e vilas diferentes, foram cumprindo objetivos previamente definidos que passavam pelo 
planeamento, pela realização de alguns desafios propostos e por escrever um diário individual. 
Entre a caminhada, os jovens realizaram uma pré-expedição e uma pós-expedição, onde tive-
ram oportunidade de interagir com escuteiros locais.
 “Foram duas semanas de atividade e, através do imaginário escolhido por cada equipa, 
conhecer a referida realidade do país de destino a vários níveis, especialmente a sua cultura e 
lendas, nomeadamente a gastronomia, a arquitetura, a fauna e a flora”, conclui a organização da 
viagem.

EA
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CAPÍTULO IX

NOTÍCIAS VÁRIAS
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RESPONSÁVEIS DOS SEMINÁRIOS 

 Promovido pela Comissão Episcopal das Vocações, Ministérios e Seminários, realizou-
se, em Fátima, um encontro anual de reflexão e partilha, subordinado ao tema: “Dar-vos-ei 
Pastores - horizonte pastoral da formação para o presbiterado”. Decorreu entre os dias 1 a 4 de 
Setembro e nele participou o Bispo - membro desta Comissão Episcopal - e os 4 Sacerdotes dos 
Seminários da nossa diocese. 

NOVO COMANDANTE DO RI 14 

 Para apresentar cumprimentos ao Bispo e à Diocese, dado que iniciou funções dias antes, 
esteve na Casa Episcopal o novo Comandante do Regimento de Infantaria de Viseu, acompa-
nhado pelo Capelão - Pe. José Marcelino. O encontro teve lugar no início da tarde de Segunda-
feira, dia 8 de Setembro. Houve uma pequena troca de palavras de saudação e felicitações e a 
oferta de disponibilidades por uma e outra instituição e pelos seus responsáveis. 

ALMOÇO NO SEMINÁRIO 

 O novo ano lectivo está quase a começar. Na passada Quarta-feira - 10 de Setembro - o 
Bispo almoçou com a Equipa dos Seminários da diocese e com os Seminaristas do Seminário 
Pastoral (os mais velhos) - 5 neste novo ano. No Domingo, dia 14, almoçou com os Seminaris-
tas do Seminário Vocacional - 7 neste ano. O Bispo deseja a uns e outros e aos seus Responsá-
veis, um ano muito positivo, na descoberta e seguimento da vontade de Deus. 

LAICADO E FAMÍLIA 

 Na manhã de Segunda-feira, dia 15 de Setembro, teve lugar a normal reunião da Comis-
são do Laicado e Família, em Fátima. Avaliaram-se todas as actividades realizadas desde Junho 
passado e planificaram-se as próximas iniciativas. Mereceram destaque as próximas Jornadas 
da Pastoral Familiar, a reunião dos Secretariados Diocesanos da Família e as Jornadas da Pas-
toral Juvenil. 

REUNIÃO NA IGREJA DOS TERCEIROS 

 Na manhã de Quinta-feira, dia 18 de Setembro, o Bispo encontrou-se com o Provincial 
dos Frades Menores de S. Francisco de Assis, nas instalações da Igreja dos Terceiros. Presente, 
também, o Frei Fabrizio, actual Representante e Delegado em Portugal. Foi um encontro muito 
útil para o presente e o futuro da presença deste Carisma Franciscano na nossa Igreja de Viseu. 
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GRUPOS CÁRITAS E DE ACÇÃO SOCIAL 

 No início da tarde de Quinta-feira, dia 18 de Setembro, o Bispo recebeu o Presidente da 
Cáritas Diocesana e o Responsável pela criação de Grupos Cáritas e de Acção Social na dioce-
se. Foi feito um balanço do trabalho já feito, das dificuldades vencidas e da grande vontade de 
ir encontrando as melhores formas de ir dinamizando a acção social em toda a diocese. 

PRESIDENTE DA JUNTA DE ABRAVESES 

 O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Abraveses esteve na Casa Episcopal para 
um encontro a seu pedido, com o Bispo da diocese, na passada Sexta-feira, dia 19 de Setembro. 
Dada a recente morte do Pe. António Caetano da Rocha, pároco de Abraveses, e dados alguns 
assuntos que estavam de pé e diziam respeito à Autarquia e à Paróquia, o Senhor Presidente da 
Junta quis acertar, com o Bispo, a continuidade dos interesses em jogo. Trata-se, concretamen-
te, da transformação do Adro da Igreja para benefício conjunto - da Igreja e da freguesia - e do 
terreno para a nova Igreja. O Bispo prometeu que o novo Pároco iria respeitar tudo o que estava 
firmado anteriormente. 

DIA DE S. MATEUS 

 Com organização da Câmara Municipal de Viseu, celebrou-se o Patrono do Município e 
da Feira de S. Mateus, na Igreja Paroquial de S. José. Coincidindo o dia de S. Mateus com o 
Domingo - 21 de Setembro - o Bispo presidiu à celebração da Eucaristia, no horário da Missa 
Paroquial, tendo concelebrado o Pároco - Pe. José de Fátima - e o Pe. Doutor Geraldo Morujão. 
Solenizou a celebração o Coro Lopes Morago. 

PROVINCIAL DOS CLARETIANOS 

 Na manhã de Quarta-feira, dia 24 de Setembro, o Bispo deslocou-se a Fátima, à Casa dos 
Claretianos, para se encontrar com o Provincial desta Congregação, o Pe. Artur. A razão funda-
mental deste encontro foi acertar a mudança pastoral na paróquia de Santa Maria de Tondela, 
com a saída do Pe. Manuel António da Rocha Fontes Santos e a entrada do novo Pároco - o Pe. 
João Carlos Pinto Gomes. A razão desta mudança deve-se ao facto de o Pe. Manuel António ter 
decidido fazer parte, a partir de agora, do Presbitério de Viseu. O início do ministério do Pe. 
João Carlos, como pároco de Tondela, acontecerá no início da tarde do próximo Domingo, 5 de 
Outubro. 

COMUNIDADE DOS PADRES VICENTINOS 

 Na manhã da passada Terça-feira, dia 30 de Setembro, o Bispo recebeu os Padres Vicen-
tinos, da Comunidade do Monte Salvado. Preparou-se a Tomada de Posse dos novos Párocos 
de S. Salvador que iniciarão a paroquialidade no próximo Domingo, dia 5 de Outubro. Troca-
ram-se algumas impressões sobre a celebração e sobre o modo do exercício do ministério “in 
solidum”. 
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SANTA TERESINHA 

 No Lar de Santa Teresinha, o Bispo, convidado pela Direcção, presidiu à Eucaristia da 
Padroeira, na tarde do passado dia 1 de Outubro. Presentes as Jovens e as Irmãs responsáveis 
da instituição, a Direcção e muitas outras pessoas ligadas às diversas Instituições que apoiam 
o Lar de Santa Teresinha. Seguiu-se visita às novas instalações, recentemente construídas na 
transformação da antiga Capela e um lanche de convívio. 

MISERICÓRDIA DE MANGUALDE 

 Para resolver aspectos formais do Regulamento da Irmandade da Santa Casa da Miseri-
córdia de Mangualde, estiveram na Casa Episcopal alguns elementos da direcção da mesma. 
Acolhidos pelo Bispo, este prontificou-se a esclarecer a Mesa e todos os Irmãos da referida 
Irmandade, mediante consulta a Especialistas em Direito Canónico. Esta reunião teve lugar na 
manhã de Quinta-feira, dia 9 de Outubro. 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

 A Santa Casa da Misericórdia de Viseu prepara-se para celebrar mais um aniversário 
desta prestimosa Instituição. Na manhã de Terça-feira, dia 14 de Outubro, o Senhor Provedor 
e outros elementos da sua Direcção estiveram na Casa Episcopal para informar o Bispo do 
programa previsto e para fazer o convite para esta celebração, a ter lugar no próximo dia 16 de 
Novembro. 

XXVI JORNADAS DA PASTORAL FAMILIAR 

 No último m-de-semana - dias 18 e 19 de Outubro - tiveram lugar, em Fátima, as XXVI 
Jornadas Nacionais da Pastoral Familiar. Esteve presente, no dia de Sábado, o Bispo de Viseu, 
membro da Comissão Episcopal do Laicado e Família. 
 De entre as mais de 2 centenas de pessoas, vindas de quase todas as dioceses, estiveram 
os Casais do Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar de Viseu. 

FRATERNIDADE DE S. FRANCISCO 

 Na tarde de Segunda-feira, dia 20 de Outubro, a direcção da Fraternidade da Ordem Ter-
ceira de S. Francisco reuniu com o Bispo, preparando uma reflexão sobre a vida na Igreja dos 
Terceiros. A reunião provocou alguma reflexão importante e de interesse que irá continuar num 
próximo encontro. 

DIÁCONOS PERMANENTES 

 Para preparar o Encontro Nacional dos Diáconos Permanentes, reuniu, na Casa Episco-
pal, o grupo responsável, constituído pelo Bispo de Coimbra - Presidente da Comissão Epis-



Igreja Diocesana232

copal - 2 sacerdotes e 2 diáconos e mais o Bispo de Viseu. Foi escolhido o tema fundamental 
a reflectir - “Da Igreja Doméstica à Pastoral da Família” - a ser tratado pelo Senhor Patriarca, 
recém-chegado do Sínodo. O encontro realizar-se-á em Fátima, no próximo dia 29 de Novem-
bro. 

PROGRAMA 70X7 DA ECCLESIA 

 Pelo facto de a nossa Diocese estar a realizar o Sínodo, que está já na fase das reuniões da 
Assembleia Sinodal, o 70X7 da Ecclesia propôs-se realizar um programa sobre a nossa dioce-
se. O Bispo reuniu uma Equipa, na tarde da passada Sexta-feira, para agendar os elementos do 
Programa, marcar os locais e as pessoas a entrevistar ou as iniciativas a mostrar.

ENCONTRO EM FÁTIMA 

 No dia 4 de Novembro, Terça-feira, realizou-se um encontro em Fátima, convocado pela 
Comissão Episcopal das Missões e Nova Evangelização, de que é presidente D. Manuel Linda. 
A agenda era pôr em comum a acção das dioceses, a partir do programa que, desde 2007 se tem 
reflectido e implementado, procurando a renovação da Igreja em Portugal, depois do desafio de 
Bento XVI, na Visita “ad Limina Apostolorum”. 
 Estiveram representadas 16 dioceses, para além de outros Serviços pastorais. De Viseu, 
com o Bispo, participaram o Secretário-Geral do Sínodo Diocesano, o Presidente do Secreta-
riado Diocesano da Educação Cristã e o responsável do Gabinete de Informação. 

A ACÇÃO CÁRITAS NA DIOCESE 

 Para avaliar a acção da Cáritas na diocese e a constituição de grupos de acção social, im-
pulsionados pelo agente que, ligado à Cáritas está a desenvolver este plano, houve um encontro 
na Casa Episcopal, na manhã de Quarta-feira, dia 5 de Novembro. Para além do Bispo, esteve 
presente o Presidente da Cáritas Diocesana, o responsável pela constituição e formação dos 
grupos na diocese e 2 responsáveis da Cáritas Nacional.

COMISSÃO EPISCOPAL 

 Reuniram os elementos da Comissão Episcopal da Família, no início da noite de Segunda-
feira, 10 de Novembro, em Fátima, por ocasião das actividades da Conferência Episcopal. Ava-
liaram-se as últimas actividades da Comissão e prepararam-se as que estão programadas para os 
próximos dias. Distribuíram-se responsabilidades pelos diversos elementos da Comissão. 

185.ª SESSÃO PLENÁRIA DA CEP 

 De 10 a 13 de Novembro, em Fátima, teve lugar a 185.ª sessão plenária da Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP), no seu encontro normal de Novembro. O Bispo de Viseu partici-
pou nestes encontros de onde surgiram diversas conclusões, publicadas no Documento final. 
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IMAGEM PEREGRINA 

 Em visita aos Mosteiros e Conventos de Portugal, esteve no Mosteiro de Santa Beatriz 
da Silva, em Viseu, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, na semana de 10 a 17 de 
Novembro. O Bispo esteve ali, a celebrar a Eucaristia, no início da noite de Sexta-feira, 14 de 
Novembro. 

ASSEMBLEIA SINODAL 

 Na manhã de Sábado, 15 de Novembro, teve lugar a 2.ª Sessão da Assembleia Sinodal 
que estudou e aprovou as conclusões sobre a Dei Verbum. Estas conclusões serão integradas no 
conjunto de todas as outras que, depois de reflectidas pelo Bispo, constituirão as Constituições 
Sinodais. Estas serão apresentadas à Diocese na celebração jubilar da Catedral - 23 de Julho de 
2016 - para programa de toda a Igreja de Viseu. 

DIA DA MISERICÓRDIA
 
 No final da manhã de Domingo, dia 16 de Novembro, a Santa Casa da Misericórdia de 
Viseu celebrou o seu 498.º aniversário, em Eucaristia a que presidiu o Bispo da Diocese. Em 
Igreja repleta de fiéis, com a presença do Provedor, Direcção, Irmãos e muitos convidados, a 
Eucaristia foi solenizada pelo coral Lopes Morago. 

COLÉGIO DOS CONSULTORES 

 Em ordem a decidir algumas medidas a tomar quanto a obras necessárias e urgentes no 
Centro Sócio-Pastoral Diocesano, o Bispo reuniu o Colégio dos Consultores da Diocese, na 
manhã de Terça-feira, 18 de Novembro. A decisão deu o aval para que o Director do Centro 
Pastoral Diocesano avance com as obras previstas e sugeridas pelas necessidades actuais e aco-
lhidas pela Direcção. 

SOLENIDADE DE CRISTO REI 

 Como é tradicional na Igreja de Viseu, o Bispo presidiu à Solenidade de Jesus Cristo, Rei 
e Senhor do Universo, no passado Domingo, dia 23 de Novembro. Nesta celebração e como 
vem sendo costume, renovaram o seu compromisso apostólico os diversos Movimentos e Obras 
da diocese. Com esta celebração, termina o actual Ano Litúrgico e acolhemos o que nos vai 
levar à celebração do Ano da Igreja de Viseu - 500 anos da actual Catedral. 

ENCONTRO DA IGREJA DE S. FRANCISCO 

 Na Casa Episcopal, no início da noite de Domingo, 23 de Novembro, houve um encontro 
entre o Bispo, os Freis e a Comunidade da Ordem Terceira. Esteve presente, também, o Dele-
gado, em Portugal, do Provincial - Frei Fabrizio. O encontro foi uma oportunidade de dialogar 
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sobre diversos pontos de interesse para a acção pastoral e espiritual da vida desta Igreja.

PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA

 Como estava previsto no calendário feito, reuniram os Bispos da Província Eclesiástica 
de Braga, no passado dia 25 de Novembro. Estiveram presentes, também, os Bispos da Provín-
cia Eclesiástica de Santiago de Compostela. O encontro decorreu em Viana do Castelo e teve 
como momento importante a visita ao túmulo do Beato Frei Bartolomeu dos Mártires. Aliás, o 
tema central do encontro, assumido por D. Anacleto, o anfitrião, foi conhecer melhor este Santo 
Bispo e justificar o pedido da sua canonização.

GRANDE FESTA DA APPACDM

 Realizou-se a 5.ª Gala da APPACDM, na noite de 2 de Dezembro, no Teatro Viriato. Com 
actividade digna de registo, pela solidariedade e pela forma humana e humanizadora como esta 
Instituição procura cumprir os seus nobres fins, é sempre um marco muito festivo e solidário 
que acontece nesta Festa anual. Com artistas vindos de todo o País, esta Instituição põe em 
relevo a sua nobre acção solidária e humanizadora, apresentando como os principais artistas da 
noite os próprios beneficiários e protagonistas da Instituição. Parabéns e, para todos, Santo e 
Feliz Natal!

SECRETARIADO DO SÍNODO

 Na Terça-feira, dia 9 de Dezembro, o Bispo almoçou com o Secretariado do Sínodo Dio-
cesano. Foi uma ocasião para se estabelecer um excelente diálogo sobre o andamento dos tra-
balhos e sobre o futuro próximo, num ambiente fraterno e festivo que recorda e antecipa os 
momentos importantes do tempo do Natal. Projectaram-se já os trabalhos para a Assembleia 
que vai reflectir e propor as conclusões da Sacrosanctum Concilium.

CAMINHO NEOCATECUMENAL

 No início da tarde do dia 10 de Dezembro, estiveram na Casa Episcopal 3 elementos res-
ponsáveis do Caminho Neocatecumenal, de naturalidade espanhola e a residir em Vila Nova de 
Gaia. Tratava-se de reflectir sobre a situação das três Comunidades que, neste momento, estão 
implantadas na diocese.

VIGÁRIOS EPISCOPAIS

 Reuniram, na Casa Episcopal, os Vigários Episcopais da diocese, com uma agenda que 
contemplava alguns temas importantes para o futuro próximo da vida da Igreja. Esta reunião 
teve lugar na manhã de Quinta-feira, dia 11 de Dezembro. Foram trocados pontos de vista e 
tomadas algumas decisões sobre: Plano Pastoral 2014-2016; Jubileu da Catedral e o Sínodo; 
Imagem Peregrina do Santuário de Fátima; Renúncia Quaresmal; conclusões do Sínodo e sua 



235Igreja Diocesana

implementação.

NOVO HOSPITAL EM VISEU

 Está para muito breve o nascimento de um novo hospital na nossa cidade de Viseu. No fim 
da manhã de Sexta-feira, 12 de Dezembro, no Hotel Montebelo, este projecto foi apresentado 
pelos seus proponentes: Visabeira e que construirão o HOSPITAL CUF - VISEU, a entrar em 
serviço na Primavera de 2016. Presentes na apresentação do projecto mais de uma centena de 
pessoas, representativas das diversas áreas da vida da nossa Região. Convidado pela Visabeira, 
também esteve presente o Bispo da diocese.

CEIA NATALÍCIA DA ORDEM TERCEIRA

 A Ordem Terceira de S. Francisco, com sede na Igreja dos Terceiros, celebrou uma Ceia 
natalícia na noite de Sexta-feira, 12 de Dezembro. Estiveram presentes os 3 Freis de S. Fran-
cisco: Reitor da Igreja - Frei Pedro - com o Frei Francisco e o Frei João. Convidado, esteve 
presente, também, o Bispo da diocese. A Ceia decorreu num ambiente de sã alegria e de um 
muito positivo ambiente de fraternidade.

CEIA NATALÍCIA DA CÁRITAS

 Como tem acontecido em cada ano, também neste se celebrou uma ceia natalícia nas 
instalações da Cáritas Diocesana, com a presença de todos os colaboradores mais próximos. 
Convidado, esteve, também, o Bispo da diocese. A ceia decorreu num ambiente de muito bom 
convívio e numa evocação festiva e agradecida do Natal de Jesus que queremos que seja opor-
tunidade de paz, de trabalho, de saúde e de amor para todos.

ANIVERSÁRIO DO COLÉGIO DA IMACULADA

 Decorreram em 24 de Outubro e celebraram-se, solenemente, na tarde do dia 14 de De-
zembro, os 90 anos do Colégio da Imaculada Conceição. Na Capela, completamente cheia de 
Alunos, Pais, Professores, Religiosas e muitos Amigos, entre os quais muitas antigas Alunas, 
foi celebrada a Eucaristia do IV Domingo do Advento, presidida pelo Bispo da Diocese e ten-
do, como concelebrante, Mons. Sílvio, Capelão do Colégio. Estiveram presentes, para além da 
Direcção do Colégio, do Representante da Direcção do Ensino Particular e da Superiora da Co-
munidade Religiosa, o Presidente e Vice-Presidente da Autarquia Viseense. A Festa continuou 
com vários actos, alusivos ao importante momento.

COMISSÃO EPISCOPAL

 Na manhã de Segunda-feira, dia 15 de Dezembro, reuniu, em Fátima, a Comissão Epis-
copal do Laicado e Família (CELF), onde esteve presente o Bispo de Viseu, membro desta 
Comissão. Aproximando-se o encontro com os Secretariados Diocesanos e os Movimentos 
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da Pastoral Familiar - 16 e 17 de Janeiro - fez-se a preparação desse encontro. Aproveitou-se, 
também, para a avaliação das actividades realizadas desde Outubro e a preparação das próximas 
iniciativas desta Comissão Episcopal.

ENCONTRO ALPHA

 Convidado pelo Pároco de S. José - Pe. José de Fátima - o Bispo esteve no Centro de acti-
vidades da paróquia, na formação do Movimento Alpha, na noite de Terça- feira, 16 de Dezem-
bro. Aos cerca de 40 elementos que têm participado nesta edição, o Bispo desenvolveu o tema 
“O que é a Igreja”? Esta Paróquia já realizou mais de uma dezena de edições desta actividade 
que muito têm ajudado os seus participantes a descobrir, com mais profundidade, a Fé e a vida 
da igreja.

PARTIDA PARA AS MISSÕES

 De partida para o Serviço Missionário ‘ad extra’, está o Pe. José Júlio Martins, até agora 
e desde há alguns anos, Superior do Seminário das Missões, em Viseu. Para se despedir, esteve 
na Casa Episcopal, na manhã do dia 17 de Dezembro, com oportunidade para uma conversa 
amiga sobre a sua actividade em Viseu e o que espera no próximo futuro.
 Esteve, também, o Pe. Francisco Medeiros, o novo Superior em Viseu e, também, herdei-
ro da presidência do secretariado das Missões na nossa diocese. A um e outro, o Bispo desejou 
felicidades nas missões que, com entusiasmo, vão abraçar.

1.º CENTENÁRIO DA BATALHA DE NAULILA

 Na manhã de Quinta-feira, dia 18 de Dezembro, o Bispo presidiu à Eucaristia, no Re-
gimento de Infantaria de Viseu, comemorando os 100 anos da batalha de Naulila, no Sul de 
Angola. Esta batalha teve o seu desfecho, não muito afortunado para os militares que nele par-
ticiparam - e que grande parte tinha partido de Viseu - no dia 18 de Dezembro de 1914, na 1.a 
Grande Guerra Mundial. Concelebrou, em Capela repleta de militares e ex-militares, o Capelão 
do RIV - Pe. José Marcelino.

EUCARISTIA NA PSIQUIATRIA

 Integrada no Natal do Centro Hospitalar de S. Teotónio, de Viseu, o Bispo presidiu à 
Eucaristia, na secção de psiquiatria, em Abraveses, no início da tarde de Quinta-feira, dia 18 de 
Dezembro. Concelebraram o Pe. João Pedro e o Pe. António Soares Flor, capelães do Centro 
Hospitalar Tondela-Viseu.

NATAL DOS CURSILHISTAS

 A Escola do Movimento dos Cursilhos de Cristandade da diocese teve a sua Festa de Na-
tal, no início da noite de Quinta-feira, 18 de Dezembro, no Seminário Maior de Viseu. Iniciou-
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se com a Eucaristia, à qual presidiu o Bispo da Diocese. Concelebraram alguns sacerdotes que 
trabalham neste Movimento, entre os quais o Director Espiritual - Pe. José António Marques de 
Almeida. Seguiu-se a Ceia de Natal, com algumas dezenas de Cursilhistas. Foram momentos 
de Festa com muito bom espírito de Natal.

PADROEIRA DO SEMINÁRIO

 A Padroeira do Seminário de Viseu - Nossa Senhora da Esperança - foi celebrada no fim 
da tarde do dia 19 de Dezembro, início das férias dos Seminaristas que estudam em Braga. 
Presentes os Seminaristas do Seminário Pastoral e do Seminário Vocacional, seus Pais e 
Familiares, seus Párocos e Superiores.
O encontro de Festa começou com a Eucaristia, presidida pelo Bispo, seguindo-se um jantar de 
Natal. Foram momentos muito festivos de um convívio muito fraterno.

JANTAR COM ACÓLITOS DE TONDELA

 No início da noite de Sexta-feira, 19 de Dezembro, o Bispo participou numa Ceia de Na-
tal, em Tondela, organizada pelos Acólitos desta Comunidade cristã. Presentes alguns dos seus 
familiares, o seu Pároco - Pe. João Carlos e o Pároco anterior - Pe. Manuel António Rocha. Foi 
um momento de animada festa e uma expressão forte de são convívio entre todos.

NATAL NO HOSPITAL DE VISEU

 No início da tarde de Domingo, 21 de Dezembro, o Bispo presidiu à Eucaristia no átrio 
de entrada do Hospital de Viseu, como início da Festa de Natal deste Centro Hospitalar. Com o 
átrio completamente cheio e com a participação de todo o Conselho de administração, muitas 
pessoas internadas, muitas pessoas em visita hospitalar, muitos profissionais que trabalham 
neste Centro, nas suas diversas áreas, o Bispo e os Capelães ajudaram a rezar e a viver este 
momento de Natal. Toda a celebração foi vivida com muito respeito e interessada participação 
por todos, animada, no canto, por um grupo de profissionais do hospital.

BISPO DO CENTRO 

 Reuniram os Bispos do Centro, na Casa Episcopal de Viseu, na Segunda-feira, dia 22 de 
Dezembro. Estiveram os 6 Bispos diocesanos e os Eméritos que fazem parte deste conjunto de 
Igrejas do Centro de Portugal: Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre - Castelo Branco 
e Viseu. Puseram-se em comum os planos e programas pastorais do presente Ano Pastoral e 
trocaram-se impressões sobre alguns temas actuais, como o Sínodo da Família. 

NATAL NA CATEDRAL 

 Como acontece todos os anos, também no presente o Bispo presidiu, na Catedral, às Eu-
caristias solenes da noite de Natal e do dia 25. A Catedral, muito bene ciada pela temperatura 
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que, actualmente, favorece a participação, esteve repleta nas 2 celebrações. Aproveitando a 
Quadra festiva, o Bispo desejou a todas as pessoas e a todas as famílias, Santo Natal e um muito 
feliz 2015. 

EUCARISTIA NA PRISÃO DO CAMPO 

 Não podendo celebrar, na tarde de Sábado, por motivos das Exéquias do Pe. Júlio Pereira, 
na Instituição Prisional da Balsa, o Bispo presidiu à Eucaristia da Festa da Sagrada Família, no 
Domingo - dia 28 de Dezembro - na Prisão do Campo de Madalena. A solenizar a Eucaristia es-
teve um grande grupo de jovens que, habitualmente, acompanham o Dr. Custódio Matos Costa 
e o Pe. José Mota. Estiveram, também, elementos das Conferências de S. Vicente de Paulo de 
S. José e de Órgens. 
 

BOAS FESTAS NA CASA EPISCOPAL 

 Os colaboradores da Casa Episcopal da Diocese de Viseu promoveram, este ano, um en-
contro convívio nesta época festiva para dar as Boas Festas ao nosso Bispo D. Ilídio e desejar 
um Feliz 2015. Do encontro fez parte uma missa na capela da Casa presidida por D. Ilídio e 
concelebrada pelos padres João Martins e Pedro Leitão, à qual se seguiu o tradicional cantar de 
Janeiras e a foto de família, registada no átrio da Casa Episcopal. 

BOAS FESTAS DE NATAL E ANO NOVO 

 Como é tradicional nesta altura do ano, alguns e diversos grupos passaram na Casa Epis-
copal, cantando as Boas Festas e desejando Boas Festas e Feliz 2015. O Bispo agradeceu a estes 
grupos, retribuindo os amigos e felizes votos. Agradece, também e deste modo, a todos quantos, 
de vários modos, lho fizeram chegar. Deseja o mesmo a todas as pessoas da diocese de Viseu. 

DIA MUNDIAL DA PAZ 

 O Bispo, no dia 1 de Janeiro, início do novo ano, presidiu à Eucaristia, na Catedral. Fa-
zendo referência à Mensagem do Papa para este dia, desejou o fim de todas as escravaturas, em 
qualquer parte do mundo, fazendo votos que a fraternidade marque as relações entre todas as 
pessoas e povos. “Já não escravos, mas irmãos” foi o tema da Mensagem do Papa Francisco. 
Na tarde o mesmo dia e a pedido do pároco, celebrou, também, na sua terá natal, fazendo os 
mesmos votos. 

PROGRAMA “SEXTA ÀS 9” 

 Na Casa Episcopal e na manhã de Sexta-feira, dia 2 de Janeiro, o Bispo acolheu a Di-
rectora do Programa televisivo “Sexta às 9”, que lhe tinha pedido uma entrevista sobre as rei-
vindicações das pessoas que trabalharam nas Minas da Urgeiriça, em Canas de Senhorim. Este 
programa irá para o ar na próxima Sexta-feira, dia 9 de Janeiro. 



239Igreja Diocesana

HISTÓRIA DA DIOCESE 

 Com a direcção e orientação científica do Director da Faculdade de Letras e do Arquivo 
da Universidade de Coimbra - Prof. Doutor José Pedro Paiva - e com a colaboração especial 
da Doutora Maria de Fátima Eusébio - Directora do Departamento dos Bens Culturais da nossa 
diocese - continua a realização do projecto de se escrever a história da nossa diocese de Viseu. 
Para acertar datas e assentar a sua publicação no ano do jubileu da nossa Igreja diocesana, esti-
veram na Casa Episcopal estes dois membros da equipa de trabalho, num almoço de trabalho e 
de convívio com o Bispo.

CEIA DE REIS 

 Como acontece anualmente na noite de 5 de Janeiro - tradição que se mantém desde o 
Grupo de Amigos e de apoio à Rádio Renascença - reuniu-se, para Ceia de Reis, o grupo habi-
tual, na casa dos Senhores Augusto Passos e D.ª Lisete. Ali estiveram também, como costumam 
todos os anos, o Senhor D. Jorge Ortiga - Arcebispo de Braga - e o Senhor D. Manuel Felício 
- natural da diocese de Viseu e Bispo da Guarda. 

VISITA PASTORAL 

 Para programar a Visita Pastoral em Vila Chã de Sá, esteve na Casa Episcopal o Pároco - 
Pe. Daniel Lopes dos Santos - no início da tarde de Quarta-feira, dia 7 de Janeiro. A Visita terá 
lugar entre 18 e 25 de Janeiro. Começará na tarde de Domingo, dia 18, com a celebração da 
Festa de S. Sebastião e dos 400 anos da Irmandade que tem o mesmo santo como patrono. 

CELEBRAÇÃO DOS 138 ANOS DA PSP 

 Na manhã de Sexta-feira, dia 9 de Janeiro, o Bispo presidiu, na Catedral, ao 138.º aniver-
sário da PSP de Viseu. Participaram os Agentes desta Força de Segurança, o Comandante do 
RIV e outros convidados. Concelebrou o Pe. Agostinho Ramalho Pereira, da diocese de Lame-
go, Capelão da PSP de Lamego e de Viseu. 

MISERICÓRDIA DE SANTAR 

 Convidado pela Senhora Provedora, o Bispo esteve presente no almoço de aniversário da 
Santa Casa da Misericórdia de Santar, no Domingo, dia 11 de Janeiro. Decorreu na unidade ho-
teleira da freguesia e nele estavam presentes largas dezenas de utentes e seus familiares. Esteve 
presente, também, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas e sua esposa. 

JANEIRAS NA CASA EPISCOPAL 

 Na tarde de Domingo, 11 de Janeiro, esteve, na Casa Episcopal, um grupo de pessoas a 
cantar e a desejar as Boas Festas neste início de 2015. Eram membros do Caminho Neocatecu-
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menal - grupo que se tem reunido na sede da Cáritas de Santa Maria. Cantaram belos cânticos 
de Natal e da espiritualidade do Caminho. 

BISPOS DO CENTRO 

 Na Segunda-feira, dia 12 de Janeiro, reuniram os Bispos das dioceses do Centro, em Al-
bergaria. Acolhidos, pela 1a vez, pelo novo Bispo de Aveiro - D. António Moiteiro - moderou 
a reunião o Bispo de Coimbra - D. Virgílio Antunes. O tema principal da reunião foi o questio-
nário sobre a família - pro- posto para preparação do Sínodo Ordinário a ter lugar no próximo 
mês de Outubro. 

EUCARISTIA DE SUFRÁGIO 

 Presidida pelo Bispo e concelebrada pelo Pe. João Martins e pelo Pe. Pedro Leitão e com 
a participação de todas as pessoas que trabalham nos diversos serviços da Casa Episcopal, foi 
celebrada Eucaristia de sufrágio pelo Pe. Ricardo, falecido no passado dia 4 de Janeiro. Teve 
lugar na Capela da Casa Episcopal, no fim da tarde de Segunda-feira, dia 12 de Janeiro. 

REUNIÃO DO SDEC 

 No início da noite de Segunda-feira, 12 de Janeiro, o Bispo participou na reunião do Se-
cretariado Diocesano da Educação Cristã (SDEC), de que é Presidente o Pe. Virgílio Rodrigues. 
Foram trocadas algumas impressões, tendo em conta o programa do presente ano pastoral. 

EXÉQUIAS NO SÁTÃO 

 O Bispo presidiu às exéquias do Pai do Pe. José Cardoso de Almeida, Vigário Episcopal 
da Zona Pastoral do Dão e pároco de Sátão. Sendo natural de S. Miguel de Vila Boa, foi se-
pultado no Sátão, paróquia de sua Esposa. À Família, sentidos pêsames, fundados na Fé e na 
confiança na Ressurreição. Ao falecido, paz e descanso nos braços do Pai. 

IRMÃ ELISA 

 Na manhã de Quarta-feira, dia 14 de Janeiro, o Bispo recebeu a Irmã Elisa, natural de 
Currelos, Carregal do Sal, da Congregação de S. João Eudes e que está em França há mais de 
50 anos. Tem dedicado parte da sua vida religiosa, em França, ao apostolado das prisões. Cada 
ano que vem a Portugal, partilha a sua missão com o Bispo e interessa-se por tudo o que se vai 
fazendo nesta sua diocese de origem e na sua paróquia natal. 

ENCONTRO EM FÁTIMA
 
 Na tarde/noite de Sexta-feira e dia de Sábado – 16 e 17 de Janeiro - o Bispo esteve em 
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Fátima, no encontro da Comissão Episcopal do Laicado e Família (CELF), no encontro com 
o Secretariado Nacional da Pastoral Familiar e na reunião dos Secretariados e Movimentos da 
Pastoral da Família. Várias reflexões, análises e programas estiveram nas agendas de todos, in-
vestindo no interesse por este sector da pastoral que, a nível da Igreja, está a merecer a melhor 
atenção por parte do Papa Francisco. 

FUNDAÇÃO FÉ E CULTURA 

 Na manhã de Segunda-feira, dia 26 de Janeiro, estiveram na Casa Episcopal 2 elemen-
tos da Fundação Fé e Cultura, propondo a participação da nossa Diocese num projecto de 
cooperação. A FEC surgiu em 1990, no contexto das celebrações em Portugal dos cinco séculos 
de acção missionária da Igreja e apoia projectos de desenvolvimento nos países de expressão 
portuguesa. Actualmente assume-se como uma ampla plataforma de coordenação da coopera-
ção entre a Igreja Católica em Portugal e as Igrejas nos países lusófonos. 
 Veio pedir a colaboração da nossa Diocese, através da Renúncia Quaresmal, para uma ac-
ção alargada a implementar-se na Guiné Bissau. Tem já a adesão de várias dioceses de Portugal. 

ENCONTRO ECUMÉNICO HOLOCAUSTO 

 Promovido por um grupo de reflexão de “causas”, decorreu na antiga Papelaria Dias, 
na Rua Direita, uma reflexão sobre o Holocausto. Celebrou os 10 anos da instituição do Dia 
da Memória, pela ONU e os 60 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz- 
Birkenau, na Polónia, por intervenção da União Soviética, na aproximação do fim da 2.ª grande 
guerra mundial. Foi, também, uma ocasião de homenagear o Cônsul português e viseense Aris-
tides Sousa Mendes, natural de Cabanas de Viriato. Convidado pelo grupo organizador, o Bispo 
esteve presente e pronunciou breves palavras alusivas. Este encontro teve lugar no fim da tarde 
de Terça-feira, dia 27 de Janeiro. 

DIRECTOR DO MUSEU GRÃO-VASCO 

 Na manhã de Quarta-feira, dia 28 de Janeiro, o Bispo recebeu o Director do Museu Grão-
Vasco, Entidade a celebrar os 100 anos de história no próximo ano 2016. Veio apresentar um 
conjunto de iniciativas, já calendarizadas para o ano jubilar e convidar o Bispo para a Comissão 
de Honra das celebrações. Houve ocasião para o Bispo informar do jubileu que a Diocese pre-
para, a propósito dos 500 anos da Catedral, havendo, dos 2 lados, abertura para toda a colabo-
ração. 

CÂMARA DE OLIVEIRA DE FRADES 

 Num encontro pedido pelo Presidente da Câmara de Oliveira de Frades e realizado na 
Casa Episcopal, na manhã do passado dia 28 de Janeiro, houve um diálogo sobre assuntos de 
natureza social, em freguesias de baixa população e com maioria de pessoas idosas. Assim, com 
a presença do Pároco de uma dessas comunidades, reflectiu-se a resposta que a Igreja pode dar, 
utilizando as instalações de uma anterior escola do 1.º ciclo, agora desactivada, em serviços de 



Igreja Diocesana242

apoio domiciliário e de centro de dia. O Bispo enalteceu e agradeceu esta preciosa e importante 
colaboração entre as diversas instituições, ao serviço da população mais carenciada. 

PROVINCIAL DOS CLARETIANOS EM VISEU 

 Em Visita Canónica à Comunidade de Tondela, esteve em Viseu o Provincial dos Padres 
de Santo António Maria Claret (fundador dos Padres Claretianos), na passada Quinta-feira, dia 
29 de Janeiro. Acompanhado pelo Pároco de Tondela - Pe. João Carlos Pinto Gomes - o Pe. 
Artur Manuel Rodrigues Teixeira, actual Presidente da CIRP, partilhou algumas informações 
sobre o presente e o futuro próximo da Comunidade de 3 sacerdotes presentes em Tondela. O 
almoço, partilhado na Casa Episcopal, foi boa ocasião para uma muito positiva troca de impres-
sões sobre múltiplos assuntos. 

MISERICÓRDIA DE MANGUALDE 

 Na tarde de segunda-feira, 2 de Fevereiro, tomaram posse o novo provedor e os novos 
corpos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde. 
 Convidado para o efeito, esteve presente o bispo da diocese que, no momento próprio, 
pronunciou algumas palavras alusivas, louvando a gerência da anterior Mesa e do seu provedor 
e desejando as maiores felicidades aos que foram empossados neste Acto solene. 

JUBILEU DA DIOCESE 

 Depois de nomeada a equipa do Jubileu, o bispo reuniu este grupo de pessoas para ini-
ciar os trabalhos e indicar os momentos principais desta celebração. Esta reunião aconteceu na 
passada segunda-feira à noite, dia 3 de Fevereiro, na casa episcopal e ali se conversou sobre os 
elementos principais que devem ter-se em conta, ao longo destes próximos tempos. Havendo 
coincidência, em parte do tempo, com o Ano dos consagrados e com o tempo forte do sínodo, 
estes são elementos que vão fortalecer a importância do Jubileu. 

CONSELHO ECONÓMICO 

 No fim da tarde de Quinta-feira, dia 5 de Fevereiro, o bispo reuniu com o conselho eco-
nómico diocesano, onde estiveram responsáveis de algumas instituições diocesanas. Moderou a 
reunião o ecónomo diocesano – Pe. Armando Esteves Domingues. Para além de outros assuntos 
que dizem respeito às diversas instituições presentes, fez-se a apresentação e a análise do orça-
mento para este ano. 

500 ANOS DA DEDICAÇÃO DA CATEDRAL 

 Uma Comissão designada por D. Ilídio e presidida pelo Vigário Geral, Mons. Alfredo 
Melo, está a trabalhar na preparação do programa de iniciativas destinadas a comemorar os 
500 anos da Dedicação da Catedral. A Comissão integra elementos das diferentes estruturas 
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diocesanas e já delineou um conjunto de datas à volta das quais se desenrolarão as restantes ini-
ciativas, pretendendo-se que sejam envolvidas todas as organizações paroquiais e organismos 
diocesanos. 
 O objectivo é aproveitar esta data jubilar e o encerramento do Sínodo Diocesano como 
“oportunidade de crescimento da consciência de que ser cristão é fonte de alegria”. 
 Estão feitos os contactos para a elaboração de um logótipo e composição de um Hino, 
para além de um lema integrador das celebrações jubilares, que decorrerão ao longo de um ano. 
 A Misericórdia de Viseu e o Museu Grão Vasco também celebram datas jubilares e o pro- 
grama de celebrações está a ser sintonizado entre as instituições, de modo a não haver sobrepo-
sições e a aproveitar sinergias que valorizem mutuamente as datas festivas. 

CONCERTO DE S. TEOTÓNIO 

 Como “aperitivo” para as celebrações jubilares, realizou-se no passado m de semana, em 
Boaldeia (sábado) e na catedral de Viseu (domingo) o Concerto de S. Teotónio com a actuação 
do Coro das Colectividades Culturais e Musicais de Boaldeia e do Coro Diocesano de São 
Teotónio, com um programa recheado de obras de carácter religioso, onde não faltou o Hino do 
Sínodo Diocesano “Em Comunhão para a Missão”. 
 A Sé de Viseu esteve repleta nessa tarde de domingo e entre a assistência destacava-se o 
prelado da diocese, D. Ilídio, o Deão do Cabido, Cón. Matos, o responsável diocesano do Coro 
de São Teotónio, Cónego Seixas, outros membros do Cabido da Sé e a Vereadora da Cultura da 
Câmara Municipal de Viseu, Dr.ª Odete Paiva. 
 D. Ilídio enalteceu esta realização e felicitou os dois coros pelo magnífico concerto que 
mobilizou cerca de uma centena de executantes. 

REUNIÃO DA CELF 

 A Comissão Episcopal do Laicado e Família (CELF) reuniu na tarde de Segunda-feira, 
dia 23 de Fevereiro, antecedendo o Retiro dos Bispos da CEP. Foram avaliadas as últimas ac-
ções desta Comissão e preparadas as próximas, concretamente as relativas à Semana da Vida, 
no próximo mês de Maio. 

RETIRO DA CEP 

 Como estava previsto no calendário, decorreu o Retiro dos Bispos, na Casa de Nossa 
Senhora das Dores, em Fátima, nos dias 23 a 27 de Fevereiro. Foi orientador o Senhor Cardeal 
Fernando Sebastián, Arcebispo Emérito de Pamplona e Tudela. 

REITORA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

 A pedido da Reitora da Universidade Católica Portuguesa, houve uma reunião, com todos 
os Bispos que estiveram em Retiro, no início da tarde de Sexta-feira (27 de Fevereiro), na Casa 
de Nossa Senhora das Dores, em Fátima. Esta reunião serviu para apresentar o trabalho feito 
nestes 2 anos passados e apresentar o programa e perspectivas para o próximo futuro. Tendo em 
conta a realidade actual - diminuição acelerada de candidatos ao Ensino Superior - prevêem-se 



Igreja Diocesana244

tempos difíceis que exigem muita qualidade e excelência nos serviços a prestar. Esteve presente 
o conjunto de toda a Equipa Reitora. 

HISTÓRIA DA DIOCESE 

 Decorreu um novo encontro de Historiadores, liderados pelo Coordenador do projecto 
que está a escrever a História da Diocese de Viseu. Este encontro teve lugar na Casa Episcopal. 
É horizonte para a apresentação da Obra, concluída, a celebração jubilar dos 500 anos da nossa 
Catedral. Encaminha-se a sua apresentação para a tarde do dia 23 de Julho de 2016 - o dia pre-
ciso da celebração do solene Jubileu. 

BISPOS DO CENTRO 

 Em reunião ordinária e de acordo com o programa previsto, reuniram os Bispos das dio-
ceses do Centro, na Casa Episcopal da Guarda. Esta reunião teve lugar na Segunda-feira, dia 9 
de Março. A partilha de alguns pontos de interesse para todos e a continuação da reflexão sobre 
os Lineamenta do Sínodo da Família ocuparam todo o tempo do encontro. 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

 Para informar sobre o programa dos 500 anos da Santa Casa da Misericórdia de Viseu 
e para convidar para algumas iniciativas deste programa, estiveram na Casa Episcopal alguns 
elementos da Mesa desta Santa Casa, inclusive o seu Provedor. Coincide este jubileu com o da 
Catedral e com os 100 anos do Museu Grão Vasco, agora com categoria de Museu Nacional. O 
ano 2016 será um ano muito especial para estas 3 Instituições que preenchem e ladeiam o Adro 
da Sé. 

DIA DO RI 14 

 A convite do Comandante do Regimento de Infantaria N.º 14 - Coronel de Infantaria 
Francisco José Fonseca Rijo - o Bispo esteve presente, neste Regimento, na manhã do passado 
dia 27 de Março. Tratou-se da Cerimónia Militar Comemorativa do Dia da Unidade que, no pre-
sente ano e por actividades no exterior, não pôde ser realizada no dia tradicional - 19 de Março. 

PASTORAL DIOCESANA 

 Em ordem à coordenação da Pastoral Diocesana, no pós-Sínodo, o Bispo reuniu-se com 
alguns elementos, convocados pelo Pe. Virgílio, indigitado coordenador a partir do próximo 
Ano Pastoral. Reflectiram-se alguns critérios a ter em conta e abordaram-se algumas áreas que 
devem estar presentes neste Serviço diocesano, dada a alargada dimensão que este Serviço deve 
abranger. Ficou prevista a continuidade desta reflexão e um mais perfeito e claro discernimento 
do caminho a percorrer. Este encontro teve lugar no Seminário Maior, na manhã de Segunda-
feira, dia 23 de Março. 
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BODAS DE OURO DE CASAMENTO 

 Na manhã de Sábado, dia 28 de Março, o Bispo presidiu a uma festa de 50 anos de casa-
mento do casal Armanda e Silvério, Pais de Rui Quintã e de suas 2 Irmãs, na Igreja Matriz de 
Santiago de Besteiros. Concelebrou o Pároco - Pe. António Pereira Felisberto. 
 O Rui era colega de ano do Pároco. O Bispo encontrou o Rui e o Pároco, no 7.º ano de 
escolaridade, no Seminário de Fornos de Algodres. Foi com alegria que o Bispo esteve nesta 
Festa familiar e deseja as maiores felicidades a toda esta família. 

INÍCIO DA SEMANA SANTA 

 A Semana Santa iniciou-se com a celebração de Domingo de Ramos. Depois de ter de-
corrido a celebração da Bênção dos Ramos e da Eucaristia da Paixão do Senhor Jesus, presidida 
pelo Bispo na Catedral, teve lugar a Via-Sacra nas ruas da cidade, como tem acontecido nos úl-
timos anos. Iniciando-se depois das 21 horas, percorreu diversos pontos da cidade, apresentan-
do as 14 Estações descritas nos Evangelhos. Neste ano, realizou este momento alto na cidade, o 
Agrupamento de Escuteiros de Ranhados. Parabéns ao Agrupamento, ao seu Assistente e a toda 
a Paróquia de Ranhados, pela belíssima apresentação da síntese e conteúdo fundamentais das 
celebrações desta Semana de Páscoa. 

VISITAS A COMUNIDADES RELIGIOSAS 

 No ano dos Consagrados, o Bispo decidiu, em reunião com todos os Responsáveis dos 
Consagrados da diocese, fazer uma visita a cada Casa e, ali, celebrar a Eucaristia e ter um en-
contro com toda a Comunidade. Na semana que passou, o Bispo visitou as primeiras comunida-
des, tendo estado nas Irmãs Jesus Maria e José e nas Irmãs Combonianas, respectivamente nas 
tardes de Terça e Quinta- feira, nos dias 7 e 9 de Abril. 

CASA DE SAÚDE DE S. MATEUS 

 Para a apresentação do Projecto de remodelação e ampliação das instalações da Casa de 
Saúde de São Mateus, o Bispo deslocou-se ali, a convite do Presidente do Conselho de Admi-
nistração, no passado dia 8 de Abril, às 15,00 horas. Presentes muitas entidades locais e todos os 
responsáveis desta importante Instituição e os Técnicos que estão a construir todo este Projecto. 

JOVENS DAS ENS ENCONTRO NACIONAL 

 Como membro da Comissão Episcopal do Laicado e Família, o Bispo de Viseu presidiu 
à Eucaristia do Encontro Nacional do Movimento das Equipas Jovens de Nossa Senhora, na 
tarde de Domingo, dia 12 de Abril, em Fátima. Este Movimento é constituído por jovens e 
casais jovens que se preparam para o Matrimónio e vivem a espiritualidade deste Movimento, 
fundado, em França, pelo Pe. Cafarel. Presentes algumas centenas de jovens, vindos das diver-
sas dioceses onde o Movimento tem implantação. Os jovens equipistas têm entre 16 e 26 anos 
e, em Portugal, são mais de 1000 e estão presentes em 13 dioceses. 
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BISPOS DO CENTRO 

 Na Segunda-feira, dia 20 de Abril, reuniram os Bispos do Centro, na Casa Episcopal de 
Leiria. Presentes os Bispos das 6 dioceses do Centro e os 2 Eméritos (Leiria e Portalegre e Cas-
telo Branco). O tema foi, sobretudo, dialogar sobre a última Assembleia dos Bispos - e sobre os 
principais temas discutidos - que teve lugar na semana interior. 

LOC-MTC OPERÁRIOS CATÓLICOS 

 A direcção da Liga dos Operários Católicos da diocese (LOC-MTC) reuniu com o Bis-
po, na manhã de Quarta-feira, dia 22 de Abril, para apresentar a situação deste Movimento na 
diocese. Apresentaram as principais dificuldades e são de opinião que será bom fazer uma para-
gem, nas actividades, para reflexão e aprofundamento do que importa fazer no futuro próximo. 

CRISMAS DOS MILITARES DO RI 14 

 Por motivos de celebração de Crismas de Militares na Catedral de Viseu, esteve, nesta 
diocese, o Bispo das Forças Armadas - D. Manuel da Silva Linda, na Quinta-feira, dia 7 de 
Maio. Por esta razão, o Comandante do RI 14 convidou o Bispo da Diocese que esteve presente 
no almoço, no RI 14, confraternizando com o Bispo das Forças Armadas e com os Militares, 
nomeadamente com os Crismados e seus familiares. 

GRUPO DO JUBILEU 

 No início da noite de quarta-feira, dia 20 de maio, o Bispo reuniu com o grupo encarre-
gado do programa jubilar da Diocese, celebrando os 500 anos da Catedral. É Presidente deste 
grupo o Senhor Vigário-Geral, Mons. Alfredo Melo. O programa deste encontro foi tornar o 
Bispo conhecedor das atividades previstas e dialogar sobre a sua execução. Ficou previsto um 
encontro com as 2 Instituições que celebram jubileu no mesmo ano de 2016 - Santa Casa da Mi-
sericórdia de Viseu (500 anos) e Museu Grão Vasco (100 anos) - para diálogo sobre momentos 
comuns para as 3 Instituições. 

PENTECOSTES NA CATEDRAL 

 Como uma das principais Solenidades do Ano Litúrgico e habitual no calendário dos Pon-
tificais, o Bispo presidiu à solene concelebração do Pentecostes, na Catedral da Diocese. Nesta 
Solenidade foram crismados 121 cristãos - quase todos jovens - vindos de diversas paróquias 
do concelho de Viseu. Alguns dos Párocos e Sacerdotes responsáveis destes crismandos conce-
lebraram também, para além do Cón. António Jorge, responsável pelas cerimónias litúrgicas da 
Catedral. 

PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA 

 Na terça-feira, dia 26 de maio, reuniram os Bispos da Província Eclesiástica de Braga, em 
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Bragança. Presidiu à reunião o Senhor D. Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga – diocese metropo-
lita. Trocaram-se impressões sobre diversos temas de interesse para estas dioceses. O almoço 
foi numa Instituição Social da Diocese, onde está o Senhor D. António Rafael, Bispo Emérito 
de Bragança. Foi uma ótima oportunidade de todos conviverem um pouco com este Bispo que 
está muito debilitado na sua saúde. 

AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO EM BRAGA 

 Na Terça-feira, dia 2 de junho, realizou-se a avaliação do ano letivo e pastoral do Seminá-
rio Maior, em Braga. Ali estiveram os Bispos das 4 dioceses com os Reitores dos 4 Seminários 
para, juntamente com a Equipa Reitora, se avaliar o presente ano. O encontro terminou com o 
almoço conjunto com todos os Seminaristas e Responsáveis. 

CONSELHO ECONÓMICO DIOCESANO 

 Na tarde de Quinta-feira, 4 de junho, reuniu, numa das salas da Casa Episcopal, o Con-
selho Económico Diocesano, com algumas das Instituições diocesanas. Fez-se a avaliação 
da situação económica da Diocese e de algumas das suas Instituições e ouviram-se algumas 
sugestões de alguns Peritos que constituem, este Órgão Diocesano. 

ANO JUBILAR DIOCESANO 

 O próximo ano pastoral será jubilar para a Diocese, com os 500 anos da Catedral e será 
jubilar, também, para as 2 Instituições que estão sediadas à volta do mesmo Adro. Estas im-
portantes Instituições são a Santa Casa da Misericórdia (500 anos) e o Museu Grão Vasco (100 
anos). Como cada uma está a preparar o seu programa específico mas aberto às outras duas, 
as três juntaram-se num encontro para dialogar e preparar ações comuns. Este encontro foi 
realizado na Casa Episcopal, na tarde de Sexta-feira, dia 5 de junho. O Bispo esteve presente, 
saudando os diversos elementos, no início deste encontro. 

PROVEDORES DAS MISERICÓRDIAS 

 Para se acertarem pormenores importantes na renovação que deve fazer-se nos Compro-
missos das Santas Casas da Misericórdia, até ao próximo dia 17 de novembro, o Bispo – através 
do Presidente do secretariado Diocesano da Pastoral Social, Cón. Arménio Lourenço – convo-
cou os Provedores das 15 Santas Casas da Diocese. Este encontro teve lugar numa das salas do 
Centro Sócio Pastoral Diocesano, na manhã de Sábado, dia 6 de junho. 

FESTA DE SANTO ANTÓNIO 

 No final da manhã de sábado, dia 13 de junho, celebrou-se a Festa de Santo António, na 
Igreja do Lar de Santo António, presidida pelo Bispo da Diocese. É o Patrono desta Instituição 
da Diocese, formadora de rapazes. Para além do Diretor do Lar - Cón. Arménio Lourenço - con-
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celebrou, também, o Frei Francisco Ervas, da Igreja dos Terceiros. 
 Presentes os rapazes que ali vivem e solenizaram a Eucaristia, o Presidente e Vice-Pre-
sidente da Câmara, Presidentes de várias Instituições da cidade e muitas pessoas, amigas e 
benfeitoras desta Instituição. Seguiu-se - e antecipando o almoço ali servido - uma atuação da 
Banda de música dos jovens do Lar, dirigidos pelo seu Maestro. 

LAICADO E FAMÍLIA 

 Na manhã de segunda-feira, dia 15 de junho, reuniram os elementos da Comissão Episco-
pal de Laicado e Família, à qual pertence o Bispo de Viseu. A reunião decorreu em Fátima, na 
Casa de Nossa Senhora das Dores, antecedendo as Jornadas Pastorais que teriam início nessa 
tarde. Fez-se a revisão das atividades realizadas até então e prepararam-se as que vão ter lugar, 
ainda neste Ano Pastoral. Foi aprovado, também, o calendário das reuniões do próximo ano. 

JORNADAS PASTORAIS DA CELF 

 De segunda a quarta-feira – 15 a 17 de junho – tiveram lugar as Jornadas Pastorais deste 
ano, subordinadas ao tema do ano – Vida Consagrada. Participaram os Bispos da Conferência 
Episcopal e os Superiores das Comunidades Religiosas e dos Institutos Seculares presentes em 
Portugal. Foi o 2.º encontro realizado com estes intervenientes, na vigência da CEP, desde o 
Concílio Ecuménico Vaticano II. A avaliação foi muito positiva e fizeram-se votos para que o 
caminho a percorrer seja mais de diálogo e de encontros para refletir assuntos e caminhos co-
muns. 

LAICADO E FAMÍLIA E CPM 

 Como um dos órgãos de atividade pastoral, ligados a esta Comissão Episcopal, os ele-
mentos que constituem a direção do CPM nacional reuniram com os Bispos da CELF, na terça-
feira à noite, 16 de junho, em Fátima. Serviu para um balanço do que foi e está a ser feito neste 
setor, tão importante para a área da Família e da preparação do casamento cristão. A Equipa 
Nacional do CPM, com o seu Assistente – Pe. Belo, de Viana do Castelo – referiu a situação 
deste setor pastoral e todos puderam dar sugestões e apontar linhas de renovação, tão necessá-
rias para os tempos presentes. 

ENCONTRO COM OS FREIS FRANCISCANOS 

 Vinda para passar nas diversas Casas de Portugal – Coimbra, Lisboa e Viseu – e estar com 
os Freis que constituem estas Comunidades, esteve em Viseu o Conselho Provincial dos Freis 
Franciscanos Menores Conventuais. 
 O Bispo recebeu o Provincial, o Vice-Provincial e o Superior da Comunidade de Viseu, 
na manhã de sexta-feira, dia 19 de junho e almoçou com todo o Conselho e com a Comunidade, 
no seu Convento. 
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PEREGRINAÇÃO DE S. PEDRO DO SUL 

 No final da manhã de quarta-feira, dia 17 de junho, o Bispo presidiu a uma celebração eu-
carística, na Igreja da SS.ma Trindade, no Santuário de Fátima. O pedido veio do Presidente da 
Câmara Municipal de S. Pedro do Sul que ali foi com algumas centenas de pessoas do concelho. 

ESCOLA PROFISSIONAL MARIANA SEIXAS 

 Na tarde de sexta-feira, 19 de junho, teve lugar a entrega de Diplomas aos alunos que ter- 
minaram o seu Curso, na Escola Profissional Mariana Seixas. Estiveram presentes 50 dos cerca 
de 90 alunos que terminaram o seu curso no ano 2013-2014. A entrega teve lugar num belo 
espaço do Museu Nacional de Grão Vasco. O Bispo, convidado para este Ato solene, esteve 
presente neste momento de alto significado. Esteve o Diretor da Escola – Dr. Gonçalo Ginestal 
–, bem como muitos Professores deste estabelecimento de ensino. Estiveram, também, o Pre-
sidente da Câmara Municipal de Viseu e o Presidente de Castro Daire e o Diretor do Museu 
Nacional de Grão Vasco. 

PLANO PASTORAL 2015-2016

 Para acertar alguns pontos do Plano Pastoral 2015-2016, de modo a ser publicado e en-
tregue nos inícios de julho, o Bispo encontrou-se com o Vigário-Geral e o responsável do Plano 
Pastoral e próximo Vigário Episcopal deste setor - Pe. Virgílio Rodrigues. O encontro teve 
lugar na tarde de segunda- feira, dia 22 de junho, na Casa Episcopal. Foram acertados alguns 
pontos - Plano e Jubileu da Catedral - neste Ano do Consagrado e Ano da Família que, a partir 
de 8 de Dezembro, será Ano da Misericórdia. Durante oAno da Misericórdia serão publicadas 
a História da Diocese e as Constituições Sinodais.

BISPOS DO CENTRO EM PASSEIO

 De 23 a 25 de junho, os Bispos do Centro tiveram o habitual encontro de férias, neste ano 
voltado para Espanha, visitando a Exposição sobre Santa Teresa de Ávila, nos 500 anos do seu 
nascimento. Começámos por nos deslocar a Segóvia, onde conhecemos a terra de S. João da 
Cruz e os sinais que, hoje, continuam a mostrar a sua vida e a sua espiritualidade. Depois, passá-
mos às terras de Santa Teresa - Ávila e Alba de Tormes. O programa de exposições “As Idades 
do Homem” mostra, durante este ano, a vida e as obras de Santa Teresa de Ávila, abrindo-se, 
sobretudo, à espiritualidade e à grande reforma que ela fez na Igreja.

UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS

 No início da tarde de terça-feira, dia 30 de junho, o Bispo esteve em Rio de Loba, na 
povoação de Travassós de Baixo, benzendo uma Unidade de Cuidados Continuados. É Obra de 
apoio a esta área de cuidados de saúde e de propriedade particular. Este Serviço foi inaugurado 
pelo Senhor Primeiro Ministro, em visita ao concelho de Viseu, nos dias 29 e 30 de junho.
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VIGÁRIOS EPISCOPAIS

 No dia 1 de julho, os Vigários Episcopais reuniram na Casa Episcopal, para refletirem 
vários assuntos da diocese. Este encontro realizou-se no fim da manhã e no início da tarde, 
indo daqui para as solenes exéquias de Mons. Alfredo de Almeida Melo, falecido na véspera 
e, até agora, Vigário-Geral da diocese. Os temas da reunião foram, sobretudo, propostas para 
o próximo futuro, tendo em conta o encerramento do Sínodo Diocesano e a concretização das 
Constituições Sinodais para programação pastoral.

JARDINS EFÉMEROS

 Na tarde de sexta-feira, dia 3 de julho, o Bispo esteve presente na inauguração do pro-
grama “Jardins Efémeros”, na Praça D. Duarte, iniciando alguns dias de realizações sócio-cul-
turais, com espaços diversos em que a Natureza tem lugar, implementando um misto natural/
artificial, provocando momentos de festa e de lazer, com saudáveis e diversificados convívios.

RENOVAÇÃO DE REGULAMENTOS DAS IPSS

 Na tarde de terça-feira, dia 7 de julho, o Bispo deslocou-se ao Porto, à Casa Episcopal 
desta Diocese, para um encontro, já anteriormente agendado, com o Dr. Almeida Lopes, inter-
veniente especializado na elaboração do Estatuto Modelo para os Centros Sociais Paroquiais, 
Santas Casas da Misericórdia e outras Instituições. Ali se dialogou sobre algumas dúvidas e 
esclarecimentos para a efetivação das necessárias alterações.

ENCONTRO COM DIREÇÃO DE IPSS

 No fim da tarde de sexta-feira, dia 10 de julho, o Bispo recebeu a Direção do Centro 
Social Paroquial de S. Salvador. Era uma reunião previamente marcada para refletir alguns 
assuntos relacionados com o novo Estatutos do Centro Social Paroquial.

ENCONTROS DIVERSOS

 Esta é uma semana importante para encontros diversos, tendo em conta a organização do 
próximo Ano Pastoral. Recebendo em casa e indo fora, são vários os encontros com sacerdotes, 
procurando a melhor forma de equacionar as alterações necessárias para que possamos, em co-
munhão e na missão, responder aos desafios do sínodo diocesano e às exigências e desafios da 
igreja, no nosso tempo. o Bispo agradece a melhor colaboração de todos.

FAZENDA DA ESPERANÇA

 O Bispo recebeu, na casa diocesana, um grupo da Fazenda da Esperança - organização de 
serviço e apoio a situações humanas difíceis. O encontro aconteceu na tarde de Quinta-feira, dia 
16 de julho. Esta instituição, com origem no Brasil, tem uma casa junto a Celorico da Beira, na 
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vizinha diocese da Guarda.
 O grupo vinha acompanhado pelo Pe. José Mota. Houve uma muito positiva troca de im-
pressões e falou-se na possibilidade de, na diocese de Viseu, abrir uma casa desta instituição.

NOSSA SENHORA DO CARMO

 No início da noite de Quinta-feira, 16 de julho, o Bispo presidiu, na igreja de Nossa Se-
nhora do Carmo, à celebração eucarística. Celebrava-se ali a Festa de Nossa Senhora do Carmo.
A igreja estava repleta, com muita gente de pé e no exterior. Concelebraram, para além do reitor 
da igreja - Pe. José Mota - o Pe. José Pedro, os Freis Pedro e Francisco da igreja dos Terceiros 
e o comissário da ordem do Carmo em Portugal. Seguiu-se, à Eucaristia, uma Procissão por 
algumas ruas da cidade, na vizinhança da igreja.

JUBILEU NA DIOCESE

 Para refletir sobre o mais importante do Jubileu que agora começa (23/07/2015 - 
23/07/2016), o Bispo reuniu com a Equipa que tem preparado o programa a viver durante o ano 
e com o Cabido da Catedral. Desde exposições e todos os outros momentos comemorativos, 
importa que tenham uma unidade temática e sequencial para que todos possamos beneficiar dos 
desafios que este ano nos estão colocados. Este encontro teve lugar na Casa Episcopal, no início 
da tarde de segunda-feira, dia 20 de julho.

ENCONTRO COM CONSELHO PASTORAL

 No início da noite de quarta-feira, 22 de julho, o Bispo encontrou-se com o Conselho Pas-
toral Paroquial de Campo de Madalena que reuniu, com o seu pároco, nas instalações do Centro 
Sócio Pastoral da Diocese. A reunião teve a finalidade de apresentar as razões da mudança de 
pároco que vai acontecer no início do próximo Ano Pastoral.
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CAPÍTULO X

FALECIMENTOS
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FALECEU PE. ANTÓNIO CAETANO DA ROCHA 

 No passado dia 4 de Setembro faleceu repentinamente, com 79 anos, o Pe. António Cae-
tano da Rocha. Natural de S. Pedro do Sul, foi ordenado sacerdote na Sé de Viseu, em 29 de 
Junho de 1959. Começou a sua actividade pastoral em Covas do Rio, onde foi pároco durante 
dois anos. Seguiu-se a paróquia de Figueiredo de Alva, onde permaneceu durante trinta anos. A 
sua última paróquia foi Abraveses, onde estava desde o ano de 1992. A sua actividade também 
se estendeu ao ensino a que dedicou uma grande parte da sua vida. 
 Como pároco que era de Abraveses, teve aí exéquias solenes presididas pelo Bispo da 
Diocese. Em S. Pedro do Sul, sua terra natal, teve missa exequial e funeral muito participado. 
 Para o bom amigo, já na Glória de Deus, vai uma prece de louvor e de agradecimento. 

FALECEU PE. ANTÓNIO LOPES LEITÃO 

 Na passada quinta-feira, após galopante arremetida de um cancro que em quatro semanas 
o vitimou, faleceu, com 69 anos de idade, o Pe. António Lopes Leitão. 
 Natural de Farminhão, foi ordenado sacerdote na Sé de Viseu, em 13 de Julho de 1969. 
O seu ministério sacerdotal exerceu-o sempre na vida paroquial, começando por Vila Cova do 
Covelo e Mareco onde permaneceu vinte e um anos. Seguiu-se a paróquia de Pindo durante 
dezassete anos, acumulando, por algum tempo, de novo Vila Cova do Covelo e depois Luzin-
de. Em 2007 foi nomeado pároco “in solidum” das paróquias de Nelas, Carvalhal Redondo e 
Vilar Seco, onde permaneceu quatro anos. Desde Setembro de 2011 era pároco de Águas Boas 
e Forles. 
 Teve exéquias solenes, na sua terra natal, presididas pelo Bispo da Diocese, com a parti-
cipação de muito clero e de enorme multidão de leigos seus conterrâneos e das paróquias por 
onde passou como pároco. 
 Que descanse em Paz! 

FALECEU O PADRE JÚLIO RODRIGUES PEREIRA 

 Com 94 anos de idade, faleceu na passada sexta-feira, dia 26 de Dezembro, o Pe. Jú-
lio Rodrigues Pereira. Ordenado sacerdote em 19 de Maio de 1946, foi pároco em Freixiosa, 
Cunha Alta, Travanca de Tavares e Chãs de Tavares, no concelho de Mangualde. 
 Jornal da Beira, noticiando o seu falecimento, associa-se à prece que a Igreja por ele diri-
giu ao Senhor na Festa da Sagrada Família. 

FALECEU O PE. RICARDO DA SILVA FERREIRA 

 Após alguns anos de luta contra a doença, em plena quadra natalícia, teve o seu “dies na-
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talis”, no passado domingo, o Pe. Ricardo da Silva Ferreira, chefe de gabinete do nosso Bispo. 
Nascido a 25 de Novembro de 1941, em Sequeirô, freguesia de Sejães, concelho de Oliveira de 
Frades, foi ordenado sacerdote em 23 de Julho de 1965, na Sé de Viseu. 
 O seu ministério pastoral foi essencialmente como pároco. Durante os dois primeiros 
anos em Covelo de Paivô e Candal, seguindo-se a paróquia de S. Félix, onde permaneceu vinte 
e quatro anos, acumulando por alguns anos a paróquia de Pindelo dos Milagres. Pároco de San-
ta Comba Dão e Administrador da paróquia de Vimieiro desde 1991 até 2009, foi arcipreste de 
Santa Comba Dão durante seis anos. 
 Foi professor de EMRC em S. Pedro do Sul, responsável do Departamento dos Jovens 
no Secretariado Diocesano de Educação Cristã, Presidente do Secretariado do Clero, Vigário 
Episcopal e responsável pela formação dos Diáconos Permanentes. 
 Em 2009 veio para o Seminário Maior de Viseu onde colaborou na direcção espiritual e 
ultimamente era colaborador directo de D. Ilídio, vivendo com ele na Casa Episcopal. 
 Teve exéquias solenes na igreja de Oliveira de Frades, presididas por D. Ilídio e concele-
bradas por D. Felício, bispo da Guarda, e por mais de uma centena de sacerdotes, indo a sepultar 
na sua terra natal. As paróquias por onde passou lembram-no com saudade e o clero de Viseu 
muito tem a agradecer ao Senhor por este colega jovial e amigo. 
 Natal é vida e o Pe. Ricardo tem já a vida plena no Reino de Deus. Certamente, na comu-
nhão dos Santos, não deixará de pedir ao Senhor pela nossa Diocese de Viseu que tanto amou e 
tão bem serviu. 

OBRIGADA, PE. RICARDO! 

 Senhor, obrigada pelo dom da vida e da amizade do Pe. Ricardo! Obrigada por ele ter 
sido o Padre, o professor e o amigo que foi! Para nós e para centenas de jovens seus alunos! 
 No final da década de 70 do século passado, quando as Ciências da Educação e as peda-
gogias ditas ativas eram ainda uma miragem entre nós, o Pe. Ricardo era o professor que, com 
uma alegria contagiante, nos cativava para as aulas de Moral, já então de caráter facultativo, 
através de recursos pedagógicos inovadores, como o eram os diaporamas. Assuntos como “se-
xualidade responsável”, “métodos anticoncetivos”, ou “o aborto” eram algumas das temáticas 
abordadas, que faziam com que ninguém faltasse àquelas tão ansiadas aulas. Mas o Pe. Ricardo 
não foi só inovador nos recursos que utilizava, também o foi na forma desafiante como tratava 
assuntos científicos que, só por essa altura, conheciam a luz do dia, em paragens muito remotas, 
como eram os Estados Unidos da América. Apesar de, só então, começar a despontar, pela mão 
de Van Potter ou Peter Singer, uma nova área do saber designada de Bioética, na Secundária 
de S. Pedro do Sul o Pe. Ricardo já trabalhava estas temáticas, comos seus alunos! A par deste 
deslumbramento pelo saber, um outro fazia do Pe. Ricardo um educador brilhante: cada um de 
nós era convidado a refletir sobre dilemas morais. Naquelas aulas não se transmitiam “dogmas” 
de caráter doutrinal. Antes, cada um era desafiado a refletir sobre o que levaria a Igreja, face 
a uma determinada temática, a assumir esta ou aquela posição. Como era diferente esta forma 
de “evangelizar”, sobretudo quando, no nosso arciprestado de S. Pedro do Sul, os ventos eram 
outros! 
 As aulas eram um abrir de horizontes para assuntos, por essa altura, desconhecidos, em 
termos eclesiais: pela primeira vez, ouvíamos falar de “teologia da libertação”, de Pedro Casal-
dáliga, ou da Comunidade Ecuménica de Taizé, em França. Terão estes desafios sido pequenas 
“sementes” que, lançadas à terra, cresceram e se tornaram “árvores frondosas” – a comunidade 
de Taizé já é conhecida até por jovens da paróquia de Sul! E, este ano, irão a essa comunidade 
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ecuménica fazer uma experiência de oração, cerca de duas centenas e meia de alunos de EMRC 
das Escolas Secundárias da nossa diocese. 
 Obrigada, Pe. Ricardo! Obrigada, Senhor! 
 Entre as muitas atividades, não esqueceremos, jamais, a “Comunhão Pascal” realizada na 
escola: de manhã tinha lugar uma celebração, onde a liturgia era efetivamente “pascal” e dava 
gozo participar. Seguia-se-lhe o almoço partilhado que, apesar de ter lugar numa sexta-feira da 
quaresma, sempre incluía carne! Explicava-nos o Pe. Ricardo que estávamos, nesse dia, a cele-
brar a Páscoa e, como tal, a Ressurreição de Jesus libertava-nos de práticas como o jejum ou a 
abstinência! Enfim, um Cristianismo centrado na Páscoa da Ressurreição! 
 De tarde, tinha lugar o visionamento de um filme, no então velhinho Cine-teatro S. Pedro. 
Quem se não recorda do filme “Romeu e Julieta” seguido de uma cuidada análise, feita nas 
aulas de EMRC que se lhe seguiam, sobre a temática da sexualidade? 
 A par das aulas, muitos de nós participávamos em atividades diversas no âmbito da pasto-
ral juvenil: a “Páscoa Jovem”, realizada na Sra. da Guia, em Pinho ou em Pindelo... Mais tarde, 
os fins de semana de reflexão e oração no Caramulo... 
 Obrigada, Senhor, por através do Pe. Ricardo nos teres dado a possibilidade de termos 
feito a experiência de uma fé vivida em diálogo com o mundo e não de costas voltadas para ele! 
 Olhando para trás, vejo que lhe devo muito do que sou como pessoa e até como profis-
sional; creio ter sido o Pe. Ricardo quem me terá despertado o espírito de um bom aprendiz de 
filósofo: foi ele que me ensinou a questionar tudo e todos, de modo a conhecer-me melhor, a 
conhecer melhor os outros e o mundo e a levar Deus para o meu quotidiano, de forma alegre e 
simples! Mas também com ele aprendi a exigência e o rigor, em termos profissionais – a nossa 
ignorância, em termos de sintaxe, nas aulas de Latim, deixavam o Pe. Ricardo desconcertado. 
Porém, não desistia e incutia-nos, de forma séria, a motivação para o estudo. O trabalho, dizia 
ele, com frequência, exige esforço! E ele soube motivar-nos para o trabalho contínuo e sistemá-
tico! 
 O ter dedicado 3 anos a uma experiência de cariz missionário ad gentes, com os Leigos 
para o Desenvolvimento, foi um grande motivo de alegria para o Pe. Ricardo, como aliás o 
foram outros projetos. Em 1999, quinze dias antes do meu regresso de África, foi visitar-me e 
partilhar a experiência de missão, integrando a Comunidade de Leigos, em S. Tomé e Príncipe. 
No último dia, e em jeito de avaliação dessa experiência, dizia: “foi o melhor retiro que fiz em 
toda a minha vida de padre!” Ainda hoje não percebo porquê, pois esses haviam sido dias de 
trabalho intenso e não de retiro! 
 Obrigada, Pe. Ricardo, pela paciência que tinha para ouvir e para sabiamente interpelar 
sobre esta ou aquela opção, sem contudo nos condicionar, em termos de decisão final! 
 Obrigada também por nos ter ensinado que a vida deve ser vivida de forma feliz e gratifi-
cante e que, mesmo nos momentos menos bons, devemos ver a Deus que, com extra- ordinária 
paciência e sabedoria, nos “pega pela mão e nos leva ao seu colo!” Terá sido este pensamento de 
Santa Teresa que adotou como lema dos seus últimos anos, vividos na incerteza e no sofrimento 
da doença. 
 Nos Hospitais da Universidade de Coimbra, e por diversas vezes, fizemos a experiência 
da fragilidade. No meio de um sofrimento atroz, vivido por ambos, nesse hospital, em outubro 
de 2010, em vez de uma qualquer reflexão, teológica ou filosófica, sobre a vulnerabilidade hu-
mana, ele partilhava: «estamos num “santuário do sofrimento”, onde Deus nos tem levado ao 
colo e, qualquer que seja o futuro, Ele vai continuar connosco ao colo. E isto faz toda a diferen-
ça!» 
 Obrigada, Pe. Ricardo, por esta experiência de fé! Como ela foi tão oportuna nessa altura 
e continua a ser-nos tão útil nos dias que atravessamos! 
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 Pedimos-te, Senhor, que ao Pe. Ricardo, que tão bem soube ajudar-nos a fazer a experiên-
cia da Tua ternura, dês um colo muito terno e amigo junto de ti! 
 A nós, continua a levar-nos ao colo até ao dia em que, juntos, façamos a experiência plena 
da Tua proximidade! 
 Obrigada, Pe. Ricardo! Obrigada, Senhor! 

Fátima Rodrigues 

FALECEU O PADRE FERNANDO DA ROCHA SANTOS 

 No passado Sábado, 31 de Janeiro, dois dias antes de completar 91 anos, faleceu o Pe. 
Fernando da Rocha Santos. 
 Natural de S. Pedro do Sul, foi ordenado sacerdote no Seminário de S. José, em Fornos 
de Algodres, em 6 de Outubro de 1946. Durante dois anos ficou no mesmo Seminário como 
prefeito e professor seguindo depois para Mangualde, onde foi coadjutor durante ano e meio. 
 De 1951 a 1965 foi pároco de Abraveses e, depois, até 2010, pároco de Santar, onde ficou 
a residir até ao seu falecimento. 
 Foi professor na Escola Secundária Alves Martins, assistente de vários movimentos e 
pregador afamado em toda a diocese. 
 As exéquias do Pe. Fernando foram celebradas na igreja paroquial de Santar, presididas 
pelo Bispo da diocese, e o cortejo fúnebre final dirigiu-se para cemitério local onde ficou sepul-
tado. 

FALECEU O VIGÁRIO GERAL MONS. ALFREDO MELO

 Consequência de uma queda ocorrida na residência paroquial de Povolide onde era páro-
co, faleceu aos 77 anos, na passada terça-feira, no hospital de S. Teotónio, o Vigário Geral da 
Diocese, Mons. Alfredo de Almeida Melo.
 Natural de Casal Vasco, concelho de Fornos de Algodres, foi ordenado sacerdote no Se-
minário Maior de Viseu em 26 de Junho de 1960, e aí ficou como prefeito e professor até 1967.
 Concluído o doutoramento em Direito Canónico na universidade de Navarra, foi diretor 
do Clube Juvenil Viriato, professor de Direito Canónico e Liturgia no Seminário Maior de 
Viseu e membro do Tribunal Diocesano.
 A vida paroquial iniciou-a em 1975 como pároco substituto em Santiago de Cassurrães e 
Póvoa de Cervães. Em 27 de novembro de 1977 é nomeado pároco de Povolide e, pouco depois, 
arcipreste do 2.º Rural de Viseu e Vigário Judicial Adjunto. Vários mandatos como arcipreste do 
2.º Rural de Viseu, membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores, foi Vigário 
Judicial, de julho 1993 a 2006. Em 1 de dezembro de 2001 é nomeado Monsenhor.
 Em 7 de setembro de 2006 é nomeado Vigário Geral, continuando a colaborar no Tribunal 
Diocesano como Juiz Eclesiástico. Foi nestas tarefas de âmbito diocesano e na sua paróquia de 
Povolide que o Senhor o veio chamar, assim, “sem avisar”.
 A Igreja diocesana e, particularmente, o Presbitério de Viseu que o admirava e muito esti-
mava sente a sua partida e a sua falta e reza por ele. Certamente, junto de Deus, não deixará de 
apresentar ao Senhor as intenções da nossa Diocese de Viseu que tão bem serviu.
 Que descanse dos seus trabalhos na paz do Senhor!
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CAPÍTULO XI

APÊNDICES
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1. ANUÁRIO 2014/2015

NOTA DE ABERTURA 

 Estamos no final de 2014 e às portas de um Grande Jubileu – 500 anos da Dedicação da 
Catedral, a iniciar em 23 de Julho de 2015 – e da concretização do Sínodo, a terminar em 8 de 
Dezembro de 2015. 
 As reuniões da Assembleia Sinodal têm aberto perspectivas de renovação e de mais forte 
participação, na corresponsabilidade e na comunhão eclesial de todos os membros da nossa 
Diocese. Porque queremos ser corajosos no sim à vontade de Deus e responder aos desafios que 
as pessoas, as comunidades e as circunstâncias nos fazem, queremos discernir o que Deus quer 
e nos pede e cumprir o que a nossa missão deve perscrutar e concretizar. 
 O Papa Francisco tem sido uma fonte de inspiração muito forte. Ele faz-nos olhar para a 
Palavra de Deus e para as pessoas como convite e desafio à missão. Para que as periferias nos 
conheçam e nos escutem como cristãos, deveremos ser mais coerentes nas respostas às questões 
do nosso tempo e ser capazes de voltar a ler e a pôr em prática o que constituiu referência para o 
Vaticano II. Importa que nos reencontremos com o texto de Actos 2, 42-47 para sentirmos mais 
alegria e entusiasmo na vivência e testemunho da Fé. 
 «Em comunhão na missão» continua a ser o lema sinodal e sê-lo-á para o ser e o agir da 
acção pastoral. Todos – bispo, sacerdotes, diáconos, religiosos e leigos – temos a palavra, na 
oportunidade que não devemos adiar nem perder, de tornar a nossa Igreja capaz de revelar Jesus 
e ser expressão, válida, bela e feliz, de salvação para todos os irmãos. 
 Este Ano Pastoral que estamos a viver e nos vai levar a 2 de Fevereiro de 2016 é o Ano da 
Vida Consagrada. Um obrigado, muito sincero, a todos os Consagrados que trabalham na nossa 
Igreja de Viseu e àqueles que, sendo da nossa Igreja, estão fora. Também é um especial Ano da 
Família, que nos vai levar a Outubro de 2015. Tão bela e grande é a Família de Jesus – divina 
e humana – Fonte e Origem, Modelo e Referência de toda e qualquer família humana! Como 
Igreja, sejamos atentos a todas as famílias da nossa Diocese e façamos propostas de formação, 
apoio e acompanhamento para que todos os problemas possam ter acolhimento no coração dos 
Pastores e dos cristãos. 

1 de Dezembro de 2014 
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 Epis-
copus Viseensis, que assim assina a acta respectiva. É permitido supor que o bispado já existia 
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quando do primeiro Concílio em 561. A Diocese dilatava-se então “em larga área até próximo 
de Cidade Rodrigo, incluindo, entre o Águeda e o Côa, a notável paróquia de Calióbrica ou Ca-
lióbria...” (cf. A. Lucena e Vale, Viseu Antigo, Apostilas e rectificações históricas, 1976, 5-11). 
Depois das vicissitudes da ocupação muçulmana e da reconquista cristã, D. Afonso Henriques 
deu-lhe, em 1144, Bispo próprio na pessoa de D. Osório, o último dos priores que, em nome do 
Bispo de Coimbra, a governaram desde 1101. Nos fins do séc. XII, era uma das sete Dioceses 
existentes nos territórios do Reino. Inicialmente sufragânea de Mérida, passou a depender, em 
1119, da Metrópole Bracarense, por sentença de Inocêncio III, que dirimiu a longa questão entre 
Braga e Compostela. 
 

BISPO DIOCESANO 

D. ILÍDIO PINTO LEANDRO 

 Nascimento: 14 de Dezembro de 1950, em Rio de Mel, Pindelo dos Milagres, São Pedro 
do Sul. Filho de António Pinto Leandro e de Custódia do Vale. Baptizado a 06 de Janeiro de 
1951, na Igreja Paroquial de Pindelo dos Milagres, São Pedro do Sul.
 Ordenação Presbiteral: 25 de Dezembro de 1973, em Pindelo dos Milagres, São Pedro 
do Sul.
 Nomeações: Prefeito do Seminário Menor de S. José de 1974 a 1975. Assistente do Agru-
pa- mento de Escuteiros 102 de Viseu de 1977 a 1982. Conselheiro Espiritual das Equipas de 
Nossa Senhora, a partir de 1985. Pároco de Torredeita, de 1983 a 1989. Pároco de Farminhão, 
de 1984 a 1989. Pároco de Boaldeia, de 1986 a 1989. Pároco de Caparrosa, de 1987 a 1989. 
Assistente da ACR Juvenil, de 1986 a 1989. Licenciado em Teologia Moral pela Academia 
Alfonsiana - Roma, em 1992. Responsável pelo Departamento da Pastoral Universitária e do 
Ensino Superior (PESV), de 1992 a 1998. Professor de Teologia Moral no Seminário Maior 
de Viseu, de 1992 a 2006. Professor de Teologia Moral no Curso de Ciências Religiosas, a 
partir de 1992. Director Espiritual do Seminário Maior de Viseu, a partir de 1992. Capelão do 
Centro Regional das Beiras da Universidade Católica Portuguesa, de 1993 a 1998. Presidente 
do Secretariado da Pastoral Juvenil, de 1994 a 1998. Assistente Diocesano do Instituto Caritas 
Christi, de 1996 a 1999. Pároco de Canas de Senhorim, de 1998 a 2005. Membro do Conselho 
Presbiteral, em vários mandatos. Presidente do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, de 
1999 a 2000. Professor no Instituto Superior de Ciências Religiosas de Aveiro (ISCRA), a par-
tir 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.diocesede-
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viseu.pt 

SECRETARIA EPISCOPAL 

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

GABINETE DE INFORMAÇÃO 

 Porta-voz episcopal: Diác. Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo Marques Ende-
reço: 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, E-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 Santos 
Almeida, Cón. Jorge Alberto da Silva Seixas, Pe. José Cardoso de Almeida, Pe. Manuel Antu-
nes dos Santos Barranha, Pe. Manuel Gonçalves Fernandes e Cón. Manuel Moreira 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 Mar-
ques (Besteiros); Pe. Álvaro Dias Arede (Carregal do Sal); Pe. José Carlos dos Santos Bento 
(Fornos de Algodres); Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo (Mangualde); Pe. Joaquim Carva-
lho Alves (Mões); Pe. Delfim Dias Cardoso (Nelas); Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa 
(Oliveira de Frades); Pe. Manuel José de Matos Clemente (Penalva do Castelo); Pe. Virgílio 
Marques Rodrigues (Santa Comba Dão); Cón. Mário Lopes Dias (São Pedro do Sul); Pe. José 
Cardoso de Almeida (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 
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 Vigário Judicial: Pe. João Martins Marques. 
 Vigário Judicial Adjunto: Pe. Nuno Filipe Sousa Santos. Juízes Diocesanos: Mons. Al-
fredo 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. 
 Defensores do Vínculo: Pe. José Alfredo Gonçalves Patrício e 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 Mar-
tins 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 (156): Abel Joaquim Tavares Dias, Abel Nuno Carreira Gomes, Afon-
so Baptista da Costa Dias, Monsenhor Agostinho Plácido Gonçalves, Albano Chaves de An-
drade, 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 Fernandes da Silva, António de Figueiredo Nunes, Padre Antó-
nio 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 Paixão, Padre António Pereira Felisberto, António Pereira de Lima, Armando do Carmo 
Néri, Padre Armando Esteves Domingues, Cónego Arménio Ferreira Lourenço, Augusto Pas-
sos, Avelino Pinto Dias Marques, Bárbara da Silva Cunha, Bernardino da Silva Simões, Cân-
dida 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 Sofia dos Santos Valente, Cristina Maria Martins Costa, Cristina Marília Pe-
reira 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 Ro-
drigues Pereira, Fernanda Maria dos Santos Fernandes Caires Cunha, Fernando Diniz Correia 
Chapeiro, Irmã Glória Pacheco de Sousa, Helena de Fátima Gonçalves de Castro, Hermínio 
Monteiro Gonçalves, D. Ilídio Pinto Leandro, Inocêncio da Costa Mendonça, Isabel Maria Pe-
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reira 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 Ma-
nuel Soares Bastos Pinho, Padre João Martins Marques, João Paulo Ferreira Silva Sousa, Padre 
João Pedro Ferreira Cardoso, Diácono João Pinto de Almeida Ferreira, Diácono Joaquim Car-
doso 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 Car-
valho, Padre Jorge Miguel Tavares Gomes, Cónego José de Albuquerque Leitão, José António 
Marques Pinto, Padre José Cardoso de Almeida, Padre 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 Pe-
reira, Cónego José Pereira Ribeiro dos Santos, Laura Henriques da Santa Cabral Nunes, Padre 
Lino Alberto Pereira Loureiro, Lúcia Margarida Morgado Lopes, Luís da Luz e Cunha, 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, Manuel Baptista de Figueiredo Ribeiro, 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 Cardo-
so, Irmã Maria Alice Ribeiro dos Santos, Irmã Maria Arminda Teixeira Faustino, Maria Arlete 
Campos Pereira, 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 
Marques Rodrigues, Maria de Fátima dos Prazeres Eusébio, Irmã Maria da Graça Neves de Ma-
tos, Maria José Viegas da Silva Costa, Maria Laura Lourenço Maurício Lopes, Maria de Lurdes 
Gomes de Jesus Pinto Salvador, 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 Pai-
va 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 
de 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, 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 Matos. 

CONSELHO PRESBITERAL 

 Membros Natos: Vigário Geral: Mons. Alfredo de Almeida Melo. 
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 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 Pas-
toral 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 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. José Pedro da Costa Matos. 
 Presidente da Direcção do Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu: Cón. Miguel de 
Abreu.
 Membros por Eleição: REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES * Cabido da Cate-
dral: Cón. Orlando Soares de Paiva. Institutos de Vida Consagrada: Fr. Pedro Manuel Pinto 
Perdigão. REPRESENTANTES DOS ARCIPRESTADOS * Zona Pastoral da Beira Alta - Car-
regal 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. José Cardoso de Almeida. * Zona Pastoral de 
Lafões - Oliveira de Frades: Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa; São Pedro do Sul: Cón. 
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: Cón. José Henrique Correia de Almeida San-
tos e Pe. Mílton Lopes da Encarnação. 

COLÉGIO DOS CONSULTORES 

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

CONSELHO DE PÁROCOS 

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

CONSELHO PASTORAL 

 Membros Natos: Vigário Geral: Mons. Alfredo de Almeida Melo. Outros Vigários Epis-
copais: Pe. Américo da Cunha Duarte (Zona Pastoral de Besteiros), Cón. 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 San-
tos Almeida. 
 Membros Eleitos: REPRESENTANTES DOS SECRETARIADOS - Educação Cristã: 
Ir. Maria Arminda Teixeira Faustino. Pastoral Familiar: Diác. Joaquim Cardoso Ferreira de 
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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 Teixei-
ra. 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, ASSOCIA-
ÇÕES E OBRAS: Cón. Miguel de Abreu. REPRESENTANTES DOS MOVIMENTOS, ASSO-
CIAÇÕES E OBRAS: Ana Maria Bento Queirós de Carvalho 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 Go-
mes Abrantes. 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 dos Santos Car-
valho. 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: Arman-
do 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. Vice-Chanceler: Pe. António José da Silva 
Ramos Boavida. 
 Tesouraria e Contabilidade Gestão de recursos pessoais, patrimoniais e financeiros 
Tesoureiro
 Manuel Marques de Figueiredo e Sá. Contabilista: Filomena Moreira Ribeiro Carvalho. 
E-mail: contabilidade.diocese@gmail.com 
 Arquivos
 Coordenador: Dr.ª Maria de Fátima dos Prazeres Eusébio E-mail: bensculturais@dioce-
sedeviseu.pt; http://bensculturais.diocesedeviseu.pt 

 5. Sector do Clero 

 Vigário Episcopal para o Clero: Cón. António Jorge dos Santos Almeida. 
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CABIDO 

 Presidente: Cón. Manuel Moreira de Matos. Secretário: Cón. Jorge Alberto da Silva Sei-
xas. Deão: Cón. Manuel Moreira de Matos. 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 
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. Honorários: Cón. José Pe-
reira Ribeiro dos Santos. Jubilados Eméritos: Cón. Agostinho Plácido Gonçalves, Cón. Jeróni-
mo Rodrigues Coutinho, Cón. José de Albuquerque Leitão, Cón. José Fernandes Vieira, Cón. 
Orlando Soares de Paiva 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. António Henrique Ribeiro de Sousa; Administração: Pe. Abel Ferreira 
Rodrigues. 
 Seminário Menor de São José (Vocacional) 
 Endereço: Seminário Maior de Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU Telefo-
ne: 232467360 / 965124444 E-mail: p.antonioalmeida@gmail.com; www.seminario.diocese-
deviseu.pt Equipa: Reitor: Cón. António Jorge dos Santos Almeida; Director Espiritual: Pe. 
Nuno Filipe Sousa Santos; Prefeito de Estudos: Pe. António Henrique Ribeiro de Sousa; Admi-
nistração: Pe. Abel Ferreira Rodrigues. 
 Seminário em Família 
 Endereço: Seminário Maior de Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU Telefo-
ne: 232467360 / 965124444, Fax: 232467369 E-mail: p.antonioalmeida@gmail.com; www.
seminario.diocesedeviseu.pt Equipa: Reitor: Cón. António Jorge dos Santos Almeida; Direc-
tor Espiritual: Pe. Nuno Filipe Sousa Santos; Prefeito de Estudos: Pe. António Henrique Ribei-
ro de Sousa; Administração: Pe. Abel Ferreira Rodrigues. 

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 Rodri-
gues, 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. Ministé-
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rio Diaconal: Diác. Carlos Alexandre Cardoso Sales Faria. 
 Abraveses (N. Sra. dos Prazeres) – Casa Paroquial, Bairro do Vale, Lote 65, 1.°, 3510-
203 ABRAVESES. Tel. 232459519 (Igreja) / 963347530 – Pe. António Henrique Ribeiro de 
Sousa. 
 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) – Convento de S. Francisco de Orgens, 3510-673 ORGENS. Tel. 
232414690 – In solidum: Pe. Bruno José Pinheiro da Cunha e Pe. Albertino Gonçalves. 
 Ranhados (N. Sra. da Ouvida) – Casa Paroquial, 3500-622 RANHADOS. Tel. 232461530 
– Pe. António Gonçalves; Vigário Paroquial: Pe. José Pedro da Costa Matos. 
 Repeses (N. Sra. da Esperança) – Rua da Capela, Repeses, 3500-705 VISEU. Tel. 
232468038 / 969070961 – Pe. José Pedro da Costa Matos. 
 Rio de Loba (S. Simão) – Casa Paroquial de Rio de Loba, Largo da Igreja, n.o 50, 3500-
503 VISEU. Tel. 232084511 / 232441704 – In solidum: Cón. José 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, 3510-
764 VISEU. Tel. 232448448 – In solidum: Pe. Bruno José Pinheiro da Cunha e Pe. Albertino 
Gonçalves; 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 Se- nhora 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; Vigário Paroquial: Pe. Lúcio Ma-
nuel Oliveira da Cunha Marques. 
 Bodiosa (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3510-303 BODIOSA. Tel. 232971252 – 
Pe. José Francisco Cardoso Caldeira; Vigário Paroquial: Pe. Lúcio Manuel Oliveira da Cunha 
Marques. 
 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; Vigário Paroquial: Pe. Lúcio Manuel Oliveira da Cunha Mar-
ques. 
 Couto de Cima (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3510-602 COUTO DE CIMA – Pe. José 
Francisco Cardoso Caldeira; Vigário Paroquial: Pe. Lúcio Manuel Oliveira da Cunha Marques. 
 Farminhão (N. Sra. da Luz) – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3510-643 FAR- MI-
NHÃO – Pe. Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues; Vigário Paroquial: Pe. Lúcio Manuel Oli-
veira da Cunha Marques. 
 Lordosa (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3510-772 LORDOSA. Tel. 232911140 – Pe. Ama-
deu Dias Ferreira. 
 Pindelo dos Milagres (N. Sra. dos Milagres) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3660-173 
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PINDELO DOS MILAGRES. Tel. 232315051 – Pe. Valmor Marcolin. 
 Ribafeita (N. Sra. das Neves) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3515-825 RIBA- FEITA. 
Tel. 232972433 – Pe. Amadeu Dias Ferreira. 
 S. Cipriano (S. Cipriano) – Casa Paroquial, 3510-734 SÃO CIPRIANO. Tel. 232412373 
– Pe. Artur Antunes Marques. 
 Torredeita (N. Sra. da Anunciação) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, n.º 1, 3510- 854 
TORREDEITA. Tel. 232996146 - Pe. Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues; Vigário Paro-
quial: Pe. Lúcio Manuel Oliveira da Cunha Marques. 
 Vil de Soito (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3510-899 VIL DE SOITO. Tel. 
232411988 – Pe. Artur Antunes Marques. 

 VISEU RURAL II – Arcipreste: Pe. Manuel Alberto Henriques de Figueiredo. Ministé-
rio Diaconal: Diác. João Pinto de Almeida Ferreira. 
 Cavernães (S. Isidoro) – Casa Paroquial de Cavernães, 3500-376 CAVERNÃES. Tel. 
232921257 – Pe. Raimundo Elias Filho. 
 Cepões (S. Tiago) – Casa Paroquial, 3500-407 CEPÕES. Tel. 232921203 – Pe. Raimun-
do 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 FAIL. 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. 
 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 
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Miguel Tavares Gomes; Vigário Paroquial: Pe. Ivan Babchuk. 
 Dornelas (S. Sebastião) – Casa Paroquial, 3570-130 DORNELAS. Tel. 232577122 / 
232599916 – Pe. Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia. 
 Eirado (N. Sra. da Conceição) – Casa Paroquial, 3570-140 EIRADO. Tel. 232577113 – 
Pe. Silvério Cardoso. 
 Forninhos (Sta. Marinha) – Casa Paroquial, 3570-150 FORNINHOS. Tel. 232577122 – 
Pe. Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia. 
 Gradiz (N. Sra. das Neves) – Casa Paroquial, 3570-160 GRADIZ. Tel. 232688122 – Pe. 
Jorge Miguel Tavares Gomes; Vigário Paroquial: Pe. Ivan Babchuk. 
 Matança (Sta. Maria Madalena) – Casa Paroquial, 6370-353 MATANÇA. Tel. 232577122 
– Pe. Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia. 
 Penaverde (N. Sra. da Purificação) – Casa Paroquial, 3570-170 PENAVERDE. Tel. 
232577122 – Pe. Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia. 
 Pinheiro de Aguiar (S. António) – Casa Paroquial, 3570-180 PINHEIRO DE AGUIAR. 
Tel. 232688122 – Pe. Jorge Miguel Tavares Gomes; Vigário Paroquial: Pe. Ivan Babchuk. 
 Queiriz (Sta. Águeda) – Casa Paroquial, 6370-373 QUEIRIZ. Tel. 232577122 – Pe. Pau-
lo Alexandre Albuquerque Gouveia. 
 Sequeiros (S. Sebastião) – Casa Paroquial, 3570-192 SEQUEIROS. Tel. 232688122 – 
Pe. Jorge Miguel Tavares Gomes; Vigário Paroquial: Pe. Ivan Babchuk. 
 Souto de Aguiar (S. Sebastião) – Casa Paroquial, 3570-200 SOUTO DE AGUIAR. Tel. 
232688992 – Pe. Jorge Miguel Tavares Gomes; Vigário Paroquial: Pe. Ivan Babchuk. 
 Valverde (S. Pedro de Verona) – Casa Paroquial, 3570-212 VALVERDE. Tel. 232577113 
– Pe. Silvério Cardoso. 

 BESTEIROS – Arcipreste: Pe. António José de Figueiredo Marques. Ministério Diaco-
nal: Diác. Joaquim Cardoso Ferreira de Almeida. 
 Barreiro de Besteiros (N. Sra. da Natividade) – Casa Paroquial, 3465-012 BAR- REIRO 
DE BESTEIROS. Tel. 232848111 - Pe. Alcides Fernando 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 CA- PAR-
ROSA. 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 Fernando Tavares Vilarinho. 
 Espírito Santo de Arca (Espírito Santo) – Casa Paroquial, 3475-010 ESPÍRITO SANTO 
DE ARCA. Tel. 232751270 – Pe. António José de Figueiredo Marques. 
 Guardão (Sta. Maria) – Casa Paroquial do Guardão, 3475-035 CARAMULO. Tel. 
232861276 – Pe. António Ferreira Duarte. 
 Mosteirinho (N. Sra. da Natividade) – Casa Paroquial, 3475-060 MOSTEIRINHO. Tel. 
232866133 – Pe. António José de Figueiredo Marques. 
 Mosteiro de Fráguas (Santíssimo Salvador) – Casa Paroquial, 3460-302 MOS- TEIRO 
DE FRÁGUAS. Tel. 232848111 – Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho. 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 BESTEI-
ROS. Tel. 232851721 – Pe. António Pereira Felisberto. 
 S. João do Monte (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3475-072 SÃO JOÃO DO MON-
TE. Tel. 232866133 – Pe. António José de Figueiredo Marques. 
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 Silvares (Sta. Maria) – Casa Paroquial, 3465-180 SILVARES. Tel. 232848111 – Pe. Sér-
gio 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. Alci-
des Fernandes Tavares Vilarinho. 
 Varzielas (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3475-020 VARZIELAS. Tel. 232751270 / 
232861276 – Pe. António Ferreira Duarte. 
 Vilar de Besteiros (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3465-190 VILAR DE BES- TEI-
ROS. Tel. 232848111 – Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho. 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 VIRIA-
TO. Tel. e Fax 232698008 – Pe. Marco José Pais Cabral. 
 Currelos (Sta. Maria) – Casa Paroquial de Currelos, 3430-201 CARREGAL DO SAL. 
Tel. 232891313 – Pe. José Fernando Pinto da Silva. 
 Ferreirós do Dão (S. Cristóvão) – Casa Paroquial, 3460-101 FERREIRÓS DO DÃO. 
Tel. 232817126 – Pe. José Fernando Pinto da Silva. 
 Oliveira do Conde (Cadeira de S. Pedro) – Casa Paroquial de Oliveira do Conde, 3430-
341 OLIVEIRA DO CONDE. Tel. e Fax 232968272 – Pe. Álvaro Dias Arede. 
 Papízios (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3430-701 PAPÍZIOS. Tel. 232968266 / 
232968296 – Pe. Ramiro Dias Ribeiro. 
 Parada (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3430-745 PARADA. Tel. 232968230 / 
232968266 – Pe. Ramiro Dias Ribeiro. 
 Sobral de Papízios (N. Sra. das Boas Novas) – Casa Paroquial, 3430-781 SO- BRAL. 
Tel. 232817126 – Pe. José Fernando Pinto da Silva. 

 FORNOS DE ALGODRES – Arcipreste: Pe. 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; Mode-
rador: 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; Mode-
rador: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida. 
 Cortiçô (S. Pelágio) – Casa Paroquial, 6370-031 CORTIÇÔ. Tel. 271708189 – In soli-
dum: 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 Car-
los 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; Modera-
dor: Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida. 



273Igreja Diocesana

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

 MÕES – Arcipreste: Pe. Joaquim Carvalho Alves. Ministério Diaconal: Diác. António 
Beato Serra. 
 Alva (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3600-021 ALVA – Pe. Ricardo Alexandre de Albu-
querque Oliveira. 
 Mamouros (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Termas de Carvalhal, 3600-398 MA-
MOUROS. Tel. 232315051 – Pe. Joaquim Carvalho Alves; Diác. António Beato Serra. 
 Mões (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3600-430 MÕES. Tel. 232315051 – Pe. António Ma-
nuel Sobral. 
 Moledo (Santa Maria) – Casa Paroquial, 3600-460 MOLEDO. Tel. 232304109 – Pe. Joa-
quim Carvalho Alves; Diác. António Beato Serra. 
 Pepim (N. Sra. da Anunciação) – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3600-525 PE- PIM – 
Pe. Ricardo Alexandre de Albuquerque Oliveira. 
 Reriz (S. Martinho) – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3600-598 RERIZ. Tel. 232315051 
– Pe. Ricardo Alexandre de Albuquerque Oliveira. 
 Ribolhos (S. André) – Casa Paroquial, 3600-623 RIBOLHOS. Tel. 232315051 – Pe. An-
tónio Manuel Sobral. 

 NELAS – Arcipreste: Pe. Delfim Dias Cardoso. 
 Canas de Senhorim (Santíssimo Salvador) – Casa Paroquial, Av. dos Bombeiros Volun-
tários, 104, 3525-001 CANAS DE SENHORIM. Tel. 232671256 – Pe. Jorge Carvalhal Pinto. 
 Carvalhal Redondo (S. João Evangelista) – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3520-404 
CAR VALHAL REDONDO. Tel. 232949331 – Pe. Delfim Dias Cardoso; Vigário Paroquial: 
Pe. Carlos Miguel Nunes Pereira Monge. 
 Nelas (N. Sra. da Conceição) – Casa Paroquial, Largo de S. Miguel, 3520-072 NELAS. 
Tel. 232945021 / 232945022; Fax 232945023 - Pe. Delfim Dias Cardoso; Vigário Paroquial: 
Pe. Carlos Miguel Nunes Pereira Monge. 
 Santar (S. Pedro) – Casa Paroquial – Av. Viscondessa de Taveiro, n.º 31, 3520-147 SAN-
TAR. Tel. 232942388 – Pe. Jorge Carvalhal Pinto. 
 Senhorim (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3520-216 SENHORIM. Tel. 
232944305 – Pe. Delfim Dias Cardoso; Vigário Paroquial: Pe. Carlos Miguel Nunes Pereira 
Monge. 
 Vilar Seco (N. Sra. da Esperança) – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3520-225 VILAR 
SECO. Tel. 232942041 / 232945021 – Pe. Delfim Dias Cardoso; Vigário Paroquial: Pe. Carlos 
Miguel Nunes Pereira Monge. 

 OLIVEIRA DE FRADES – Arcipreste: Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa. 
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 Arcozelo das Maias (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3680-011 ARCOZELO DAS MAIAS. 
Tel. 232761260 – Pe. José Júlio Maria de Almeida. 
 Arões (S. Simão) – Casa Paroquial, 3730-001 ARÕES. Tel. 256402856 – Pe. Eurico José 
Pereira Teixeira de Sousa. 
 Destriz (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3680-042 DESTRIZ. Tel. 232761152 – 
Pe. Jorge Luís Gomes Lopes. 
 Junqueira (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3730-170 JUNQUEIRA. Tel. 
256402432 – Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa. 
 Manhouce (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3660-144 MANHOUCE. Tel. 232798319 / 
256402856 – Pe. Cristóvão da Silva Cunha. 
 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. Cristóvão da Silva Cunha. 
 S. Vicente de Lafões (S. Vicente) – Casa Paroquial, Corredora, 3680-262 SÃO VICEN-
TE DE LAFÕES. Tel. 232761260 – Pe. Manuel Gonçalves Fernandes. 
 Sejães (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3680-302 SEJÃES. Tel. 232181673 – Pe. Jorge 
Luís Gomes Lopes. 
 Souto de Lafões (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3680-262 SOUTO DE LAFÕES. 
Tel. 232761260 – Pe. Manuel Gonçalves Fernandes. 
 Valadares (N. Sra. da Expectação) – Casa Paroquial, 3660-673 VALADARES. Tel. 
232798319 – Pe. Cristóvão da Silva Cunha. 

 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 PE- NALVA 
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. 
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 Real (S. Paulo) – Casa Paroquial, 3550-271 REAL. Tel. e Fax 232641517 – Pe. Manuel 
José de Matos Clemente. 
 Sezures (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial, 3550-310 SEZURES. Tel. e Fax. 232641517 
- Pe. Ermelindo Cardoso Ramos. 
 Trancozelos (Santíssimo Salvador) – Casa Paroquial, 3550-335 TRANCOZELOS. Tel. 
232641517 – Pe. José António Marques de Almeida. 
 ila Cova do Covelo (N. Sra. da Esperança) – Casa Paroquial, 3550-350 VILA COVA DO 
COVELO. Tel. e Fax. 232646032 – Pe. Manuel José de Matos Clemente. 

 SANTA COMBA DÃO – Arcipreste: Pe. Virgílio Marques Rodrigues. 
 Couto do Mosteiro (Sta. Columba) – Casa Paroquial, 3440-126 COUTO DO MOSTEI-
RO. Tel. 232881600 / 232881240; Fax 232881240 – In solidum: Cón. Carlos Martins Casal, Pe. 
Virgílio Marques Rodrigues e Pe. Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Cón. Carlos Martins 
Casal. 
 Nagosela (N. Sra. da Conceição) – Casa Paroquial, 3550-646 NAGOSELA. Tel. e Fax 
232890420 – In solidum: Cón. Carlos Martins Casal, Pe. Virgílio Marques Rodrigues e Pe. 
Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Cón. Carlos Martins Casal. 
 Óvoa (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3440-012 ÓVOA. Tel. e Fax 232881279 – In so-
lidum: Cón. Carlos Martins Casal, Pe. Virgílio Marques Rodrigues e Pe. Pedro Manuel Leitão 
Alves; Moderador: Cón. Carlos Martins Casal. 
 Pinheiro de Ázere (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3440-202 PINHEIRO DE 
ÁZERE. Tel. e Fax 232881279 – In solidum: Cón. Carlos Martins Casal, Pe. Virgílio Marques 
Rodrigues e Pe. Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Cón. Carlos Martins Casal. 
 S. Joaninho (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3440-073 SÃO JOANINHO. Tel. e 
Fax 232881279 – In solidum: Cón. Carlos Martins Casal, Pe. Virgílio Marques Rodrigues e Pe. 
Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Cón. Carlos Martins Casal. 
 S. João de Areias (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3440-465 SÃO JOÃO DE AREIAS. 
Tel. 232891313; Fax 232892633 – In solidum: Cón. Carlos Martins Casal, Pe. Virgílio Marques 
Rodrigues e Pe. Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Cón. Carlos Martins Casal. 
 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: Cón. 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. 
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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. Ade-
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 FI-
GUEIREDO DE ALVA. Tel. 232315051 – Pe. João de Figueiredo Rodrigues. Vigários Pa-
roquiais: 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 Pecu-
liar, 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. Lin-
doval 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. Antó-
nio 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 – Cón. 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 Cor-
reia Lopes Pires, Pe. Lindoval José da Silva e Pe. João de Figueiredo Rodrigues. 

 SÁTÃO – Arcipreste: Pe. José Cardoso de Almeida. 
 Águas Boas (Espírito Santo) – Casa Paroquial, 3560-010 ÁGUAS BOAS. Tel. 232665129 
– Pe. Carlos Augusto Ferreira e Cunha. 
 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 



Igreja Diocesana278

– 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. 
 Forles (Sta. Luzia) – Casa Paroquial, 3560-070 FORLES. Tel. e Fax 232607028 – Pe. 
Carlos Augusto Ferreira e Cunha. 
 Mioma (S. Pedro) - Casa Paroquial, 3560-085 MIOMA. Tel. 232981132 – Pe. Carlos 
Augusto Ferreira e Cunha. 
 Queiriga (S. Sebastião) – Casa Paroquial, 3650-051 QUEIRIGA. Tel. 232981173 – Pe. 
Augusto Gomes. 
 Rio de Moinhos (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3560-102 RIO DE MOINHOS. 
Tel. 232985159 – Pe. José Cardoso de Almeida; Vigários Paroquiais: Pe. Manuel Cardoso Jú-
nior e Pe. João Martins Marques. 
 Romãs (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3560-114 ROMÃS. Tel. 232546775 – Pe. 
António José Almeida Rodrigues. 
 S. Miguel de Vila Boa (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3560-121 SÃO MIGUEL 
DE VILA BOA. Tel. 232984237 – Pe. José Cardoso de Almeida; Vigários Paroquiais: Pe. Ma-
nuel Cardoso Júnior e Pe. João Martins Marques. 
 Sátão (N. Sra. da Graça) – Rua Augusto Xavier de Sá, 3560-227 SÁTÃO. Tel. 232981146 
– Pe. José Cardoso de Almeida; Vigários Paroquiais: Pe. Manuel Cardoso Júnior e Pe. João 
Martins Marques. 
 Silvã de Baixo (S. Jerónimo) – Casa Paroquial de Silvã de Baixo, 3560-115 SILVÃ DE 
BAIXO. Tel. 232984476 – Pe. José dos Santos Quinteiro Lopes. 
 Silvã de Cima (S. Silvestre) – Casa Paroquial, 3560-217 SILVÃ DE CIMA. Tel. 
232984476 – Pe. José dos Santos Quinteiro Lopes. 
 Vila Longa (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial, 3560-220 VILA LONGA. Tel. 232546775 
– Pe. António José Almeida Rodrigues. 

 TONDELA – Arcipreste: Pe. João Pedro Ferreira Cardoso. Ministério Diaconal: Diác. 
António Monteiro Cardoso Marques, Diác. Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo Mar-
ques e Diác. Hélio da Silva Domingues. 
 Canas de Santa Maria (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial de Canas de Santa Ma-
ria, 3460-012 CANAS DE SANTA MARIA. Tel. e Fax 232841132 – Pe. João Dinis Lopes de 
Figueiredo; Diác. Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo Marques e Diác. Hélio da Silva 
Domingues. 
 Dardavaz (Sta. Maria) – Casa Paroquial de Dardavaz, Rua de S. José, n.º 53, Outeiro de 
Cima, 3460-063 DARDAVAZ. Tel. 232816900 – Pe. António Soares Flor. 
 Lajeosa do Dão (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial de Lajeosa do Dão, 3460-154 
LAJEOSA DO DÃO. Tel. 232957333 – Pe. José de Seixas Néry. 
 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. 
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 Parada de Gonta (Sta. Ana) – Casa Paroquial, 34650-395 PARADA DE GONTA. Tel. 
232841132 – Pe. João Dinis Lopes de Figueiredo. 
 Sabugosa (N. Sra. do Pranto) – Casa Paroquial, Av. da Igreja Paroquial, 3460-433 SA-
BUGOSA – Pe. 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 Montei-
ro Cardoso Marques. 
 Tonda (Santíssimo Salvador) – Casa Paroquial de Tonda, 3460-471 TONDA. Tel. 
232816291 – Pe. João Pedro Ferreira Cardoso. 
 Tondela (Santa Maria) – Casa Paroquial – Largo Dr. Anselmo Ferraz de Carvalho, n.º 
145, 3460-534 TONDELA. Tel. 232822240 / 232822981 – Pe. João Carlos Pinto Gomes; Vigá-
rio paroquial: Pe. António Lopes da Silva. 
 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 FIGUEI- REDO 
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 VILHARI-
GUES. 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 Paro-
quial: 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. 



Igreja Diocesana280

CLERO DA DIOCESE 

PRESBÍTEROS 

 Abel Ferreira Rodrigues - 23-03-1971 – 24-09-1995 – Seminário Maior de Viseu, Lar-
go de Santa Cris na, 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 Secretariado da Pastoral da Juventude, Vocações e Ensino Superior. 
 Adelino Ricardo Correia Lopes Pires - 15-12-1986 – 30-06-2013 – Casa Paroquial de 
S. Martinho das Moitas, 3660-328 S. MARTINHO DAS MOITAS. Tel. 932144060, aricar-
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 - Membro do Cabido. 
 Albertino Gonçalves - 18-01-1956 — 27-07-1980 — Casa S. Vicente de Paulo, Monte 
Salvado - Orgens, 3510-673 VISEU. Tel. 232414690 / 939323265, padrealbertino@sapo.pt — 
Pároco in solidum de Orgens e S. Salvador - Província Portuguesa da Congregação da Missão 
(Vicentinos Lazaristas). 
 Alcides Fernando Tavares Vilarinho - 15-09-1971 – 28-07-1996 – Casa Paroquial, Lu-
gar 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 Dioce-
sano, 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 Con-
selho 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.are-
de@mail.telepac.pt – Pároco de Oliveira do Conde; Arcipreste de Carregal do Sal; Membro do 
Conselho Presbiteral. 
 Álvaro Ferreira Diogo - 03-03-1935 – 26-06-1960 – Casa Paroquial, Rua da Igreja n.º 
17, 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 Diocesa-
no, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 232431086 (igreja) / 
962482200, amadeud.ferreira@gmail.com – Pároco de Lordosa e Ribafeita; Pastoral dos Ci-
ganos; 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 / 911061126. 
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 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 Baptista Lopes - 20-08-1938 – 04-08-1963 – Moimenta, 3505-247 S. PEDRO 
DE FRANCE. Tel. 232983053 / 919771884. 
 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 Caparro-
sa, 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. 
 António da Rocha Freirinha - 14-11-1931 – 25-03-1956 – Centro Sócio-Pastoral Dio-
cesano, 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; do Movimento do Re-
novamento Carismático; Membro do Conselho Pastoral Diocesano; Membro do Secretariado 
Diocesano das Comunicações Sociais. 
 António Gonçalves - 15-11-1925 – 22-08-1948 – Casa Paroquial de Ranhados, 3500- 
622 RANHADOS. Tel. 232461530 – Pároco de Ranhados. 
 António Gonçalves da Cunha - 17-04-1959 – 02-08-1987 – Casa Paroquial de Abru-
nhosa-a-Velha, 3530-010 ABRUNHOSA-A-VELHA. Tel. 232651134 / 966205049, cspabru-
nhosaavelha@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.antoniohen-
rique@gmail.com – Pároco de Abraveses; Membro do Secretariado Diocesano do Clero, da 
Direcção da Fraternidade Sacerdotal, da Equipa do Seminário e 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 - Assis-
tente do Movimento Esperança e Vida. Missionários Combonianos. 
 António João da Silva Neves - 20-06-1931 – 31-07-1955 – Centro Sócio-Pastoral Dio-
cesano, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 965427420, oliv-
neves@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 Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 965124444, Fax 232467369, 
p.antonioalmeida@gmail.com, www.padretojo.net – Vigário Episcopal para o Clero; Presiden-
te do Secretariado do Clero; Reitor do Seminário; Presidente do Secretariado Diocesano da 
Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Superior; Membro do Colégio dos Consultores, do 
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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 Ro-
mãs, 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 – Centro Sócio-
-Pastoral Diocesano, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 
963013393, prq.rm.dv@gmail.com – Vice-Chanceler da Cúria. 
 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, Mosteirinho e S. João do Monte; Arcipreste de 
Besteiros; Membro do Conselho Presbiteral. 
 António José Marques Santiago - 13-04-1977 – 11-06-2006 – Abadia de Espinho, 3530-
061 ESPINHO MGL. Tel. 927863463, sancti.ago@gmail.com – Capelão Militar. 
 António Lopes da Encarnação - 10-09-1936 – 29-06-1959 – Largo de S.ta Bárbara, 
Casa 2, Minas, 3650-049 QUEIRIGA. Tel. 917502525. 
 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 
Claretianos. 
 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 - Gu-
miei, 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, amar nscorreia37@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 Santiago 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 Dar-
davaz, 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, armestevesd@gmail.com – 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, armeniolou-
renco@sapo.pt – Presidente do Secretariado Diocesano da Pastoral Social; Director do Lar-Es-
cola de Santo António; Membro do Cabido (Chantre). 
 Arnaldo da Cunha Pereira - 09-02-1945 – 16-07-2000 – Rua Padre Zeferino José Sam-
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paio, n.º 635, r/c, Calendário, 4760-374 VILA NOVA DE FAMALICÃO. Tel. 964354228, pa-
drearnaldo@sapo.pt 
 Artur Antunes marques - 02-10-1931 – 25-03-1956 – Casa Paroquial de S. Cipriano, 
3510- 734 SÃO CIPRIANO. Tel. 232412373 – Pároco de S. Cipriano e de Vil de Soito. 
 Augusto Gomes - 02-07-1932 – 31-07-1955 – Casa Paroquial de Barreiros, 3505-103 
BARREIROS. Tel. 232981173 / 936913717 – Pároco de Barreiros e Queiriga.
 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 in solidum de Orgens e S. Salvador; 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, Santa Cruz da Trapa e S. Cristóvão de Lafões. 
 Carlos Augusto Ferreira e Cunha - 02-05-1959 – 25-11-1984 – Estrada Principal, porta 
19, Queiriga, 3650-051 VILA NOVA DE PAIVA. Tel. 232604223, pe@carloscunha.net, www.
carloscunha.net - Pároco de Águas Boas, Forles e Mioma. 
 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, 
Santa Comba Dão, S. Joaninho, S. João de Areias, Treixedo e Vimieiro; Membro do Cabido, 
do Conselho de Párocos, do Fundo Diocesano do Clero e do Secretariado Diocesano do Clero; 
Assistente do Movimento da Mensagem de Fátima.
 Carlos Miguel Nunes Pereira Monge - 17-09-1985 - 27-06-2010 - Casa Paroquial de 
Nelas, 3520-072 NELAS. Tel. 232945021 / 966291961, mongecarlos786@gmail.com - Vigário 
Paroquial de Carvalhal Redondo, Nelas, Senhorim e Vilar Seco. 
 Celestino Correia Rodrigues Ferreira - 20-10-1938 – 09-07-1961 – Casa Paroquial 
de Santiago de Cassurrães, 3530-349 SANTIAGO DE CASSURRÃES. Tel. 232614224 / 
917621614, Fax 232614185, pcassurraes@sapo.pt – Pároco de Póvoa de Cervães e Santiago de 
Cassurrães. 
 César Martinho Duarte Catarino - 12-09-1980 – 04-09-2005 – Casa Paroquial de Pin-
do, 3550- 248 PINDO. Tel. 232641114 / 964869851, cesarmartinho@sapo.pt – Pároco de Ger-
mil, Luzinde, Mareco e Pindo; Notário do Tribunal Diocesano. 
 Cláudio Correia Ferreira - 23-08-1952 – 07-11-1976 – Tourelhe, 3670-052 CAMBRA. 
Tel. 966052428, claudioferreira.ccf@gmail.com – Pároco de Alcofra e Campia. 
 Cristóvão da Silva Cunha - 14-08-1984 – 29-06-2014 – Casa Paroquial de Oliveira 
de Frades, 3680-115 OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 926670528, padrecristovaocunha@gmail.
com - Pároco de Manhouce, S. João da Serra e Valadares.
 Custódio de Almeida Rocha - 07-12-1927 – 23-09-1950 – Covelas, 3660-602 SERRA-
ZES. 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; 
Membro do Conselho Presbiteral. 
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 Ermelindo Cardoso Ramos - 02-07-1954 – 22-01-1989 – Casa Paroquial de Sezures, 
3550-310 SEZURES Tel. 271708189 / 933325638, permelindo@gmail.com – Pároco de Mate-
la e Sezures; Director do Serviço de Peregrinações. 
 Eugénio Duarte Henriques de Sousa - 11-03-1931 – 19-12-1954 – Centro Sócio-Pasto-
ral Diocesano, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690. 
 Eurico José Pereira Teixeira de Sousa - 12-06-1972 – 05-07-1998 – Casa Paroquial de 
Arões, 3730-001 ARÕES. Tel. 256402856 / 962670453, Fax 256402856, paroqaroes@sapo.pt 
– Pároco de Arões e Junqueira; Arcipreste de Oliveira de Frades; Membro do Conselho Presbi-
teral. 
 Fernando Correia Marques - 13-10-1926 – 02-04-1949 – Centro Sócio-Pastoral Dioce-
sano, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 917598171. 
 Fernando da Rocha Santos - 02-02-1924 – 06-10-1946 – Casa Paroquial de Santar, Av. 
Viscondessa de Taveiro, n.º 31, 3520-147 SANTAR. Tel. 232942388 / 964489210. 
 Francesco Ervas - 11-10-1955 - 18-07-1981 - Igreja dos Terceiros, Praça da República 
- 3510-1058 VISEU. Tel. 232431985, francescoervas@hotmail.com - Frades Menores Conven-
tuais. 
 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 S. Mi-
guel do Mato, Av. de S. Miguel, Largo da Igreja, Moçâmedes, 3670-193 S. MI- GUEL DO 
MATO. Tel. 232774163 / 966233894, alexpastela@gmail.com – Pároco de Fataunços, Figuei-
redo das Donas, Queirã e S. Miguel do Mato. 
 Francisco da Cunha Marques - 26-10-1930 – 05-07-1953 – Casa Paroquial de Fataun-
ços, 3670- 095 FATAUNÇOS. Tel. 232771240 / 966107472. 
 Gabriel da Paz Ulumdo - 03-04-1975 – 04-07-1999 – Casa Paroquial de Quintela de Azu-
rara, Rua Pe. Arlindo Tavares, n.º 2, 3530-334 QUINTELA DE AZURARA. Tel. 964983011, 
lundeto69@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 Re- públi-
ca, 3510-105 VISEU. Tel. 232431985 / 966007356, sargiovanni@gmail.com – Frades Menores 
Conventuais. 
 Ivan Babchuk - 19-02-1959 – 06-01-1993 – Casa Paroquial de Aguiar da Beira, Tra-
vessa do Adro, n.º 11, 3570-047 AGUIARDABEIRA.Tel.232688122 / 965682112, ivanbab-
chuk2009@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 – Membro do Ca-
bido (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 - Sacerdote na Diocese de Aveiro. 
 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 - Pároco de Tondela. Missionários Claretianos. 
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 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 So-
cial. 
 João Dinis Lopes de Figueiredo - 29-05-1942 – 23-07-1965 – Casa Paroquial, Av. 
Dr. Henriques da Silva, n.º 77, 3460-012 CANAS DE SANTA MARIA. Tel. 232841132 / 
964485352, Fax 232841132, joaofigueiredo42@sapo.pt – Pároco de Canas de Santa Maria e 
Parada de Gonta. 
 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 Paro-
quial de Rio de Moinhos, S. Miguel de Vila Boa e Sátão; Vigário Judicial; Director do Jornal da 
Beira; Membro do Colégio de Consultores e do Conselho Presbiteral; Membro 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. 
 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 Ma-
mouros 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 Li-
túrgica, 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, padre-
jcp@gmail.com – Pároco de Canas de Senhorim e Santar. 
 Jorge Luís Gomes Lopes - 28-04-1971 – 13-10-2002 – Casa Paroquial de Pinheiro de 
Lafões, 3680-176 PINHEIRO DE LAFÕES. Tel. 232761152 / 934645325, jorge.lopes71@hot-
mail.com – Pároco de Destriz, Pinheiro de Lafões, Reigoso e Sejães; Membro do Secretariado 
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. 
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 José António Marques de Almeida - 19-04-1965 – 23-07-1989 – Casa Paroquial, Rua 
Alexandre Herculano, 3550-137 PENALVA DO CASTELO. Tel. 232651517 / 966796419, pa-
drejama@gmail.com – Pároco de Esmolfe, Ínsua e Trancozelos; Assistente dos Cursilhos de 
Cristandade. 
 José Cardoso de Almeida - 25-08-1961 – 18-05-1986 – Casa Paroquial, Rua Dr. Hilário 
Almeida Pereira, n.º 175 – 2.º Dto., 3560-172 SÁTÃO. Tel. 232981146 / 960067141, j.ca@iol.
pt – Pároco de Rio de Moinhos, S. Miguel de Vila boa e Sátão; Vigário Episcopal para a Zona 
Pastoral do Dão; Arcipreste do Sátão; 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 Diocesa-
no, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 933154536 – Vigário 
Paroquial de Fataunços, 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 For-
nos 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 – Pá-
roco “in solidum” de Rio de Loba. 
 José de Albuquerque Leitão - 09-08-1932 – 31-07-1955 – Cáritas Paroquial de Santa 
Maria, Rua Silva Gaio, 37-A, 3500-203 VISEU. Tel. 232422984 – Membro do Cabido. 
 José de Fátima Oliveira Morujão - 09-06-1938 – 29-07-1962 – Casa Paroquial de S. 
José, 3500- 198 VISEU. Tel. 232423325 / 917118675, josefatimamorujao@gmail.com – Páro-
co de S. José; Assistente das Guias de Portugal. 
 José de Seixas Nery - 29-06-1940 – 23-07-1965 – Hospital de S. Teotónio, Av. Rei D. 
Duarte, 3504-509 VISEU. Tel. 232420500 / 969054335 – Pároco de Lajeosa do Dão; Membro 
do Secretariado Diocesano da Pastoral Social; Assistente do Departamento Diocesano da Pas-
toral 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, 3510-
303 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 - Missionários Combonianos. 
 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 Or-
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dem 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 Dio-
cesano da Pastoral Litúrgica; Arcipreste de Viseu Urbano; Membro do Cabido, do Departamen-
to Diocesano dos Bens Culturais da Igreja e do Conselho Presbiteral. 
 José Júlio Maria de Almeida - 16-11-1979 – 04-09-2005 – Casa Paroquial de Oliveira 
de Frades, 3680-115 OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 232761260 / 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 Anima-
ção Missionária; Assistente dos Cenáculos de Oração Missionária; Membro do Conselho Pas-
toral Diocesano. - Missionários Combonianos. 
 José Marcelino Pereira - 15-07-1964 – 30-07-1989 – Casa Paroquial de Cambra, 3670- 
046 CAMBRA. Tel. 232778014 / 965099994, marcelino-pereira@ sapo.pt – Pároco de Cam-
bra, Carvalhal de Vermilhas e Vouzela; Arcipreste de Vouzela; Membro do Conselho Presbite-
ral; Capelão Militar. 
 José Pedro da Costa Matos - 29-06-1957 – 10-06-1984 – Rua de Sto. António, n.º 11 r/c, 
Gumirães, 3500-024 VISEU. Tel. 232468038 / 969070961, josepcm@gmail.com – Pároco de 
Repeses; Vigário Paroquial de Ranhados; Reitor da Igreja da Beata Rita; Membro do Conselho 
Presbiteral. 
 José Pereira Ribeiro dos Santos - 14-02-1915 – 15-08-1939– Campo de Besteiros, 
3465-058 CAMPO DE BESTEIROS. Tel. 232852722. - Membro do Cabido. 
 José Rodrigues mariano - 19-03-1931 – 18-09-1954 – Centro Sócio-Pastoral Diocesa-
no, 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 Diocesa-
no, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 966333284, julioho-
mem@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 S. Félix e Sul; 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 Ce-
mitério, n.º 5, 3560-085 MIOMA. Tel. 963013049. - Vigário Paroquial de Boaldeia, Bodiosa, 
Couto de Baixo, Couto de Cima, Farminhão e Torredeita. 
 Luís Carlos Correia de Almeida - 09/10/1985 - 27/06/2010 - 
 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 



Igreja Diocesana288

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 – Seminário 
Maior, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 967118086, mrochasantos-
cmf@hotmail.com 
 Manuel Antunes dos Santos Barranha - 24-01-1938 – 29-07-1962 – Casa Paroquial, 
Loureiro de Silgueiros, 3500-536 SILGUEIROS. Tel. 232958558 / 966161578, pebarranha@
gmail.com – Pároco de Silgueiros; Vigário Episcopal para a Zona Pastoral de Viseu; Membro 
do Conselho Episcopal, do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral Diocesano. 
 Manuel Cardoso Júnior - 27-08-1938 – 04-08-1963 – Largo da Feira, n.º 150, Pereiro, 
3560-143 SÁTÃO. Tel. 232983266, majuca@shaw.ca – Vigário Paroquial de Rio de Moinhos, 
S. Miguel de Vila Boa e Sátão. 
 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 - Vicentinos Lazaristas. 
 Manuel Ferreira Tavares - 30-09-1926 – 17-06-1951 – Centro Sócio-Pastoral Diocesa-
no, 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. Ar-
ménio Maia, 3680-115 OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 232761260 / 965368244, Fax 232761260, 
aidalem@gmail.com – Pároco de Oliveira de Frades, S. Vicente de Lafões e Souto de Lafões; 
Vigário Episcopal para a Zona Pastoral de Lafões; Presidente do Secretariado Diocesano das 
Comunicações Sociais; Membro do Conselho Episcopal, do Conselho Presbiteral, do Conselho 
de Párocos e do Conselho Pastoral Diocesano. 
 Manuel José de Matos Clemente - 25-04-1960 – 14-04-1991 – Casa Paroquial, 3550-
350 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 Dioce-
sano, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 917540023, manuel-
matos01@gmail.com – Pároco de Santa Maria; Deão do Cabido; Membro do Colégio dos Con-
sultores, 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 Igre-
ja, 331, 3660-694 SÃO PEDRO DO SUL. Tel. 936969390, ml- dias@iol.pt – Pároco de S. 
Pedro do Sul e Várzea de Lafões; Arcipreste de S. Pedro do Sul; Membro do Cabido, do Con-
selho 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 Direc-
ção do Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu; Membro do Cabido, do Conselho Presbite-
ral e do Conselho Pastoral Diocesano; Conselheiro Espiritual do Sector de Viseu das Equipas 
de Nossa Senhora. 
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 Miguel Rodrigues Pereira - 07-09-1935 – 09-07-1961 – Bairro de Sta. Eugénia, n.º 
22-B, 1.º Dto., 3500-034 VISEU. Tel. 232425529 / 232799150 (igreja) / 967788303, padre. 
miguelpereira@gmail.com – 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 
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 Es-
piritual 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, Cor çô, Figueiró da Granja, Fornos 
de Algodres, Fuinhas, In as, Maceira, Muxagata, Sobral Pichorro e Vila Chã; Membro do Colé-
gio dos Consultores. 
 Nuno Miguel Henriques Azevedo - 07-02-1977 – 26-08-2001 – Casa Paroquial de Fra-
gosela, 3500- 475 VISEU.Tel.232881240/925248006,nunmigaz@sapo.pt–Pároco de Alcafa-
che, 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 – As-
sistente 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 
e 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 Al-
ves 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, Santa Comba Dão, S. Joaninho, S. João de Areias, 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 Con-
selho Presbiteral e do Conselho Pastoral Diocesano; Assistente da Ordem Franciscana Secular; 
Frades Menores Conventuais. 
 Raimundo Elias Filho - 20-09-1963 – 18-12-1988 – Casa Paroquial de Cavernães, 3500- 
376 CAVERNÃES. Tel. 232708152 / 926334091, eliascrato@yahoo.com.br – Pároco de Ca-
vernães, Cepões e Mundão. 
 Ramiro Dias Ribeiro - 02-09-1936 – 29-07-1962 – Casa Paroquial, Largo Dr. José Ca-
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bral, n.º 5, 3430-701 PAPÍZIOS. Tel. 232968266 / 965672896, op202716@ mail.telepac.pt – 
Pároco de Papízios e Parada. 
 Ramiro Loureiro da Cruz - 29-12-1934 – 14-03-1959 – Seminário das Missões, Rua 
Pedro Álvares Cabral, n.º 301, 3504 - 521 VISEU. Tel. 232422834, ramirocruz3@hotmail.com 
– Missionários Combonianos. 
 Ricardo Alexandre de Albuquerque Oliveira - 15-07-1981 – 29-07-2007 – Casa Pa-
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 da 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 – Prela-
tura da Santa Cruz e Opus Dei. 
 Rogério Artur de Sousa - 29-04-1933 – 27-07-1958 – Seminário das Missões, Rua Pedro 
Álvares Cabral, n.º 301, 3504 - 521 VISEU. Tel. 232422834 – Missionários Combonianos. 
 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, sergiopi-
nho1@gmail.com - Pároco de Caparrosa, Mosteiro de Fráguas, Silvares e Vilar de Besteiros; 
Assistente 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. 
 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 - Viseu; Membro da 
Comissão de Arte Sacra. 
 Valmor Marcolin - 12-05-1968 – 13-12-1997 – Casa Paroquial, Póvoa de Calde 3515-
745 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 
Ma- teus, 3440-333 SANTA COMBA DÃO. Tel. 232881279 / 918754364, Fax 232881279, pe-
virgilio@sapo.pt – Pároco in solidum de Couto do Mosteiro, Nagosela, Óvoa, Pinheiro de Áze-
re, Santa Comba Dão, S. Joaninho, S. João de Areias, 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; Membro do Conselho Pastoral Diocesano; Unidade Pastoral de S. Macário 
- S. Pedro do Sul. 
 António Monteiro Cardoso Marques - 18-04-1959 – 22-07-2012 – Estrada Nacional 2, 
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n.º 4, 3460- 433 SABUGOSA. Tel. 232848039 / 919722872, monteiro.sabugosa@gmail.com 
- Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais; Sabugosa e S. Miguel do Outeiro - Ton-
dela. 
 Carlos Alexandre Cardoso Sales Faria - 17-11-1971 – 22-07-2012 – Av. Almirante 
Afonso Cerqueira, n.º 1 - 4.º Este, 3510-023 VISEU. Tel. 934132297, carlosalexfaria@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. 
de S. Pedro, n.º 326, 3460- 012 CANAS DE SANTA MARIA. Tel. 964441383, felisbertofiguei-
redo@sapo.pt - Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais; Responsável pelo Gabinete 
de Informação; Membro do Conselho Pastoral Diocesano; Secretariado do Sínodo; Canas de 
Santa Maria - Tondela. 
 Hélio da Silva Domingues - 23-08-1971 – 22-07-2012 – Lage do Sobreiro, Lote B, 
3500-891 LOUROSA DE CIMA. Tel. 962757557, heliodomingues@gmail.com - Secretariado 
Diocesano das Vocações, Juventude e Ensino Superior; Canas de Santa Maria - Tondela. 
 João Francisco Ferreira Morais - 12-07-1948 – 22-07-2012 – Caminho de S. Domin-
gos, n.o 657 - Pontão, Pouves, 3660-414 SÃO PEDRO DO SUL. Tel. 232711914 / 963054348 
joao.f.morais@gmail.com - Secretariado Diocesano da Pastoral Social; Membro do Conselho 
Pastoral Diocesano; Fataunços, 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; Membro do 
Conselho Pastoral Diocesano; Silgueiros - Viseu Rural II. 
 Joaquim Cardoso Ferreira de Almeida - 23-05-1958 – 22-07-2012 –Av. dos Vales, 
n.º 275, Póvoa da Alagoa, 3465-190 VILAR DE BESTEIROS. Tel. 232848099 / 962778610, 
jcfa1958@gmail. com - Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar; Membro do Conselho 
Pastoral Diocesano; Mosteiro de Fráguas, Silvares e Vilar de Besteiros - Besteiros. 
 Manuel António Madeira Vaz - 17-01-1949 – 22-07-2012 – Quinta do Bacelo, Aparta-
do 56, 3530-134 MANGUALDE. Tel. 232622479 / 966783959, manuelm.vaz@hotmail.com 
- Conselho Económico Diocesano; Mangualde - Mangualde. 

PRELATURA PESSOAL 

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

ASSOCIAÇÕES E OBRAS PARA SACERDOTES 

 Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu - Director: Cón. Miguel de Abreu - Centro 
Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.o 2, 3500-040 VISEU. Tel. 
232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt 
 Fraternidade Sacerdotal – Presidente: Pe. José Pedro da Costa Matos - Seminário Maior, 
Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360.
  Fundo Diocesano do Clero: Seminário Maior, Largo de Santa Cristina, 3504- 517 
VISEU. Tel. 232467360 / 917608032 / 917385902 / 968036949, pxaves@sapo.pt / abel.rodri-
gues@sapo.pt / pecasal@gmail.com - Presidente: Pe. Manuel Chaves de Andrade; Membros: 
Pe. Abel Ferreira Rodrigues e Cón. Carlos Martins Casal. 
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 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 Esperança da Costa Simões (Irmãs de 
Santa Doroteia); Pe. Bruno José Pinheiro da Cunha (Congregação da Missão - Vicentinos). 

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA 

INSTITUTOS RELIGIOSOS MASCULINOS 

 Congregação dos Missionários Filhos do Coração de Maria (Missionários Claretia-
nos) – CMF - Tondela - Superior: Pe. João Carlos Pinto Gomes; Membros: Pe. João Carlos 
Pinto Gomes; Pe. António Lopes da Silva. - Rua Dr. Eurico José Gouveia, n.o 400 - Apart. 95, 
3460-580 TONDELA. Tel. 232822981, joaocarlos_cmf@hotmail.com 
 Frades Menores Conventuais – OFMConv - Superior: Frei Pedro Manuel Pinto Perdi-
gão; Membros: Frei Pedro Manuel Pinto Perdigão, Frei Francesco Ervas e Frei Giovanni Sarto-
ri. - Convento de S. Francisco, Igreja dos Terceiros, Praça da República, 3510-105 VISEU. Tel. 
232431985, ubideus@mail.telepac.pt / viseu@ppfmc.it / fmcpedro@gmail.com 
 Instituto Missionário Marista - FMS - Superior: Ir. Diamantino Martins Duque; Mem-
bros: Ir. Diamantino Martins Duque, Ir. António Augusto Tomé e Ir. Miguel Ramos Gonzalez. 
- 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. Fran-
cisco Alberto Almeida de Medeiros, Pe. José Francisco de Matos Dias, Pe. Ramiro Loureiro da 
Cruz, Pe. Rogério Artur de Sousa, Ir. António Figueiredo da Silva, Ir. António Manuel Nunes 
Ferreira, Ir. António Martins da Costa, Ir. Alfredo da Costa Afonso, Ir. Matias Martins dos San-
tos e Ir. Alexander Vallejo. - 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. Albertino Gonçalves, 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 - Superiora: Ir. Glória Pacheco de Sousa; 
Membros: Ir. Glória Pacheco de Sousa, Ir. Adela Morante Sanchez, Ir. Maria Albana da Costa 
Mesquita, Ir. Manóli Francisca Delgado Pérez, Ir. 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: Ir. Alexandrina da Silva Rodrigues, 
Ir. Isaura Maria Alves Lopes e Ir. Rosa Silva. - Seminário Maior de Viseu, Largo de Santa Cris-
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tina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 934868454, alexandrinadpsf@outloouk.com / dpsfvi-
seu@hotmail.com 
 Congregação das Irmãs de Santa Doroteia (Província do Norte) - Colégio da Imacu-
lada Conceição - Viseu - Superiora: Ir. Maria da Conceição Alves Paiva; Membros: Ir. Maria 
da Conceição Alves Paiva, Ir. Adélia Gonçalves Rodrigues, Ir. Alzira Maria Gonçalves Ribeiro 
Russinho, Ir. Arminda de Moura Gil, Ir. Celeste dos Santos Cardoso, Ir. Conceição Oliveira 
Leal, Ir. Emília de Jesus Lourenço, Ir. Eulália Félix de Medeiros, Ir. Fernanda Lopes Barros, Ir. 
Lucília Moreira Pinheiro, Ir. Maria Alcina Monteiro, Ir. Maria Alice Correia Simões, Ir. Maria 
Alice Santos Mendes, Ir. Ma- ria Casimira de Almeida Marques, Ir. Maria Celeste da Silva Gon-
çalves, Ir. Maria da Conceição Dias Furtado, Ir. Maria Esperança da Costa Simões, Ir. Maria 
Lisete Freitas Paiva, Ir. Maria de Lourdes Dias Ferreira e Ir. Rosária da Encarnação. Comuni-
dade 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 - Superiora: Ir. Rosa Ma-
ria Coutinho; Membros: Ir. Rosa Maria Coutinho, Ir. Gabriela Luciana do Nas- cimento e Ir. 
Shirley Alcântara de França. - Centro Paroquial de Canas de Santa Maria, 3460-012 CANAS 
DE SANTA MARIA. Tel. 232841542, rosacoutinho@live.com.pt / centroparoquialcsm@hot-
mail.com 
 Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora – FMNS - Vouzela - Superiora: Ir. Fer-
nanda Nogueira; Membros: Ir. Fernanda Nogueira Maria Cordeiro Pereira, Ir. Maria Alice Ma-
galhães e Ir. Maria de Jesus Vieira. - Rua Ribeiro Cardoso, n.º 47, 3670-257 VOUZELA. Tel. 
232771805, fmnsvouzela@hotmail.com. 
 Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria - IRSCM - Superiora: Ir. Maria 
da Graça Neves de Matos; Membros: Ir. Maria da Graça Neves de Matos, Ir. Cláudia Pacheco 
Dinis e Silva, Ir. Maria Alice Ribeiro dos Santos, Ir. Maria Antónia Quinteiro Lopes, Ir. Maria 
do Céu Quinteiro Lopes, Ir. Maria Dolorosa Cabral, Ir. Maria de Fátima Tomé Bispo, Ir. Maria 
Joaquina de Oliveira Neiva e Ir. Vitória dos Prazeres. - Residência do Sagrado Coração de Ma-
ria, Av. 25 de Abril, n.º 140, 3510-118 VISEU. Tel. 232428884, com.viseu@irscm.pt 
 Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria - IRSCM - Superiora: Ir. 
Olívia Fernandes Rosendo; Membros: Ir. Olívia Fernandes Rosendo, Ir. Maria Claudina Sil-
va da Cunha e Ir. Constança Borges da Silva. - Rua Serpa Pinto, 43, 3510- 112 VISEU. Tel. 
232426780, com.stersinha@irscm.pt 
 Instituto Jesus Maria José - JMJ - Viseu - Superiora: Ir. Margarida Hostilina da Costa 
Cardoso; Membros: Ir. Margarida Hostilina da Costa Cardoso, Ir. Maria do Céu Rouxinol, Ir. 
Maria de Fátima Pereira de Jesus, Ir. Maria de Lurdes Oliveira, Ir. Maria Salete Lourenço Perei-
ra, Ir. Maria do Carmo Martins Lino, Ir. Maria Rosa da Silva Miranda, Ir. Élia Tavares Ferreira, 
Ir. Maria da Conceição Ferreira Rodrigues e Ir. Serafina Almeida Martelo. - Residência Jesus 
Maria José, Jugueiros, 3500-606 VISEU. Tel. 232469933 / 964898109 / 963929250, irsaletepe-
reira@hotmail.com. 
 Instituto Jesus Maria José - JMJ - Viseu - Superiora: Ir. Maria Belém Pereira Gonçalo; 
Membros: Ir. Maria Belém Pereira Gonçalo, Ir. Ana Maria Silva Ferreira e Ir. Luzia Abreu Fer-
nandes. - 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, Ir. Zita Nave, Ir. Cidalina Célia Castro 
e Ir. Maria do Céu Robalo da Silva. - Rua Senhora do Postigo, Edifício S. Lázaro - 1o Esq., 
3500-200 VISEU. Tel. 232426421, irmas.joaobaptista@gmail.com 
 Irmãs Missionárias Combonianas - Viseu - Superiora: Ir. Maria de Lurdes Oliveira 
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Ramos - Membros: Ir. Maria de Lurdes Oliveira Ramos; Ir. Maria Aurora Salgado de Abreu, Ir. 
Armandina Lopes Fonseca, Ir. Maria Irene Maria Duarte Gonçalves e Ir. Maria Natália Lopes 
de Almeida. - Bairro de Santa Eugénia, Rua Daniel Comboni, n.º 122, 3500-031 VISEU. Tel. 
232424502, ramos_lurdes@hotmail.com 
 Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus – MRSCJ - Viseu - Supe-
riora: Ir. Maria Arminda Teixeira Faustino; Membros: Ir. Maria Arminda Teixeira Faustino, Ir. 
Arminda Rosa Gonçalves Mourão e Ir. Rosa Jaime Joaquim. - Praça Ten. Miguel Ponces, 6 A 
- 2.o, 3510-091 VISEU. Tel. 232425146, irarmindafaustino@gmail.com 
 Ordem da Imaculada Conceição - OIC - Irmãs Concepcionistas Franciscanas, Viso, 
Viseu - Superiora: Ir. Maria Deolinda Tavares Alves; Membros: Ir. Maria Deolinda Tavares 
Alves, Ir. Maria Isabel da Silva Bernardes, Ir. Maria Assumpta Barros Rosas, Ir. Maria Manuela 
Matari, Ir. Maria Albina da Conceição Pereira, Ir. Maria do Sameiro Santos Graça, Ir. Maria 
Helena Martins Alexandre, Ir. Esmeralda Ozalda António da Costa, Ir. Ana Beatriz Martins 
Dias, Ir. Leonor Maria Cabral da Câmara Wemans (Juniora) e Ir. Maria de Fátima Pires Bichei-
ro (Juniora). - Convento de Santa Beatriz da Silva, Av. Santa Beatriz, n.º 23, Viso Norte, 3505-
550 VISEU. Tel. 232437229, oi-cviseu@gmail.com 
 Sociedade das Filhas do Coração de Maria – FCM - Canas de Senhorim - Superiora: 
Ir. Maria Joana Cordeiro; Membros: Ir. Maria Joana Cordeiro, Ir. Maria de Belém Pinto Soeiro, 
Ir. Maria Filomena Valente Correia, Ir. Maria de Lurdes Pereira Cardoso e Ir. Maria Rosa Perei-
ra Cardoso. - Avenida da Igreja, n.º 15, 3525-023 CANAS DE SENHORIM. Tel. 232671468, 
fcmcanas@gmail.com / cjota@sapo.pt 

INSTITUTOS SECULARES 

 Instituto Secular Caritas Christi - CC - Responsável: Maria Suzete Marques da Costa 
Lopes (Nelas); Membros (17) - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António 
Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 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 Arminda Pina, Maria Fernanda do Souto Costa, Ma-
ria de Lourdes Rosa Dias, Maria de Lurdes Gonçalves, Maria Olívia Dias e Teresa de Jesus 
Abreu Silva Afonso. - Praça Tenente Miguel Ponces, n.º 11, 3510-091 VISEU. Tel. 232419350 
/ 965819482, laurinda.esanto@hotmail.com / www.viseu@iscf.pt 
Instituto Secular Missionárias Combonianas - ISMC - Grupo de Viseu - Responsável: Ma-
ria Costa Barbosa. Membros: Maria Costa Barbosa, Maria Augusta Sousa, Maria Rosa Abreu 
Santos, Sara Almeida e Costa, Gracinda Mendes Ribeiro, Lurdes Maria Augusta, Maria da 
Ascensão Pereira e Maria de Fátima Figueiredo Tenreiro - Praça de Goa, 5 - 1.o B, 3510-069 
VISEU. Tel. 232428146. 

 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 
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232467691, sdecviseu@gmail.com, www.centropastoral.web.pt - Presidente: Pe. Virgílio Mar-
ques Rodrigues; Departamento da Catequese da Infância e Adolescência: Ir. Maria Arminda 
Teixeira Faustino (924161408), Pe. Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia, Maria Natália de 
Lemos Santos, Maria Clara Machado Prista Silva Cerqueira e Pedro Miguel de Assunção Tei-
xeira; 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 Mene-
ses Rocha; Departamento do Ensino Escolar: Davide Ferreira Costa e Fátima Gomes; Depar-
tamento da EDEC: Pe. João Luís Leão Zuzarte e Pe. Jorge Luís Gomes Lopes. 
 Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Superior: Semi-
nário Maior de Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 965124444, 
Fax 232467369, ccjv.viseu@gmail.com, www.mergulha.org - Presidente: Cón. António Jorge 
dos Santos Almeida; 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, pju-
liommarques@gmail.com - Presidente: Pe. José Júlio Martins Marques; Secretário: Paulo Mar-
ques Aparício; Tesoureiro: Maria Isabel Marques Aparício; Vogais: Ana Paula Almeida Duarte, 
Bárbara da Silva Cunha, Filomena Ferreira Santos Silva, Isabel Maria Almeida Ferreira, Pe. 
Lino Alberto Pereira Loureiro e Maria Palmira Marques Pinheiro. 
 Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de 
Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 962778610 - Presi-
dente: casal Pureza de Fátima Ferreira da Rocha e Carmo de Almeida e Diác. Joaquim Cardoso 
Ferreira de Almeida; Assistente: Pe. José Francisco Pais da Mota; Vogais: casal Clara Maria 
Ribeiro Martins Cardão e António Félix Martins Cardão; casal Maria Cecília da Silva Matos e 
Luís Filipe Rodrigues da Costa; casal Carla Sofia Marques Saraiva e Paulino Manuel Abrantes 
Marques; Laurinda do Espírito Santo Costa - Superiora do Instituto Secular das Cooperadoras 
da Família. 
 Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais: Casa Episcopal, Rua Nunes de Car-
valho, n.º 12, 3500-163 VISEU. Telefone: 232423338, gi@diocesedeviseu.pt - 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. José Carlos dos Santos Bento e Pe. Pedro Manuel Leitão Alves. 

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, Fax 232467691, saolufinha@gmail.com, www.centropastoral.web.pt 
 Associação das Guias de Portugal - Comissária Regional: Ana Margarida Moutinho 
Ferreira - R. do Olival, Lt. 12, Orgens, 3510-674 VISEU; Tel. 911086512, amargaridamferrei-
ra@gmail.com. Assistente: Pe. José de Fátima Oliveira Morujão. 
 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 
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 Corpo Nacional de Escutas - Presidente: António Rodrigues - Assistente: Pe. Geraldo 
de Fátima Morujão; Assistente adjunto: Pe. Marco José Pais Cabral - Apartado 347, 3501-903 
VISEU. Tel. 232426225, www.viseu.cne-escutismo.pt 
 Convívios Fraternos - Assistente: Pe. Jorge Luís Gomes Lopes - Centro Sócio-Pastoral 
da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 
232467691, www.centropastoral.web.pt 
 Cursos de Cristandade - Presidente: Augusto dos Santos Antunes - Assistente: Pe. José 
António Marques de Almeida - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António 
Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691. 
 Equipas de Casais de Nossa Senhora - Sector Viseu Dão - Casal Responsável: Ana 
Maria e João Carlos Martins - Rua da Lameira, n.º 2, Póvoa de Santo António, 3525-543 CA-
NAS DE SENHORIM. - Tel. 232421781 / 969096649 / 965466633, sviseu_dao@hotmail.
com - Conselheiro Espiritual: Pe. José Francisco Pais da Mota. - Sector Viseu Lafões - Casal 
Responsável: Graça Maria e José Luís Rodrigues - Quinta da Cónega, Lote 8, Anciães, 3660-
681 VÁRZEA DE LAFÕES. Tel. 232724666 / 966276146 / 969024358, sviseu.lafoes@gmail.
com - Conselheiro Espiritual: Pe. José Cardoso de Almeida. - Região Centro Litoral (engloba 
os sectores de Viseu, Aveiro, Coimbra e Águeda) - Casal Responsável: Alexandra Maria e 
Henrique Dias - Quinta dos Areias, Lote A, Viso Sul, 3500-605 VISEU. - Tel. 232471421 / 
926048756 / 919085381, regiaocl@sapo.pt - Conselheiro Espiritual: Cón. Miguel de Abreu. 
 Movimento dos Educadores Católicos - MEC - Presidente: Luciano Jorge Baptista 
- Assistente: Cón. António Jorge dos Santos Almeida - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de 
Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, 
www.centropastoral.web.pt 
 Movimento dos Focolares / Obra de Maria - Responsáveis: Orlando Carvalho e Teresa 
Carvalho - Rua Amor de Perdição, Lote 12 B/C, Viso Sul, 3500-608 VISEU, fdiascarvalho@
sapo.pt, www.centropastoral.web.pt 
 Movimento por um Lar Cristão - Presidente: Laurinda do Espírito Santo Costa - As-
sistente: Cón. Orlando Soares de Paiva - Rua Paulo Emílio, n.º 19, 3510-098 VISEU. Tel. 
232423057 / 93639007, p.orlando@crb.ucp.pt 
 Movimento da Mensagem de Fátima - Presidente: Madalena das Dores Antunes - As-
sistente: Cón. Carlos Martins Casal - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. An-
tónio Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 926681863, Fax 232467691, www.
centropastoral.web.pt 
 Ordem Terceira do Carmo - Responsável: Lucinda de Figueiredo e Silva de Aguiar 
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 
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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 
da Silva Seixas; Responsável pela página web: Pe. Carlos Augusto Ferreira e Cunha. 
 Departamento de Arquitectura Religiosa: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, 
Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / Fax 232467691; Presiden-
te: Cón. Sílvio Duarte Henriques; Membros: Cón. José Henrique Correia de Almeida Santos, 
Dr. Alberto Correia, Arq. Carlos Manuel Chaves, Dr. Fernando Ribeiro, Eng. Pedro Costa. 
 Departamento Diocesano dos Bens Culturais, Arquivos e Museu: Casa Episcopal, Rua 
Nunes de Carvalho, n.º 12, 3504-502 VISEU. Tel. 232467360 / 963759923, bensculturais@
diocesedeviseu.pt, http://bensculturais.diocesedeviseu.pt - Coordenador: Maria de Fátima dos 
Prazeres Eusébio; Música e Liturgia / Assessoria: Cón. José Henrique Correia de Almeida San-
tos; Acompanhamento Executivo / Assessoria: Pe. Pedro Manuel Leitão Alves; Arqueologia / 
Assessoria: Pedro Pina Nóbrega; Conservação e Restauro: Ana Carla Roçado; Secretariado / 
Apoio Técnico: Sandra Alves; Apoio à Investigação e Aconselhamento Científico: Sara Augus-
to; Arquitectura: Carlos Chaves; Acompanhamento Executivo / Apoio Técnico: Carlos Alexan-
dre; Expografia / Apoio Técnico: Margarida da Silva de Almeida. 

MOVIMENTOS, ASSOCIAÇÕES E OBRAS LAICAIS 

IRMANDADES 

 Abraveses - Santíssimo Sacramento Nossa Senhora dos Prazeres 
 Abrunhosa-a-Velha - Nossa Senhora dos Verdes 
 Alcafache - Nossa Senhora dos Prazeres; Santíssimo Sacramento 
 Antas - Nossa Senhora da Assunção 
 Arcozelo das Maias - Nossa Senhora do Pilar 
 Arões - S. Simão 
 Avelal - S. José 
 Baiões - Nossa Senhora da Guia 
 Barreiro de Besteiros - Nossa Senhora do Rosário S. João Baptista 
 Barreiros - Santa Marinha 
 Bodiosa - Santíssimo Sacramento; Divino Espírito Santo 
 Bordonhos - Santíssimo Sacramento e Sagrado Coração de Jesus 
 Calde - Nossa Senhora da Natividade 
 Cambra – Almas; Santo Nome de Jesus Menino 
 Campia - Nossa Senhora da Conceição; S. Miguel 
 Casal Vasco - Nosso Senhor dos Loureiros 
 Castelo de Penalva - Nossa Senhora da Consolação 
 Campo - Nossa Senhora do Rosário 
 Canas de Santa Maria - Santíssimo Sacramento e Coração de Jesus 
 Canas de Senhorim - S. Sebastião 
 Carapito - Almas 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 Carvalhais - Senhor dos Passos; Nossa Senhora das Chãs 
 Carvalhal Redondo - Nossa Senhora do Viso; Sagrado Coração de Jesus e Santíssimo 
Sacramento 
 Castelões - Santíssimo Salvador 
 Cavernães - Nossa Senhora da Vitória 
 Cepões - Santa Eufémia 
 Côta - S. Pedro 
 Couto de Baixo - Senhor Salvador do Mundo 
 Couto de Cima - Santíssimo Sacramento 
 Couto do Mosteiro - Santíssimo Nome de Jesus 
 Cunha Alta - Nossa Senhora da Saúde 
 Cunha Baixa - Menino Jesus 
 Currelos - Santíssimo Sacramento e Almas 
 Decermilo - S. Sebastião 
 Destriz - Divino Espírito Santo 
 Dornelas - S. Sebastião 
 Esmolfe - Santíssimo Sacramento 
 Espinho - S. Lourenço 
 Fail - S. Lourenço 
 Farminhão - Nossa Senhora do Carmo 
 Fataunços - S. Carlos; Santíssimo Sacramento 
 Ferreira de Aves - Nosso Senhor dos Passos 
 Figueiredo de Alva - Divino Salvador 
 Figueiredo das Donas - Nossa Senhora das Neves 
 Fornelo do Monte - Divino Espírito Santo 
 Forninhos - Santa Marinha 
 Fornos de Maceira Dão - S. Miguel 
 Fragosela - Nossa Senhora do Rosário e Santíssimo Sacramento 
 Freixiosa - Santa Luzia 
 Fuinhas - Santo Amaro e Almas 
 Germil - Nossa Senhora da Piedade 
 Guardão - Santíssimo Sacramento 
 Junqueira - Sagrado Coração de Jesus 
 Lobelhe do Mato - Santíssimo Sacramento 
 Lordosa - S. Pedro Luzinde - Nossa Senhora da Assunção; Santíssimo Sacramento
 Manhouce - Sagrado Coração de Jesus 
 Mamouros - Santo Antão 
 Mangualde - Almas 
 Mareco - Santíssimo Sacramento 
 Matança - Nossa Senhora do Rosário 
 Matela - S. Nicolau 
 Mesquitela - S. Pedro e S. Paulo 
 Mioma - Santíssimo Sacramento 
 Mões - Nossa Senhora do Rosário 
 Moimenta do Dão - Nossa Senhora das Neves 
 Mosteiro de Fráguas - Senhor dos Aflitos 
 Mouraz - Nossa Senhora da Esperança 
 Mundão - Nossa Senhora da Conceição 
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 Nelas - S. Miguel Arcanjo 
 Oliveira do Conde - Santo António; Santo Estêvão 
 Oliveira de Frades - S. Marcos 
 Orgens - Santíssimo Sacramento; Santa Ana 
 Óvoa - Santíssimo Sacramento 
 Paços de Vilharigues - Santo António 
 Papízios - Santíssimo Sacramento 
 Parada - Santíssimo Sacramento 
 Parada de Gonta - Santíssimo Sacramento 
 Penaverde - Nossa Senhora da Purificação 
 Pepim - Santíssimo Sacramento e Sagrado Coração de Jesus 
 Pindelo dos Milagres - Nossa Senhora dos Milagres 
 Pindo - S. João Baptista; S. Martinho 
 Pinheiro de Ázere - Santíssimo Sacramento; Sagrado Coração de Jesus e Coração de Ma-
ria 
 Pinheiro de Lafões - Santíssimo Sacramento 
 Pinho - Santíssimo Sacramento 
 Póvoa de Cervães - S. João Baptista 
 Povolide - Santíssimo Nome de Jesus 
 Queirã - S. Silvestre; S. Miguel Arcanjo 
 Queiriga - Santíssimo Sacramento; 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; 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 
 Ribafeita - Santíssimo Sacramento 
 Ribeiradio - S. Miguel e Almas 
 Rio de Loba - Santo António; 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 de Areias - S. João Baptista; Santíssimo Sacramento 
 S. João da Fresta - S. João Baptista 
 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 
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 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 Saú-
de Santiago de Cassurrães - Menino Jesus; Santíssimo Sacramento 
 S. Vicente de Lafões - Nossa Senhora da Assunção 
 Sátão - Nossa Senhora da Graça 
 Sejães - Nossa Senhora do Rosário 
 Senhorim - Nossa Senhora do Viso 
 Serrazes - Nossa Senhora do Bom Sucesso 
 Sezures - Nossa Senhora da Graça 
 Silgueiros - Santíssimo Sacramento; Nossa Senhora da Assunção 
 Silvã de Cima - Nossa Senhora do Rosário e Almas 
 Silvares - Santo António 
 Sobral Pichorro - Santíssimo Sacramento 
 Souto de Lafões - S. João Baptista 
 Sul - Divino Espírito Santo 
 Tonda - S. Sebastião 
 Torredeita - Nossa Senhora das Neves; S. Romão 
 Tourigo - S. José 
 Trancozelos - S. Silvestre 
 Treixedo - Santíssimo Sacramento 
 Valadares - Nossa Senhora dos Remédios 
 Várzea de Lafões - Nossa Senhora da Nazaré 
 Várzea de Tavares - Santo António e Almas 
 Varzielas - S. Pedro 
 Ventosa - Nossa Senhora da Purificação 
 Vil de Soito - Santíssimo Sacramento 
 Vila Chã de Sá - S. Sebastião 
 Vila Cova do Covelo - Santo António 
 Vila Maior - Nossa Senhora da Conceição 
 Vila Nova da Rainha - Santíssimo Sacramento 
 Vilar de Besteiros - Nossa Senhora do Rosário 
 Vilar Seco - Nossa Senhora do Ó 
 Vimieiro - Santíssimo Sacramento 
 Vouzela - Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário 

 Apostolado da Oração - Presidente: Maria Cândida Dias Lopes Soares de Moura - As-
sistente: - 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 As- censão 
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 
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 União Eucarística Reparadora - Presidente: Maria do Céu Almeida - Assistente: Pe. 
Geraldo de Fátima Morujão - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Mon-
teiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt 

 9. Área Social 

SECRETARIADOS/DEPARTAMENTOS 

 Secretariado Diocesano da Pastoral Social: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, 
Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 - Presidente: Cón. Arménio 
Ferreira Lourenço; Secretário: José Fernando Pereira Borges; Tesoureiro: Messias Lopes dos 
Santos; Vogais: Dr. Custódio Matos Costa, Pe. José de Seixas Nery, Pe. João de Figueiredo Ro-
drigues, Diác. António de Lima Paiva, Diác. João Francisco Ferreira Morais e Diác. João Pinto 
de Almeida Ferreira. 
 Departamento Diocesano das Migrações e Mobilidade: Centro Sócio-Pastoral da Dio-
cese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 - Director: 
Pe. António Gomes de Matos; Vogais: Inocêncio Mendonça, Rosalina Mendonça e Anunciação 
Amaral. 
 Departamento Diocesano da Pastoral da Saúde: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de 
Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 - Presidente: Dr. 
António Augusto de Almeida; Coordenador: Pe. Amadeu Dias Ferreira; Assistente: Pe. José de 
Seixas Nery. 
 Comissão Diocesana Justiça e Paz: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. 
António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691. - Presidente: Dr. 
Custódio Matos Costa; Assistente: Pe. Ricardo Cardoso; Membros: Manuel Joaquim das Neves 
Botelho, Gaspar da Costa, Maria de Fátima dos Prazeres Eusébio, Ana da Luz Afonso Campos 
Ferreira Gomes, Filipe José R. Abrantes L. Figueiredo, Emília Susana A. Gonçalves Figueire-
do, José Maria Gonçalves Costa, Rui Cabral Rodrigues, Andreia Isabel Mota Figueiredo, José 
Manuel Henriques Mota Faria, Isabel Maria R. Almeida Martins, Pe. João de Figueiredo Rodri-
gues. 

MOVIMENTOS, ASSOCIAÇÕES E OBRAS LAICAIS 

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

OBRAS DE ACÇÃO SÓCIO-CARITATIVA 

 Cáritas Diocesana de Viseu - Director: José Fernando Pereira Borges - Propriedade: 
Cáritas Diocesana - Rua Alexandre Herculano, n.º 475 - 1.o, 3510-039 VISEU. Tel. 232420340, 
Fax 232423349, viseu@caritas.pt VALÊNCIAS: Creche; CATL; Centro Comunitário. 
 Cáritas da Paróquia de Queiriga - Director: Pe. Augusto Gomes - Propriedade: Paró-
quia de Queiriga - Av. Cimo do Souto, 3650-051 QUEIRIGA. Tel. 232609040, Fax 232609040, 
caritasparoquialqueiriga@iol.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar 
para Idosos. 
 Cáritas Paroquial de Beijós - Director: Pe. Marco José Pais Cabral - Propriedade: Paró-
quia de Beijós - Rua Abade Pais Pinto, n.º 145, 3430-501 BEIJÓS. Tel. 232672047 / 969800653, 
Fax 232673262, caritasparoquialbeijos@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliá-
rio; Centro de Dia. 
 Cáritas Paroquial de Mioma - Director: Pe. Carlos Augusto Ferreira e Cunha - Pro-
priedade: 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 - Proprie-
dade: 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 Do-
miciliário; Apoio Domiciliário Integrado. 
 Cáritas Paroquial de Parada - Director: Pe. Ramiro Dias Ribeiro - Propriedade: Paró-
quia de Parada, 3430-753 PARADA. Tel. 232968060. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliá-
rio; Complemento para Lares de Idosos; Lar para Idosos. 
 Cáritas Paroquial de Santa Maria de Viseu - Director: Cón. Manuel Moreira de Ma-
tos - Propriedade: Paróquia de Santa Maria - Rua Silva Gaio, n.º 37-A, 3500- 203 VISEU. Tel. 
232435092, Fax 232422984, caritas.santamaria.viseu@clix.pt VA- LÊNCIAS: Centro Aloja-
mento Temporário; Centro Atendimento e Acompanhamento Social. 
 Cáritas Paroquial de Várzea de Lafões - Director: Cón. Mário Lopes Dias - Proprieda-
de: Paróquia de Várzea de Lafões, 3660-694 VÁRZEA DE LAFÕES. 
 Centro Paroquial Bem-Estar Social de Vimieiro - Director: Pe. Pedro Manuel Leitão 
Alves - Propriedade: Paróquia de Vimieiro - Rua Padre Tomás de Aquino, Rojão Grande, 3440-
607 VIMIEIRO. Tel. 232891374. VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar. 
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 Centro de Promoção Social de Carvalhais - Director: Pe. Miguel Rodrigues Perei-
ra - Propriedade: Paróquia de Carvalhais, 3660-061 CARVALHAIS. Tel. 232700040, Fax 
232700049, cps_carvalhais@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro de Promoção Social de S. Martinho de Pindo - Director: Pe. César Martinho 
Duarte Catarino - Propriedade: Paróquia de Pindo, 3550-248 PINDO. Tel. 232641114, centrop-
socialpindo@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Paroquial de Alcafache - Director: Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo - Pro-
priedade: Paróquia de Alcafache, 3530-020 ALCAFACHE. Tel. 232478305. VALÊNCIAS: 
Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Paroquial de Canas de Santa Maria - Director: Pe. João Dinis Lopes de Fi-
gueiredo - Propriedade: Paróquia de Canas de S. Maria - Largo de S. Pedro, 3460-012 CANAS 
DE SANTA MARIA. Tel. 232848148, Fax 232848149, centroparoquialcsm@hotmail.com VA-
LÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia. 
 Centro Paroquial de Cunha Baixa - Director: Pe. João Luís Leão Zuzarte; 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. Delfim Dias Cardoso - Propriedade: Paróquia 
de Nelas - Av. António Monteiro, 3520-036 NELAS. Tel. 232944963, Fax 232944554, cparo-
quialnelas@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Serviço Apoio Domiciliá-
rio; Complemento para Lares de Idosos; Lar para Idosos. 
 Centro Paroquial de Povolide - Director: Mons. Alfredo de Almeida Melo - Proprieda-
de: Paróquia de Povolide - Lugar da Igreja, 3505 - 247 VISEU. Tel. 232931364, centro.p.po-
volide@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Centro de Dia; Lar para Idosos; 
Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Paroquial de S. João do Monte - Director: Pe. António José de Figueiredo Mar-
ques - Propriedade: Paróquia de S. João do Monte - Rua Pe. Adelino Arede - S. João do Monte, 
3475-072 CARAMULO. Tel. 969064214. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Paroquial de Vilar Seco - Director: Pe. Delfim Dias Cardoso - Propriedade: 
Paróquia de Vilar Seco - Largo da Igreja, 3520-225 VILAR SECO. Tel. 232942041. VALÊN-
CIAS: Creche; Educação Pré-Escolar. 
 Centro Social Cultural da Paróquia de Mangualde - Director: Cón. Jorge Alberto da 
Silva Seixas - Propriedade: Paróquia de Mangualde - Largo da Misericórdia, 3530-131 MAN-
GUALDE. Tel. 23261440 / 232612389, Fax 232619449, paroquiademangualde@netvisao.pt 
VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Intervenção Precoce; Serviço Apoio Do-
miciliário; Centro de Dia. 
 Centro Social e Cultural Daniel Comboni - Director: Manuel Alves Pinheiro de Carva-
lho - Propriedade: Missionários Combonianos do Coração de Jesus - R. Pedro Álvares Cabral, 
n.º 301, 3504-521 VISEU. Tel. 232 422 834, viseu@combonianos.pt 
 Centro Social Jesus Maria José de Jugueiros - Director: Ir. Margarida Hostilina da 
Costa Cardoso - Propriedade: Instituto Jesus Maria José - 3500-606 VISEU. Tel. 232461134. 
VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 
 Centro Social da Paróquia de Boaldeia - Director: Pe. Paulo Diamantino Estêvão Ro-
drigues - Propriedade: Paróquia de Boaldeia - Rua do Reguengo, 3510-291 BOALDEIA. Tel. 
232997341, cspboaldeia@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; 
Lar para Idosos. 
 Centro Social da Paróquia de Mões - Director: Pe. António Manuel Sobral - Proprie-
dade: Paróquia de Mões - Rua da Torre, 3600-430 MÕES. Tel. 232304039, Fax 232304039, 
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centrosocialmoes@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia. 
 Centro Social da Paróquia de Mundão - Director: Pe. Raimundo Elias Filho - Proprie-
dade: Paróquia de Mundão - Rua Pe. Fernando Marques, Lote 34, 3500-553 MUNDÃO. Tel. 
232922138, Fax 232922167, cspmundao@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Esco-
lar; Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Social da Paróquia de Reriz - Director: Pe. Ricardo Alexandre Albuquerque 
Oliveira - Propriedade: Paróquia de Reriz - Largo da Igreja, 3600-598 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 MAR-
TINHO DAS MOITAS. Tel. 232357649 csp.smmoitas@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio 
Domiciliário. 
 Centro Social da Paróquia de S. Salvador - Director: Pe. Albertino Gonçalves - Proprie-
dade: Paróquia de S. Salvador - Rua da Igreja, 3510-764 SÃO SALVADOR. Tel. 232418740, 
Fax 232418741, cspsalvador@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Serviço Apoio Domiciliário; 
Centro de Dia. 
 Centro Social da Paróquia de Torredeita - Director: Pe. Paulo Diamantino Estêvão Ro-
drigues - Propriedade: Paróquia de Torredeita - Rua da Igreja, n.º 1, 3510-854 TORREDEITA. 
Tel. 232996146, Fax 232996031, csptorredeita@sapo.pt VALÊNCIAS: CATL; Centro Atendi-
mento e Acompanhamento Social. 
 Centro Social da Paróquia do Coração de Jesus - Director: Pe. Mílton Lopes da En-
carnação - Propriedade: Paróquia do Coração de Jesus - Rua Nossa Senhora de Fátima - Igreja 
do Coração de Jesus, 3510-094 VISEU. Tel. 232421508. VALÊNCIAS: CATL; Serviço Apoio 
Domiciliário. 
 Centro Social Paroquial da Freguesia de Romãs - Director: Pe. António José Almeida 
Rodrigues - Propriedade: Paróquia de Romãs - Largo da Igreja, n.º 7, 3560- 114 ROMÃS. Tel. 
232546775, csp.romas@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Social Paroquial de Abrunhosa-a-Velha - Director: Pe. António Gonçalves 
da Cunha - Propriedade: Paróquia de Abrunhosa-a-Velha - Quinta do Viso, n.º 9, 3530-010 
ABRUNHOSA-A-VELHA, cspabrunhosaavelha@sapo.pt VALÊNCIAS: Educação Pré-Esco-
lar; Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Social Paroquial de Águas Boas - Director: Pe. Carlos Augusto Ferreira e 
Cunha - 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 - Pro-
priedade: Paróquia das Antas - Largo de S. Vicente, no 7, 3550-011 ANTAS. Tel. 271701164. 
VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Social Paroquial de Campo - Director: Cón. Miguel de Abreu - Propriedade: 
Paróquia de Campo - Rua José Augusto Seixas, n.º 3, 3510-542 CAMPO. Tel. 232459710. VA-
LÊNCIAS: Creche; CATL; Centro de Dia; Serviço Apoio Domiciliário; Lar para Idosos. 
 Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim - Director: Pe. Jorge Carvalhal Pinto - 
Propriedade: Paróquia de Canas de Senhorim - Av. Bombeiros Voluntários, 3525-001 CANAS 
DE SENHORIM. Tel. 232671863, Fax 232671863, centrosocialcs@sapo.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Comple-
mento para Lares de Idosos; Lar para Idosos. 
 Centro Social Paroquial de Carapito - Director: Pe. Silvério Cardoso - Propriedade: 
Paróquia de Carapito, 3570-100 CARAPITO. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Cen-
tro de Dia. 
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 Centro Social Paroquial de Castelo de Penalva - Director: Pe. Manuel José de Matos 
Clemente - Propriedade: Paróquia de Castelo de Penalva, 3550-039 CASTELO DE PENALVA. 
VALÊNCIAS: Lar para Idosos. 
 Centro Social Paroquial de Chãs de Tavares - Director: Pe. António Gonçalves da 
Cunha - Propriedade: Paróquia de Chãs de Tavares, 3530-031 CHÃS DE TAVARES. Tel. 
232651995, Fax 232651995, centrochastavares@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domi-
ciliário. 
 Centro Social Paroquial de Cortiçada - Director: Pe. Silvério Cardoso - Propriedade: 
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 Domici-
liário; Centro de Dia; Apoio Domiciliário Integrado. 
 Centro Social Paroquial de Dornelas - Director: Pe. Paulo Alexandre Albuquerque 
Gouveia - Propriedade: Paróquia de Dornelas - Rua Pe. António Andrade Lopes, n.º 1, 3570-
130 DORNELAS. Tel. 232598010, Fax 232598019, larsantoantonio1@sapo. pt VALÊNCIAS: 
Centro de Dia; Lar de Idosos; Centro de Actividades Ocupacionais; Comunidade de Inserção. 
 Centro Social Paroquial de Forninhos - Director: Pe. Paulo Alexandre Albuquerque 
Oliveira - Propriedade: Paróquia da Forninhos, 3570-150 FORNINHOS. VALÊNCIAS: Servi-
ço Apoio Domiciliário; Centro de Dia. 
 Centro Social Paroquial de Fornos de Maceira Dão - Director: Pe. Manuel Chaves de 
Andrade - Propriedade: Paróquia de Fornos de Maceira Dão, 3530-071 FORNOS DE MACEI-
RA DÃO. Tel. 232612628, centrofornosdao@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliá-
rio; Centro de Dia. 
 Centro Social Paroquial de Mamouros - Director: Pe. Joaquim Carvalho Alves - Pro-
priedade: Paróquia de Mamouros, 3600-398 MAMOUROS. Tel. 232315819, centrospm@iol.
pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Social Paroquial de Molelos - Director: Pe. Américo da Cunha Duarte - Proprie-
dade: Paróquia de Molelos - Rua da Várzea, 3460-203 MOLELOS. Tel. 232813748, cspmole-
los@iol.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia. 
 Centro Social Paroquial de Penaverde - Director: Pe. Paulo Alexandre Albuquerque 
Gouveia - Propriedade: Paróquia de Penaverde, 3570-170 PENAVERDE. VALÊNCIAS: Ser-
viço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos. 
 Centro Social Paroquial de Queirã - Director: Pe. Francisco Alexandre Domingos - 
Propriedade: Paróquia de Queirã, 3670-174 QUEIRÃ. Tel. 232774163, centrosocialparoquial-
queira@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Social Paroquial de Rio de Loba - Director: Pe. José Carlos Pinto de Ma-
tos - Propriedade: Paróquia de Rio de Loba - Rua Principal, 3500-810 RIO DE LOBA. Tel. 
232440141. VALÊNCIAS: CATL; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos. 
 Centro Social Paroquial de Rio de Moinhos - Director: Pe. José Cardoso de Almeida 
- 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 
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Alves - Propriedade: Paróquia de S. João de Areias - R. Prof. Senra, 3440-465 SÃO JOÃO 
DE AREIAS. Tel. 232899050 / 966796418, Fax 232899059, saojoaoareiasipss@sapo.pt VA-
LÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos; Apoio Domiciliário 
Integrado; Unidade Vida Protegida; Fórum Sócio-Ocupacional. 
 Centro Social Paroquial de S. José - Director: Pe. José de Fátima Oliveira Morujão - 
Propriedade: Paróquia de S. José - Calçada de S. Mateus, 3500-192 VISEU. Tel. 232422639, 
centro.jose@netvisao.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio 
Domiciliário; Centro de Dia. 
 Centro Social Paroquial de Santiago de Besteiros - Director: Pe. António Pereira Fe-
lisberto - Propriedade: Paróquia de Santiago de Besteiros - Rua Pe. José Sousa Júnior, n.º 688, 
3465-157 SANTIAGO DE BESTEIROS. Tel. 232852613, Fax 232852376. VALÊNCIAS: Ser-
viço Apoio Domiciliário. 
 Centro Social Paroquial de Santiago de Cassurrães - Director: Pe. Celestino Correia 
Rodrigues Ferreira - Propriedade: Paróquia de Santiago de Cassurrães, 3530- 349 SANTIA-
GO DE CASSURRÃES. Tel. 232614789, Fax 232614224, pcassurraes@sapo.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para 
Idosos. 
 Centro Social Paroquial de Sezures - Director: Pe. Ermelindo Cardoso Ramos - Pro-
priedade: Paróquia de Sezures - Rua Nossa Senhora da Graça, 3550-312 SEZURES. Tel. 
232641517, centro.sezures@sapo.pt VALÊNCIAS: CATL; Centro de Dia; Serviço Apoio Do-
miciliário. 
 Centro Social Paroquial de Silvã de Cima - Director: Pe. José dos Santos Quinteiro 
Lopes - Propriedade: Paróquia de Silvã de Cima - Rua da Torre, 3560-217 SILVÃ DE CIMA. 
Tel. 232546231. VALÊNCIAS: Centro Convívio. 
 Centro Social Paroquial de Treixedo - Director: Pe. Virgílio Marques Rodrigues - Pro-
priedade: Paróquia de Treixedo, 3440-532 TREIXEDO. Tel. 232881600, centrosocialpt@sapo.
pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Social Paroquial de Vila Cova do Covelo - Director: Pe. Manuel José de Matos 
Clemente - Propriedade: Paróquia de Vila Cova do Covelo, 3550-350 VILA COVA DO CO-
VELO. Tel. 232646137, cspvccovelo1@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; 
Centro de Dia. 
 Centro Social Paroquial de Vila Longa - Director: Pe. António José Almeida Rodrigues 
- Propriedade: Paróquia de Vila Longa, 3560-220 VILA LONGA. Tel. 232546775. VALÊN-
CIAS: Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Social Paroquial Irmãos Braz de Vilar de Besteiros - Director: Pe. Sérgio 
Miguel Tavares de Pinho - Propriedade: Paróquia de Vilar de Besteiros, 3465-190 VILAR DE 
BESTEIROS. Tel. 232841213. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Social Paroquial Pe. Filinto Elísio Ramalho - Director: Pe. Francisco Alexan-
dre Domingos - Propriedade: Paróquia de Fataunços, 3670-095 FATAUNÇOS. Tel. 232771240, 
Fax 232771240. VALÊNCIAS: Centro Convívio. 
 Centro Social Pe. José Augusto da Fonseca - Director: Pe. Paulo Alexandre Albuquer-
que Gouveia - Propriedade: Paróquia de Aguiar da Beira - Av. dos Combatentes do Ultramar, 
n.º 40, 3570-010 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232687194, Fax 232687194, cspadrejoseafonse-
ca@iol.pt VALÊNCIAS: Creche; CATL; Centro de Dia; Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu - Director: Cón. Miguel de Abreu - Proprie-
dade: Diocese de Viseu - Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, 
Fax 232467691, viseu@centropastoral.web.pt VALÊNCIAS: Lar para Idosos; Complemento 
para Lares de Idosos. 
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 Confraria de S. Eulália - Director: Américo Eusébio - Propriedade: Irmandade de Santa 
Eulália - Rua do Fojo, no 37 - Repeses, 3500-713 VISEU. Tel. 232429796, confrariasantaeu-
lalia@gmail.com VALÊNCIAS: Creche; CATL ; Lar para Idosos; Complemento para Lares de 
Idosos; Serviço Apoio Domiciliário. 
 Confraria de S. António de Viseu - Presidente: José de Figueiredo Loureiro - Pro-
priedade: Confraria de Santo António de Viseu - Largo Mouzinho de Albuquerque 3500-160 
VISEU. Tel. 232480360, Fax 232480368, lesaviseu@sapo.pt VALÊNCIAS: Lar de Crianças e 
Jovens. 
 Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto - Director: Paulo José Machado Ferreira - 
Propriedade: Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto - Estrada Principal - Moure de Madalena 
- Apartado 1120, 3510-516 CAMPO. Tel. 232451508, fdjcmp@mail.telepac.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 
 Irmandade da Misericórdia de N. S. dos Milagres - Director: Serafim Oliveira Soares - 
Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Frades - Rua Coronel Neves, 3680-119 
OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 232760330, Fax 232760331, misofrades@mail.telepac.pt VA-
LÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Centro de Dia; Serviço Apoio Domiciliário; 
Lar para Idosos. 
 Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aguiar da Beira - Director: Augusto 
Fernando Andrade - Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Aguiar da Beira - Av. dos 
Combatentes do Ultramar, n.º 54/56, 3570-014 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232680170, Fax 
232687190, misericordia.agbeira@tugmail.com VALÊNCIAS: Lar para Idosos; Apoio Domi-
ciliário; Centro Juvenil. 
 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 Ala- goa 3430-134 
CARREGAL DO SAL. Tel. 232961735, Fax 232961737, larcdosal@iol.pt VALÊNCIAS: Cre-
che; Educação Pré-Escolar. 
 Santa Casa da Misericórdia de Mangualde - Director: Fernando Manuel Morais de 
Almeida - Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Mangualde - Av. Gen. Humberto Del-
gado - Apartado 90, 3530-115 MANGUALDE. Tel. 232622577, Fax 232622577, santacasa.
mangualde@netvisao.pt VALÊNCIAS: Creche; Lar para Idosos; Complemento para Lares de 
Idosos. 
 Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo - Director: Joaquim Pinto Ferreira 
da Silva - Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo - Rua do Lar, 3550-
144 PENALVA DO CASTELO. Tel. 232642533, irmandade. penalva@mail.telepac.pt VALÊN-
CIAS: Creche; Intervenção Precoce; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Complemento 
para Lares de Idosos; Centro de Noite; Lar para Idosos. 
 Santa Casa da Misericórdia de Santa Comba Dão - Director: Rui Manuel Prata dos 
Santos - Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Santa Comba Dão - Rua Mouzinho de 
Albuquerque, no 30, 3440-387 SANTA COMBA DÃO. Tel. 232822378, misericordia.scdao@
mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio Domici-
liário; Centro de Dia; Lar para Idosos; Complemento para Lares de Idosos; Apoio Domiciliário 
Integrado. 
 Santa Casa da Misericórdia de Santar - Director: Maria Infância Alves Pamplona 
Francisco - Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Santar - Largo Visconde de Taveiro, 
3520-147 SANTAR. Tel. 232942558, Fax 232942558, scmsantar@mail.telepac.pt VALÊN-
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CIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia. 
 Santa Casa da Misericórdia S. António de S. Pedro do Sul - Director: Manuel Paiva - 
Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de S. Pedro do Sul - Rua da Misericórdia, 3660-474 
S. PEDRO DO SUL. Tel. 232720460, Fax 232720465, geral@mspsul.com.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio Domiciliário; Lar para Idosos. 
 Santa Casa da Misericórdia de Tondela - Director: Carlos Manuel Cortês Henriques 
Cunha - Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Tondela - Av. Visconde de Tondela, 3460-
526 TONDELA. Tel. 232814190, Fax 232814199, mise- ricordia-tondela@mail.pt VALÊN-
CIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Lar para Idosos; Complemento para Lares de Idosos; 
Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia. 
 Santa Casa da Misericórdia do Vale de Besteiros - Director: Fernando Almeida Fontes 
Menezes - Propriedade: Santa Casa da Misericórdia do Vale de Besteiros - Ladeira, Castelões, 
3465-129 CAMPO DE BESTEIROS. Tel. 232851878, Fax 232852621, misericordiavalebestei-
ros@hotmail.com VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Lar de Jovens; Serviço Apoio 
Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos. 
 Santa Casa da Misericórdia de Viseu - Director: António Magalhães Soeiro - Proprie-
dade: Santa Casa da Misericórdia de Viseu - Largo Major Teles, n.º 1, 3500-212 VISEU. Tel. 
232470770, geral@scmviseu.com VALÊNCIAS: Jardim de Infância N.ª Sr.ª de Fátima; Jardim 
de Infância de S. Sebastião; Centro de Dia de Santa Maria; Centro de Dia da Sagrada Família; 
Lar Viscondessa de S. Caetano; Centro de Acolhimento Temporário. 
 Santa Casa da Misericórdia de Vouzela - Director: Eugénio Lopes Silva Lobo - Pro-
priedade: Santa Casa da Misericórdia de Vouzela - Rua Ribeiro Cardoso, n.º 47, 3670-257 
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. João Carlos Pinto Gomes - Propriedade: 
Paróquia de Tondela - Largo Dr. Anselmo Ferraz de Carvalho, n.º 145 C, 3460-534 TONDELA, 
paroquia_tondela@sapo.pt 
 Centro Social da Paróquia de Manhouce - Director: Pe. Cristóvão da Silva Cunha - 
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 MAR-
TINHO DAS MOITAS. Tel. 232357649, csp.smmoitas@sapo.pt 
 Centro Social Paroquial de Arões - Director: Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa 
- Propriedade: Paróquia de Arões, 3730-001 ARÕES. 
 Centro Social Paroquial de Mouraz - Director: Pe. António Soares Flor - Propriedade: 
Paróquia de Mouraz, 3460-330 MOURAZ. 
 Centro Social Paroquial de Oliveira do Conde - Director: Pe. Álvaro Dias Arede - Pro-
priedade: Paróquia de Oliveira do Conde, 3430-341 OLIVEIRA DO CONDE. 



309Igreja Diocesana

 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 ÁZE- 
RE. 
 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 TRA-
PA. 
 Centro Social Paroquial de S. João de Lourosa - Director: Pe. Luís Miguel Figueira da 
Costa - Propriedade: Paróquia de S. João de Lourosa, 3500-234 SÃO JOÃO DE LOUROSA. 
 Centro Social Paroquial de S. Julião - Director: Pe. João Pedro Ferreira Cardoso - Pro-
priedade: Paróquia de Lobão da Beira, 3460-203 LOBÃO DA BEIRA. 
 Centro Social Paroquial de S. Pedro do Sul - Director: Cón. Mário Lopes Dias - Pro-
priedade: Paróquia de S. Pedro do Sul, 3660-440 SÃO PEDRO DO SUL. 
 Centro Social Paroquial de S. Salvador de Tonda - Director: Pe. João Pedro Ferreira 
Cardoso - Propriedade: Paróquia de Tonda - Rua de S. Salvador, 3460-472 TONDA. 
 Centro Social Paroquial de Senhorim - Director: Pe. Delfim Dias Cardoso - Proprieda-
de: Paróquia de Senhorim, 3520-216 SENHORIM. 
 Centro Social Paroquial de Santa Maria de Silgueiros - Director: Pe. Manuel Antunes 
dos Santos Barranha - Propriedade: Paróquia de Silgueiros - Loureiro de Silgueiros, 3500-538 
SILGUEIROS. 
 Centro Social Paroquial de Cavernães - Director: Pe. Raimundo Elias Filho - Proprie-
dade: Paróquia de Cavernães, 3500-367 CAVERNÃES. 
 Centro Social Paroquial de Currelos - Director: Pe. José Fernando Pinto da Silva - Pro-
priedade: Paróquia de Currelos, 3430-201 CARREGAL DO SAL. 
 Centro Social Paroquial de Fragosela - Director: Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo 
- Propriedade: Paróquia de Fragosela, 3500-475 FRAGOSELA. 
 Centro Social Paroquial de Várzea de Lafões - Director: Cón. Mário Lopes Dias - Pro-
priedade: Paróquia de Várzea de Lafões, 3660-694 VÁRZEA DE LAFÕES. 
 Centro Social Paroquial de Beijós - Director: Pe. Marco José Pais Cabral - Proprieda-
de: Paróquia de Beijós, 3430-501 BEIJÓS. 
 Centro Social Paroquial de Oliveira de Frades - Director: Pe. Manuel Gonçalves Fer-
nandes - Propriedade: Paróquia de Oliveira de Frades, 3680-000 OLIVEIRA DE FRADES. 
 Centro Social Paroquial de S. João da Fresta - Director: Pe. António Gonçalves da 
Cunha - Propriedade: Paróquia de S. João da Fresta - Largo da Igreja, 3530-360 SÃO JOÃO 
DA FRESTA. Tel. 271707164, Fax 271709230. 
 Centro Social Paroquial de Souto de Lafões - Director: Pe. Manuel Gonçalves Fernan-
des - Propriedade: Paróquia de Souto de Lafões, 3680-321 SOUTO DE 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. Dou-
tor 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 
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Paiva - Propriedade: Congregação das Irmãs de Santa Doroteia - Rua Nossa Senhora de Fáti-
ma, n.º 88, 3510-094 VISEU. Tel. 232480320. 
 Colégio da Via-Sacra - Responsável/Director: Cón. António Jorge dos Santos Almeida - 
Propriedade: Seminário Maior de Viseu - Rua Cón. Barreiros, 3500-093 VISEU. Tel. 232421981 
/ 232422991, Fax 232432855. 
 Instituto Missionário Marista - Responsável/Director: Ir. Diamantino Martins Du-
que - Propriedade: Maristas - Rua Sidónio Pais, 3670-254 VOUZELA. Tel. 232772441, Fax 
232772441. 
 Internato Viseense de Santa Teresinha - Responsável/Director: Ir. Rosa Baptista Peixo-
to - Propriedade: Religiosas do Sagrado Coração de Maria - Rua Serpa Pinto, n.º 43, 3510-112 
VISEU. Tel. 232426780. 
 Lar de S. José - Director: Cón. Arménio Ferreira Lourenço - Rua Dr. Luís Girão, n.º 31, 
Moinho de Vento, 3510-049 VISEU. Tel. 232424263. 
 Lar do Coração de Maria - Responsável/Director: Ir. Maria Alice Ribeiro dos Santos - 
Propriedade: Religiosas do Coração de Maria - Av. 25 de Abril, n.º 140, 3510- 118 VISEU. Tel. 
232421901 / 232422120. 
 Lar-Escola de S. António - Responsável/Director: Cón. Arménio Ferreira Louren-
ço - Propriedade: Lar-Escola de Santo António, Largo Mouzinho de Albuquerque, 3500-060 
VISEU. Tel. 232480360, Fax 232480368. 
 Creches e Jardins de Infância 
 Cáritas Diocesana de Viseu - Director: José Fernando Pereira Borges - Propriedade: 
Cáritas Diocesana - Rua Alexandre Herculano, n.º 475 - 1.o, 3510-039 VISEU. Tel. 232420340, 
Fax 232423349, viseu@caritas.pt VALÊNCIAS: Creche; CATL. 
 Centro Paroquial Bem-Estar Social Vimieiro - Pe. Pedro Manuel Leitão Alves - Pro-
priedade: Paróquia de Vimieiro - Rua Padre Tomás de Aquino, Rojão Grande, 3440- 607 VI-
MIEIRO. Tel. 232891374. VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar. 
 Centro de Promoção Social de Carvalhais - Director: Pe Miguel Rodrigues Perei-
ra - Propriedade: Paróquia de Carvalhais, 3660-061 CARVALHAIS. Tel. 232700040, Fax 
232700049, cps_carvalhais@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche. 
 Centro Paroquial de Canas de Santa Maria - Director: Pe. João Dinis Lopes de Fi-
gueiredo - Propriedade: Paróquia de Canas de S. Maria - Largo de S. Pedro, 3460-012 CANAS 
DE SANTA MARIA. Tel. 232848148, Fax 232848149, centroparoquialcsm@hotmail.com VA-
LÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar. 
 Centro Paroquial de Nelas - Director: Pe. Delfim Dias Cardoso - Propriedade: Paróquia 
de Nelas - Av. António Monteiro, 3520-036 NELAS. Tel. 232944963, Fax 232944554, cparo-
quialnelas@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar. 
 Centro Paroquial de Povolide - Director: Mons. Alfredo de Almeida Melo - Proprieda-
de: Paróquia de Povolide - Lugar da Igreja, 3505 - 247 VISEU. Tel. 232931364, centro.p.povo-
lide@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar. 
 Centro Paroquial de Vilar Seco - Director: Pe. Delfim Dias Cardoso - Propriedade: 
Paróquia de Vilar Seco - Largo da Igreja, 3520-225 VILAR SECO. Tel. 232942041. VALÊN-
CIAS: Creche; Educação Pré-Escolar. 
 Centro Social Cultural da Paróquia de Mangualde - Director: Cón. Jorge Alberto 
da Silva Seixas - Propriedade: Paróquia de Mangualde - Largo da Misericórdia, 3530-131 
MANGUALDE. Tel. 23261440 / 232612389, Fax 23261944, paroquiademangualde@netvisao.
pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 
 Centro Social Jesus Maria José de Jugueiros - Director: Ir. Margarida Hostilina daa 
Costa Cardoso - Propriedade: Instituto Jesus Maria José - 3500-606 VISEU. Tel. 232461134. 
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VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 
 Centro Social da Paróquia de Mundão - Director: Pe. Raimundo Elias Filho - Proprie-
dade: 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-Es-
colar. 
 Centro Social da Paróquia de S. Salvador - Director: Pe. Albertino Gonçalves - Proprie-
dade: Paróquia de S. Salvador - Rua da Igreja, 3510-764 SÃO SALVADOR. Tel. 232418740, 
Fax 232418741, cspsalvador@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche. 
 Centro Social da Paróquia de Torredeita - Director: Pe. Paulo Diamantino Estêvão Ro-
drigues - Propriedade: Paróquia de Torredeita - Rua da Igreja, n.º 1, 3510-854 TORREDEITA. 
Tel. 232996146, Fax 232996031, csptorredeita@sapo.pt VALÊNCIAS: CATL. 
 Centro Social da Paróquia do Coração de Jesus - Director: Pe. Mílton Lopes da En-
carnação - Propriedade: Paróquia do Coração de Jesus - Rua Nossa Senhora de Fátima - Igreja 
do Coração de Jesus, 3510-094 VISEU. Tel. 232421508. VALÊNCIAS: CATL. 
 Centro Social Paroquial de Abrunhosa-a-Velha - Director: Pe. António Gonçalves 
da Cunha - Propriedade: Paróquia de Abrunhosa-a-Velha - Quinta do Viso, n.º 9, 3530-010 
ABRUNHOSA-A-VELHA, cspabrunhosaavelha@sapo.pt VALÊNCIAS: Educação Pré-Esco-
lar. 
 Centro Social Paroquial de Campo - Director: Cón. Miguel de Abreu - Propriedade: 
Paróquia de Campo - Rua José Augusto Seixas, n.º 3, 3510-542 CAMPO. Tel. 232459710. VA-
LÊNCIAS: Creche; CATL. 
 Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim - Director: Pe. Jorge Carvalhal Pinto - 
Propriedade: Paróquia de Canas de Senhorim - Av. Bombeiros Voluntários, 3525-001 CANAS 
DE SENHORIM. Tel. 232671863, Fax 232671863, centrosocialcs@sapo.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 
 Centro Social Paroquial de Rio de Loba - Director: Pe. José Carlos Pinto de Ma-
tos - Propriedade: Paróquia de Rio de Loba - Rua Principal, 3500-810 RIO DE LOBA. Tel. 
232440141. VALÊNCIAS: CATL. 
 Centro Social Paroquial de S. José - Director: Pe. José de Fátima Oliveira Morujão - 
Propriedade: Paróquia de S. José - Calçada de S. Mateus, 3500-192 VISEU. Tel. 232422639, 
centro.jose@netvisao.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 
 Centro Social Paroquial de Santiago de Cassurrães - Director: Pe. Celestino Correia 
Rodrigues Ferreira - Propriedade: Paróquia de Santiago de Cassurrães, 3530- 349 SANTIA-
GO DE CASSURRÃES. Tel. 232614789, Fax 232614224, pcassurraes@sapo.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 
 Centro Social Pe. José Augusto da Fonseca - Director: Pe. Paulo Alexandre Albuquer-
que Gouveia - Propriedade: Paróquia de Aguiar da Beira - Av. dos Combatentes do Ultramar, 
n.º 40, 3570-010 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232687194, Fax 232687194, cspadrejoseafonse-
ca@iol.pt VALÊNCIAS: Creche; CATL. 
 Confraria de S. Eulália - Director: Américo Eusébio - Propriedade: Irmandade de Santa 
Eulália - Rua do Fojo, no 37 - Repeses, 3500-713 VISEU. Tel. 232429796, confrariasantaeu-
lalia@gmail.com VALÊNCIAS: Creche; CATL. 
 Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto - Director: Paulo José Machado Ferreira - 
Propriedade: Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto - Estrada Principal - Moure de Madalena 
- Apartado 1120, 3510-516 CAMPO. Tel. 232451508, fdjcmp@mail.telepac.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 
 Irmandade da Misericórdia de N. S. dos Milagres - Director: Serafim Oliveira Soares 
- Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Frades - Rua Coronel Neves, 3680-
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119 OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 232760330, Fax 232760331, misofrades@mail.telepac.pt 
VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 
 Obra de Santa Zita - Director: Maria Conceição Rodrigues Brites - Propriedade: Obra 
de Santa Zita - Largo Tenente Miguel Ponces, n.º 11, 3510-091 VISEU. Tel. 232419350, Fax 
232431742, osz.viseu@ntvisao.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar. 
 Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal - Director: José Manuel Lopes Flórido 
- Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal - Quinta da Ala- goa 3430-134 
CARREGAL DO SAL. Tel. 232961735, Fax 232961737, larcdosal@iol.pt VALÊNCIAS: Cre-
che; Educação Pré-Escolar. 
 Santa Casa da Misericórdia de Mangualde - Director: Cor. Fernando Manuel Morais 
de Almeida - Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Mangualde - Av. Gen. Humberto 
Delgado - Apartado 90, 3530-115 MANGUALDE. Tel. 232622577, Fax 232622577, santacasa.
mangualde@netvisao.pt VALÊNCIAS: Creche. 
 Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo - Director: Joaquim Pinto Ferreira 
da Slva - Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo - Rua do Lar, 3550-
144 PENALVA DO CASTELO. Tel. 232642533, irmandade.penalva@mail.telepac.pt VALÊN-
CIAS: Creche. 
 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, no 30, 3440-387 SANTA COMBA DÃO. Tel. 232822378, misericordia.scdao@
mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 
 Santa Casa da Misericórdia S. António de S. Pedro do Sul - Director: Manuel Paiva - 
Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de S. Pedro do Sul - Rua da Misericórdia, 3660-474 
S. PEDRO DO SUL. Tel. 232720460, Fax 232720465, geral@mspsul.com.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 
 Santa Casa da Misericórdia de Tondela - Director: Carlos Manuel Cortês Henriques 
Cunha - Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Tondela - Av. Visconde de Tondela, 3460-
526 TONDELA. Tel. 232814190, Fax 232814199, misericordia-tondela@mail.pt VALÊN-
CIAS: Creche; Educação Pré-Escolar. 
 Santa Casa da Misericórdia do Vale de Besteiros - Director: Fernando Almeida Fontes 
Menezes - Propriedade: Santa Casa da Misericórdia do Vale de Besteiros - Ladeira, Castelões, 
3465-129 CAMPO DE BESTEIROS. Tel. 232851878, Fax 232852621, misericordiavalebestei-
ros@hotmail.com VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar. 
 Santa Casa da Misericórdia de Viseu - Director: António Magalhães Soeiro - Proprie-
dade: Santa Casa da Misericórdia de Viseu - Largo Major Teles, n.º 1, 3500-212 VISEU. Tel. 
232470770, geral@scmviseu.com VALÊNCIAS: Jardim de Infância N.ª Sr.ª de Fátima; Jardim 
de Infância de S. Sebastião. 
 Santa Casa da Misericórdia de Vouzela - Director: Eugénio Lopes Silva Lobo - Pro-
priedade: Santa Casa da Misericórdia de Vouzela - Rua Ribeiro Cardoso, n.º 47, 3670-257 
VOUZELA. Tel. 232704400 / 232704405 / 232704407, Fax 232704406, scmvouzela@mail.
telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 

 11. Comunicação Social 

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

ANEXOS 

PLANO PASTORAL 2014 – 2016 

CAMINHAR COM O RESSUSCITADO! 

 “A sua ressurreição não é algo do passado; contém uma força de vida que penetrou o 
mundo. Onde parecia que tudo morreu, voltam a aparecer por todo o lado os rebentos da ressur-
reição. É uma força sem igual” (EG 276). 
 O ícone de Emaús (cf. Lc 24, 13-35) é verdadeiramente paradigmático no que respeita à 
vida e à missão da Igreja. Se houve uma ideia comum e transversal nos encontros preparatórios 
deste Plano Pastoral é que ele se deveria inspirar no encontro de Emaús. E isto porque: 
 - Nos centra em Cristo Ressuscitado e a Igreja só tem sentido quando se sente Povo do 
Ressuscitado, a caminho da “Terra Prometida”; 
 - É Jesus que toma a iniciativa de ir ao encontro, realçando o que habitualmente se chama 
a “primazia da graça”. É Ele o guia que nos conduz pelos “altos e baixos” da história humana, 
transformando-a em história de salvação pela ação do seu Espírito Santo; 
 - É ainda o Ressuscitado que acolhe a noite dos discípulos fazendo-a transcender em ar-
dente esperança, ao modo do que a Igreja é chamada a fazer com todos os que mais sofrem (cf. 
Gaudium et Spes); 
 - É no encontro com o Ressuscitado que os discípulos O reconhecem e se reconhecem, 
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“em Comunhão para a Missão”. 
 - O encontro de Emaús prepara-nos para a “nova partida” a que certamente toda a Igreja 
de Viseu será convidada na conclusão do Sínodo Diocesano. 
 Em suma, como no caminho de Emaús podemos, de novo, experimentar que Jesus pere-
grina connosco, está presente, age na comunidade cristã, na família e na sociedade. Ele pode 
estar no meio de nós quando se faz Palavra, nos Sacramentos e no meio daqueles que vivem e 
partilham o seu amor. 
 Importa, para isso, criar as condições para que Jesus Ressuscitado seja nosso contempo-
râneo, conterrâneo, Alguém de casa e seja Ele a “reacender” em nós o sentido de pertença à 
comunidade cristã, lançando-nos, como aos discípulos de Emaús, a construir e a experimentar 
uma vida divinizante e humanizante, de profunda contemplação e de caminho ao lado de cada 
um, com cada pessoa peregrina do terceiro milénio. 

 I. OBJETIVOS

 1. No encontro com o Ressuscitado, redescobrir a nossa “pertença evangelizadora” à co-
munidade cristã, semeando os valores do Reino na família e na sociedade em que vivemos. 
 2. Com o Ressuscitado, fazer festa tendo em conta acontecimentos relevantes para a nossa 
vida comunitária: 50 anos da conclusão do Concílio Vaticano II, 5 anos de realização do Sínodo 
Diocesano, 500 anos da dedicação da igreja catedral de Viseu. 
 3. A partir do encontro com o Ressuscitado, viver o acolhimento e o compromisso con-
creto em favor de todos, dando especial atenção a todas as formas de periferias, mostrando aí o 
amor do Pai. 

 II. PROPOSTAS COM VISTA AOS OBJETIVOS

 a) GRUPOS SINODAIS: Aprofundar e, quanto possível, alargar a participação de todos, 
nomeadamente na colaboração para a formulação das propostas a apresentar nas assembleias 
sinodais. 
 b) FORMAÇÃO FUNDAMENTAL: Propõem-se 3 temas formativos anuais, como 
base de trabalho para Movimentos, Organismos Paroquiais e Grupos em geral, que incluam 
momentos de testemunho, a saber: 
 - A força do Ressuscitado.
 - Quem é Este que nos convida a permanecer n’Ele?
 - O Ressuscitado cria constantemente a Igreja (inserir a ideia de Diocese). 
 - O testemunho do amor como sinal do Ressuscitado. 
 - A igreja catedral e a igreja paroquial como referências para a fé. 
 - O amor que cria família (inserir as novidades dos Sínodos Romano e Diocesano). 
 - A alegria de anunciar o Evangelho. Paradigma de uma Igreja missionária. 
 c) GRUPO DE AÇÃO SOCIAL: Criar em cada paróquia / unidade pastoral um Grupo 
de Ação Social ou revigorar os existentes, que identifique e responda às necessidades mais pre-
mentes das pessoas e das famílias. 
 d) VISITAS À SÉ: Promover, a propósito dos 500 anos da dedicação, visitas à Sé cate-
dral, mas que incluam as dimensões formativa e celebrativa. 
 e) DIA DA FAMÍLIA: Organizar, em cada paróquia / unidade pastoral, o Dia da Família, 
em que se entrelacem o convívio, a formação, a celebração e o testemunho. 
 f) DIA DA DIOCESE: Preparar ao longo de todo o ano pastoral o Dia da Diocese, em 
relação com o Plano Pastoral, e simultaneamente nas suas dimensões paroquial e diocesana. 
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 Em conclusão, convém recordar que o Ressuscitado nos precede, estava, está e estará 
sempre presente, opera, não só na Igreja, mas também no mundo. Ele já realizou a unidade e a 
salvação. Compete-nos a nós torná-la acessível a todos, sendo uma sua “transparência” e refle-
xo. 
 Jesus assumiu, curou e redimiu todas as dificuldades que possamos encontrar, em nós, 
na nossa Igreja, no nosso mundo; os problemas que encontramos nos nossos ambientes, nas 
nossas paróquias, as contradições e dramas das famílias e da sociedade! Em qualquer realidade, 
mesmo obscura, está já lançada a semente da ressurreição. 
 Nós, cristãos da Diocese de Viseu, somos chamados a ser cada vez mais, pessoal e comu-
nitariamente, testemunhas do Ressuscitado, deixando-O viver em nós e entre nós.
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2.  ESTATÍSTICAS DIOCESANAS

ESTATÍSTICAS DIOCESANAS – 2014

 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 – 6

 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
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 Candidatos ao sacerdócio
 a) para o clero diocesano – em filosofia – 2 
 b) em Teologia – 3 
 Total – 5

 Baptizados durante o ano
 a) até 1 ano – 1.687 
 b) de 1 aos 7 anos – 538 
 c) depois dos 7 anos – 65 
 Total dos baptismos – 2.290

 Confirmações durante o ano - 1.496

 Primeiras Comunhões durante o ano - 1.362

 Matrimónios
 a) entre católicos – 600 
 b) entre um católico e um não católico - 17 
 Total de matrimónios – 617

 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 – 2
 c) concluídas – 6; - a favor da nulidade – 6 
     - contra a nulidade – 0
 	 d) pendentes no fim do ano - 3


