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1. NOTAS PASTORAIS

NOTA PASTORAL
Estamos a iniciar o Ano Pastoral 2015-2016. Este será um ano de todas as grandes celebrações, um ano de graça jubilar que nos convoca a todos para a Festa.
Nele, terminaremos o nosso Sínodo Diocesano. Será no dia 8 de dezembro, na comemoração dos 50 anos do encerramento do Concílio Ecuménico Vaticano II. Neste dia, também,
iniciaremos o Ano Santo da Misericórdia, abrindo a Porta Santa na Catedral e noutras 4 Igrejas
da nossa Diocese.
No dia 18 de fevereiro, celebraremos o Padroeiro da Diocese – S. Teotónio – encerrando
o Ano dos Consagrados.
O dia 23 de julho será o encerramento do Jubileu da Diocese. Nele, celebraremos os 500
anos da nossa Catedral – a Igreja Mãe de todas as nossas igrejas e paróquias. Neste dia, será
apresentada a História da nossa Diocese e serão publicadas as Constituições Sinodais – base e
referência para a nossa vida e ação pastoral, nos 10 anos seguintes.
Saúdo todas e cada uma das 208 Comunidades paroquiais desta nossa Igreja de Viseu.
Como alma e razão de ser da vida que vau jorrando e fertilizando toda a Comunidade diocesana, saúdo os sacerdotes, os Religiosos e as Religiosas, os Diáconos e os Leigos: casais, jovens,
crianças e idosos. Em todos, quero dirigir-me, sobretudo aos doentes, aos desempregados, aos
emigrantes e a todos os que sofrem.
Somos, todos, convidados e desafiados à esperança. Para que esta seja mais forte, dê mais
confiança e ofereça mais garantias, peço a intercessão de Nossa Senhora da Esperança e de S.
José, Padroeiros dos nossos Seminários. A Eles confio as vocações sacerdotais de que precisamos para a nossa Diocese. Peço aos seus responsáveis, aos párocos e a todos os sacerdotes,
aos pais e mães de família, aos catequistas e a quem trabalha na pastoral da Igreja, a alegria e
a confiança de semearem e de trabalharem pelo despertar e crescer das vocações. Aos jovens
digo: não tenhais medo de dizer sim. Jesus não vos tira nada. Ele dá-vos tudo e chama-vos para
serdes felizes e ajudardes os outros a serem muito felizes.
Este ano 2015-2016 é um grande Dom que o Senhor oferece à nossa Igreja de Viseu.
Que todos o vivamos com alegria, confiança e esperança, empenhando-nos por responder aos
desafios e convites à sua celebração, em família e em Igreja, nos vários momentos de Festa, na
comunhão e na missão.
AMEN!
Viseu, 1 de outubro de 2015
Bispo Ilídio, Viseu
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NOTA PASTORAL
SEMANA DOS SEMINÁRIOS
Vamos celebrar a Semana dos Seminários deste ano, já à luz do tema do próximo Ano
Jubilar sobre a Misericórdia – “Olhou-os com Misericórdia”. Desafio, confiança e esperança no
olhar de Deus e no acolhimento desse olhar de amor, por parte de cada pessoa.
De facto, é a “cada pessoa” que diz respeito a Semana dos Seminários, sobretudo a cada
pessoa cristã que ouve e acredita no apelo de Jesus: “A messe é grande, mas os trabalhadores
são poucos. Rogai, portanto, ao dono da messe que mande trabalhadores para a Sua messe” (Lc
10, 2).
Neste momento, a nossa diocese de Viseu em Sínodo precisa de famílias, de consagrados
e de jovens, abertos e atentos à vocação e à missão. ‘Caminhando com o Ressuscitado... até às
periferias’, como diz o Plano Pastoral; atentos aos desafios e propostas do Sínodo da Família;
construtores de uma Igreja em renovação, como aponta o Sínodo Diocesano; vivendo o Ano do
Consagrado; recebendo, vivendo, testemunhando e transmitindo a linda história de uma Igreja
em jubileu pelos 500 anos da Catedral... Por tudo isto - e porque sabemos que Deus nos ama
muito e não esquece as carências da nossa Igreja de Viseu – estamos desafiados a dotar a nossa
Igreja de “pastores segundo o coração de Jesus Cristo” (PDV).
Neste momento, interrogamo-nos sobre o futuro próximo da nossa Igreja de Viseu. Temos 93 sacerdotes diocesanos a trabalhar nas diversas áreas da pastoral; 19 que, não sendo da
diocese nem de origem diocesana, em Viseu, dão a sua prestimosa colaboração pastoral, em
vários serviços; 28 que, depois de toda a dedicação e entrega, estão fora do serviço ativo, ainda
que preciosos pelo que são e testemunham.
E Seminaristas – o futuro da nossa Diocese? Estão 2 em estágio, depois de terem concluído o Seminário. Temos 2 em Braga, no Seminário Pastoral, a fazer o curso de Teologia. Nos
estudos secundários, em Viseu, no Seminário Vocacional, estudam 4. O Seminário em Família
é um espaço e um tempo de crescimento vocacional, em permanente atividade, com algumas
dezenas de candidatos. Temos 1 Diácono, a preparar-se para ser ordenado presbítero, a trabalhar
pastoralmente, em Fornos de Algodres.
Quero louvar e agradecer a Deus pelo que temos – e é tanta coisa! Quero manifestar a
minha alegria por tudo o que fizeram e fazem todos os sacerdotes na nossa Igreja de Viseu
(Seminários, Paróquias, e outros Serviços) – e é tanto que só Deus conhece e compensa! Quero
pedir por todos os jovens – procurai estar atentos ao olhar de
Deus! Ele só quer o vosso bem e felicidade e pede-vos colaboração para que todos saibam
que os ama. Quero dizer a todos os Pais e Famílias que não tenham medo de ajudar os vossos
lhos e familiares a conhecer e a seguir os apelos de Deus. Sereis compensados, já neste mundo;
mas a vida bem-aventurada e feliz será, também, vossa!
A todos os diocesanos deixo dois apelos: em 1.º lugar, rezai pelas vocações sacerdotais e
favorecei-as com o vosso testemunho e colaboração. Depois e na medida em que sentis desejo
e possibilidades, partilhai o que quiserdes para ajudar o trabalho e a missão dos nossos Seminários.
Que Deus vos compense, generosamente, o vosso amor e proximidade na Semana dos
Seminários e, também a todos vós, Deus olhará com o Seu Coração misericordioso!
Vosso irmão e amigo
Bispo Ilídio, Viseu
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NOTA PASTORAL
RENÚNCIA QUARESMAL
O Ano Santo da Misericórdia que estamos a viver desde 8 de dezembro e que nos vai
levar até 20 de novembro deste ano, convida-nos a ser misericordiosos como o Pai de Jesus e
nosso Pai do Céu, cheio de amor para com todos.
Vivendo as 14 Obras de Misericórdia a que somos convidados, como cristãos e na fraternidade solidária com todos os nossos irmãos, somos desafiados a viver e a ter em conta as 7
Obras de Misericórdia corporal e as 7 Obras de Misericórdia espiritual com a mesma exigência.
Umas e outras são igualmente importantes e têm grande e urgente atualidade.
Na nossa Igreja de Viseu e no caminho sinodal que terminámos, preparando-nos agora
para concretizar e começar a viver as Constituições sinodais – base e fonte de programa pastoral
nos próximos 10 anos – fizemos a reorganização de muitas estruturas e organismos eclesiais.
Tudo, no sentido de os tornar mais ativos, mais próximos e mais capazes de serem ajuda e sinal
da vivência do Evangelho.
Um destes organismos é o Fundo Diocesano de Solidariedade. Queremos que este Fundo
seja, sempre mais e mais, um sinal claro do amor de Deus e da caridade cristã, junto dos que
mais precisam. Não devendo deixar quem precisa sem uma resposta verdadeiramente humana,
compreensiva e acolhedora, quem o procura e à sua porta bate deve encontrar, sempre e em cada
ocasião, um porto seguro de abrigo, acolhimento, orientação e recuperação de alegre e serena
esperança para a sua vida e sua família. Como até agora tem sido, continuará a funcionar nas
instalações da Cáritas Diocesana. Como sinal da sua importância e do lugar que lhe é reconhecido na Diocese, o produto da Renúncia Quaresmal deste ano é destinado, na sua totalidade, a este
Fundo Diocesano, criado em 2009 e confiado, até agora, ao Secretariado da Pastoral Social.
Peço a todas as Comunidades paroquiais, a todos os cristãos e a todas as pessoas de boa vontade e com o propósito e vontade de serem solidários, que sejam generosos no bem e no amor aos
outros, concretamente, aos desempregados e aos que mais precisam. A Quaresma é tempo de conversão e um dos sinais mais eloquentes é o amor fraterno, vivido e traduzido na partilha dos bens.
Para todas e todos os irmãos da Igreja de Viseu, desejos sinceros de Santa e Feliz Páscoa.
Bispo Ilídio, Viseu
NOTA PASTORAL
“CÁRITAS: CORAÇÃO DA IGREJA NO MUNDO”
Celebramos a Semana Cáritas nos próximos dias 21 a 28 de fevereiro. Com tema muito
especial e, sem dúvida, muito atual que implica toda a Igreja e todos os cristãos - «Cáritas:
Coração da Igreja no Mundo». Para nós – cristãos da Igreja de Viseu – é um eco, concreto e
audível, da concretização de um dos Documentos fundamentais estudados no Sínodo Diocesano – Gaudium et Spes.
Olhando e amando o Mundo com toda a sua carga existencial e real, sentimos a atualidade
do ser cristão, semeando, com o testemunho concreto, valores libertadores, transformadores e
salvadores, que não podem deixar de ser cristãos.
Estes valores, encarnados e vividos por pessoas reais, são destinados a ser a revelação do
amor de Deus – terno, próximo, misericordioso e amigo. Neste ano especial da Misericórdia,
mais nos é pedido que tornemos presente, na nossa vida e nas nossas relações, a forma concreta
Igreja Diocesana
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e próxima do amor de Deus.
Na nossa Diocese, depois de terminado o exercício sinodal, temos um novo plano, uma
nova finalidade e uma nova exigência para a Cáritas diocesana – tornar ainda mais explícita e
real a caridade de Deus por todos, a começar pelos mais pequenos, mais pobres, mais desfavorecidos, mais idosos, mais sós e mais simples. Sem deixar alguém para trás, querendo caminhar
e mostrar o caminho a todos, queremos mostrar como Deus ama a todos e como chama a todos
a viver uma bela experiência que proporcione uma vida feliz.
Para tudo isto, convidamos cada pessoa a ser uma expressão viva e feliz deste Coração.
Desejamos que cada uma sinta o seu a bater ao ritmo do coração de Jesus e do coração da Igreja,
sempre que seja necessário ir ao encontro de quem sofre, em qualquer situação em que alguém
precise de um irmão.
Muitas vezes, a forma de o nosso coração bater com o outro e pelo outro, é viver o sentido e o gesto da partilha e comungar com o outro o mesmo Jesus que é cheio de amor para com
quem O invoca. Então, pede-se que os olhos e os ouvidos do coração estejam muito atentos às
pessoas e às suas necessidades.
Podemos, como S. Pedro, não ter emprego nem outras coisas muito avultadas para dar...
Porém, do que temos, não deixemos de partilhar, generosa, efetiva e afetivamente e com alegria, com aqueles que mais precisam.
Connosco, eles podem ser mais felizes e sentir menos a injustiça da vida, do mundo e da
história recente que vivemos. Não deixemos ninguém, caído e só, à beira do caminho!
Bispo Ilídio, Viseu
NOTA DO PASTOR
SOLIDARIEDADE E CIVISMO PRECISAM-SE!
O verão muito prolongado traz-nos, anualmente, dias de seca e de fogo. Mais uma vez,
nos incêndios deste ano, estamos a lamentar vidas perdidas, riquezas destruídas, preocupações
e sofrimentos de muitas pessoas e famílias. Mais uma vez, todos devemos agradecer o sacrifício
e generosidade dos Bombeiros e a solidariedade de tantas Pessoas que, em ajuda amiga, tudo
fazem para minorar os estragos.
Vários são os distritos, os concelhos e as aldeias que têm sido atacados pelo fogo inclemente. Também Viseu, em vários concelhos e em muitas aldeias, tem sofrido – ano após ano,
com este terrível flagelo. Muito sofrimento e destruição de vidas e de bens eram dispensáveis,
se houvesse mais civismo, mais respeito, mais educação, mais valores humanos e solidários.
Nada justifica esta destruição, ano após ano, constatando-se não haver grande capacidade (vontade?) de inovar as respostas de prevenção e de ataque a tamanhos flagelos.
A Cáritas Nacional e Diocesana, muitas outras Instituições e muitas Pessoas, têm estado
na primeira linha da solidariedade, nas respostas positivas a esta causa. Um bem-haja solidário
e agradecido a todos: Bombeiros, Populares, Cáritas, Instituições de Solidariedade, Pessoas
solidárias... Uma palavra muito sentida, amiga e fraterna, a todas as Instituições e a todas as
Pessoas que têm sido vítimas de tamanhos ataques à justiça social e ao bem público.
Faço votos de que a terrível lição, tão repetida anualmente, seja aprendida e posta em
prática: pelo Governo, pelas Autarquias, pelas Escolas, pelas Famílias, pelas Instituições, por
todos nós! Todos ganharemos, teremos melhores férias e diremos, em ação de graças com o
Papa Francisco - «Laudato Si».
Bispo Ilídio, Viseu
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2. MENSAGENS

MENSAGEM DE NATAL
Tantos sinais novos: nas montras, nas casas, nas ruas e nas praças! Sinais que anunciam
o Natal. Esta quadra festiva marca todas as realidades, todas as pessoas, seja quem for e pense
como pensar. O Natal não deixa, mesmo, ninguém indiferente. Ainda que os seus efeitos sejam
mais de calendário do que de vida pessoal, familiar, social, cultural e tudo o mais, nada é
indiferente, neste tempo.
Sabemos todos, por experiência, que passada a Quadra e desfeitos os enfeites, tudo parece voltar à mesma e ca tudo igual... E é uma pena porque o Natal é, mesmo, um sonho real de
ontem que seria muito bom se fosse tornado realidade do hoje e de todos os amanhãs!
É verdade! O Natal quer, mesmo, ser um suplemento de alma e de vida para todos. Diz-nos que a paz e o amor são possíveis. Diz-nos que os piores efeitos “estufa” podem evitar-se
e que a natureza pode ser espaço de todos e para todos, oferecendo vida com qualidade e com
paz para todos. Diz-nos, mesmo, que o Papa Francisco tem razão e que, guiados por ele, damos
vida nova a este mundo que Deus muito ama.
Como era bom acreditar no Natal! Ao menos neste tempo, tudo diz alegria, solidariedade,
amor e paz.
Façamos tudo para que os dons do Presépio e do Natal de Jesus sejam aceites, vividos,
partilhados e todos gozem e transmitam a paz universal.
Com amizade
Bispo Ilídio, Viseu
VOTOS PARA 2016
Iniciado o novo ano, o Bispo deseja que seja um muito feliz ano para todos. Como cristãos e membros desta Igreja de Viseu, temos vários desafios e empenhos que pedem a nossa
participação alegre e comprometida para responder ao que está em plano e em organização.
Aparece, em 1.º lugar, o programa do Papa para a Igreja Universal – Ano Santo da Misericórdia. É um programa de santidade na ação transformadora de cada um de nós e da Igreja que somos, em ação no mundo e na sociedade. As peregrinações às Igrejas Jubilares e a
concretização de um caminho de santidade tem as 14 Obras de Misericórdia como referência e
proposta.
As conclusões do Sínodo da Família são incentivo à qualificação de um estilo de vida
familiar e pastoral que nos estimula a crescer na valorização pastoral da família e de todo o
caminho da sua realização. A pastoral juvenil, a preparação para o Matrimónio, a pastoral com
casais – integrados em Movimentos de espiritualidade ou não –, o acompanhamento de famíIgreja Diocesana
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lias em dificuldades, a catequese familiar, a valorização do Domingo, a proximidade com as
pessoas que vivem à margem da vida da Igreja, etc. são desafios pastorais que precisamos de
implementar, cada vez mais, nas Unidades Pastorais, nas Paróquias e nos Arciprestados.
O Jubileu da Catedral é estímulo para todo um jubileu da Igreja diocesana. A Catedral é
a Igreja Mãe de todas as Igrejas da diocese e, por isso, olhamos para a Catedral como a Igreja
que é, para todos, um estímulo ao caminho de peregrinos para o Pai. A Peregrinação diocesana
a Fátima será, para todos os cristãos, um ponto alto deste ano, que nos levará a várias outras
peregrinações às Igrejas jubilares.
O Sínodo teve o seu normal encerramento no passado dia 8 de dezembro – cinquenta anos
do encerramento do Vaticano II. As conclusões aprovadas nas 4 Assembleias irão ser a base das
Constituições que serão entregues, a todos, no dia 23 de julho. Estas serão a base e o ponto de
partida para os planos pastorais que serão o fundamento da renovação e da vida pastoral nos
próximos 10 anos.
Tudo isto será o início de uma nova história da nossa Igreja diocesana, na continuidade
com uma história bela e feliz que herdámos e continuamos a pôr em prática no nosso ser Igreja
em Viseu. A publicação desta história e a sua apresentação em 23 de julho, ajudar-nos-á a ter
mais presentes os sinais de Deus que foram guiando e santificando a vida de todos aqueles que
nos legaram a riqueza e beleza de sermos, hoje, os membros da Igreja de Viseu.
Bispo Ilídio, Viseu
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3. HOMILIAS

NA NOITE DE NATAL
PRECISAMOS MUITO DE CRIANÇAS
Estamos aqui, fazendo festa a uma Criança que nasceu. Esta Criança é muito importante
para todos. Anuncia e traz valores, para as pessoas e para o mundo: paz, amor, verdade, vida e
Misericórdia. Sim, celebramos este Natal no Ano Santo da Misericórdia de Deus e no Ano Jubilar da nossa Diocese. Tantos e tão grandes motivos de Festa, a tornar mais belo o Nascimento
do Deus que Se faz Criança.
Precisamos muito de crianças – dons de Deus, Pai e Criador. Por isso, não dispensamos
o Natal: cristãos ou não cristãos; crianças, jovens ou adultos... Até os mais velhinhos... Todos
paramos porque é Natal.
Estamos aqui, nesta noite, a celebrar o Natal do Deus Menino. É o Natal de uma verdadeira criança que, hoje, é novidade, tão raros são os nascimentos.
Há gente que prefere meninos de barro, uma vez que já quase não existem os verdadeiros
– os de carne, os que nascem, choram, sorriem... Estes precisam de uma Mãe e de um Pai, de
uma Família humana, bens que hoje também parecem faltar...
Os meninos de barro, os descartáveis depois da Quadra, esses não pedem nem exigem
nada... são só ornamentais...
No entanto, nós sabemos, Menino Jesus, que Tu, apesar de seres, por muitos, rejeitado,
continuas a nascer. Obrigado pelo Teu nascimento! Que bom haver Natal!
Tu queres nascer e nós precisamos que nasças e continues a vir, por Tua conta e à Tua maneira, tal qual costumas fazer, pois vens por amor gratuito, livre e não programado. Vens como
criança, como pobre, como velhinho, como doente, como estrangeiro, como refugiado, como
drogado, como sem abrigo, como “sem lei”... Por isso, não Te conhecemos, não Te aceitamos e
não Te acolhemos, tantas e tantas vezes...
São contrastantes as atitudes das pessoas no mundo de hoje: por um lado, esperam-Te
porque só Tu tens respostas capazes para os problemas atuais; por outro lado, rejeitam essas
respostas, pois exiges mudar atitudes e estilos de vida.
Apesar de tudo: Vem, Senhor Jesus! Faz-nos desejar e cumprir a verdade, o amor, a paz,
a vida! Liberta-nos dos jugos que oprimem! Ilumina as trevas com a Tua luz, para Te vermos,
nas pessoas mais irreconhecíveis. Abre os nossos ouvidos para escutarmos os Anjos e orienta
os nossos passos para nos cruzarmos com os pastores e os simples e Te encontrarmos nos presépios de todas as famílias...
Hoje é Natal! “Hoje nasceu o Salvador, Jesus Cristo, Senhor”. Cumpriu-se a Promessa de
Deus. Precisam de cumprir-se, também, as esperanças dos homens. Para isso, Jesus quer lugar:
no coração do mundo e no coração dos homens. Ele é o «Conselheiro admirável, Deus forte,
Igreja Diocesana
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Pai eterno, Príncipe da paz». Ele é a Misericórdia de Deus para todos nós. Ele vem estabelecer
e consolidar o direito e a justiça. Ele vem resgatar-nos da iniquidade e preparar um povo purificado.
Vem, Senhor Jesus! Continua a vir como criança para que todas as crianças encontrem em
Ti um irmão que as acolha e lhes permita viver e crescer na paz e no amor... Continua a nascer
e a despertar a criança que, em nós, dorme e se esquece de sorrir, de viver e de dar a mão aos
irmãos que Tu envias como os próximos que precisam e esperam o nosso amor.
Parabéns, Jesus! É o Teu Natal! No Teu Natal, saúdo todas as crianças e todos os pais e
mães do mundo. Saúdo todas as pessoas, não esquecendo os pobres, os doentes, os sós, os tristes, os refugiados, os desprezados e os excluídos do amor e da vida... Saúdo aqueles que, como
Tu, não têm lugar para nascer e viver... No Teu Natal, ó Jesus, desejo a todos um Feliz e Santo
Natal. Glória a Deus nas alturas e Paz na Terra! AMEN! ALELUIA!
ORDENAÇÃO EPISCOPAL DE D. NUNO MANUEL
Estamos a viver um momento muito especial de fé em Jesus Cristo e de comunhão na
Sua Igreja. Fundada pelo Bom Pastor, a Igreja tem a missão de anunciar o Reino de Deus e de
chamar todos ao amor do Pai e de Seu Filho Jesus, em comunhão e na força do Espírito Santo.
Estamos, assim, a cumprir o desejo de Jesus que quer estar connosco, de forma divina e humana e quer precisar da nossa mediação, ao nível eclesial e sacramental, para bem e salvação de
todos.
Saúdo-te, D. Nuno Manuel, com viva e grande alegria e fraterno afeto. És tu, hoje, quem
responde, na fé e no amor, ao chamamento do Senhor Jesus, para o serviço generoso da Sua
Igreja. Obrigado pelo teu SIM, provado e manifestado desde a tua ordenação sacerdotal. Saúdo
cordialmente o Senhor Núncio Apostólico e todos os outros Bispos presentes, as excelentíssimas Autoridades, os presbíteros, diáconos, religiosos, seminaristas e todos os fiéis. Estamos
unidos a ti, na celebração do mistério de graça que o Senhor vai em ti realizar e estamos em comunhão com o Papa Francisco, a quem agradecemos, do coração, o testemunho da Sua especial
benevolência e do Seu particular afeto para com a nossa diocese de Viseu. Este ano pastoral é,
por muitas razões, um ano muito particular e é muito engrandecido pela tua ordenação episcopal.
Indo da Igreja de Viseu, Igreja que vive um caminho sinodal e prepara as Constituições –
luz e guia para a sua renovação, na esteira do Vaticano II – és sinal claro do amor de Deus por
todos nós. Estando a celebrar o jubileu dos 500 anos desta Catedral, nos quase 1.500 anos da
Diocese, a tua ordenação constitui um sinal muito carinhoso e terno do Deus Amor, Fonte de
vida.
Saudando-te, agradeço o trabalho até agora feito e o rico testemunho dos quase 30 anos
de sacerdote, nesta nossa Igreja. Desejo-te um abençoado e feliz ministério episcopal onde
Deus quiser e aonde te chamar. Para já, na arquidiocese de Braga e na comunhão com as outras
Igrejas, seus Bispos e Presbitérios. Cumprimento, com muita amizade e alegria, os teus Pais,
Irmãos e familiares. Uma palavra amiga às Comunidades que, como sacerdote e nestes quase
30 anos, foste servindo, com generosa qualidade, dedicação e entrega.
A Palavra que escutámos é cheia de belas alusões ao amor de Deus e à ação a que te chama. Podemos entendê-la e aceitá-la como programática do Bispo-Profeta que aceita a missão
de falar e tornar presente Jesus Cristo. Constituído, em Jesus, “profeta entre as nações”, és escolhido e consagrado, “para ires dizer o que (Ele) te ordenar”. O quê? Que Deus não nos impõe
nada impossível. É Ele a Palavra de salvação; é Ele Quem dá os sinais sacramentais que salvam
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e conduzem ao Reino e ao Pai... Tem plena e total confiança! Ele está sempre contigo “para te
salvar”. Neste Ano do Consagrado, consagras-te profundamente ao Senhor Jesus. Não duvides
nem temas, D. Nuno Manuel, mesmo quando as reações sejam de resistência ou oposição à
Palavra de Deus e ao teu ministério! Também e sobretudo nesses momentos, segue o caminho,
seguindo o Bom Pastor, na Igreja, em comunhão com os irmãos.
Este belo e bom caminho é o que Paulo mostra e descreve – o da caridade cristã. Caminho
e identidade de Deus Amor, que Jesus assumiu para a salvação de todos, ensinando-nos a viver
o Mandamento novo. Que seja a tua estrada, colorida, bela e marcada pelos sinais que orientam
na verdade e no amor– o maior dos bens! Seja a tua riqueza e orientação, olhando e seguindo o
Bom Pastor e aprendendo d’Ele, dizendo SIM ao Pai, amando os irmãos. Como diz o Evangelho que escolhes para lema, imita e segue Jesus, colocando-te próximo de quem precisa, para
que, como Jesus, sirvas no amor.
O Bispo assume o caminho indicado pelo Bom Pastor, chamado a ir até às periferias
para encontrar quem se afastou, quem anda perdido ou quem, por outras experiências, se foi
afastando da Casa do Pai, «mantendo sempre viva a confiança de que a ovelha perdida pode ser
encontrada» (PG, 4). Numa Sociedade onde alguns fazem outras opções, com muitos a cair na
rotina da indiferença, precisamos de acordar as sonolências e ser sentinelas a ajudar à beleza do
reencontro.
Caríssimo D. Nuno, temos muitos motivos para o ardente zelo a que somos convidados,
tornando-nos arautos, guias e mestres do testemunho para a abertura à transcendência, ajudando
a ultrapassar a pressão da cultura imanentista (cf. PG, 3). Como diz S. João Paulo II na Pastores Gregis, 3, «somente com a luz e a consolação que provêm do Evangelho é que um Bispo
consegue manter viva a própria esperança e alimentá-la em todos os que estão confiados à sua
solicitude de pastor». Cada Domingo, somos desafiados a viver a Páscoa de Jesus que Se torna
nossa Páscoa, caminho de Páscoa para todos. O Bispo é chamado a ir à frente para mostrar o
caminho das possibilidades e esperanças que nos são abertas pelo Senhor, na Igreja e nas comunidades. Se vai atrás, é para que ninguém se perca e, no meio, é para estimular, alimentar e fazer
crescer a vida que, unida a Cristo crescerá cem por um e sem medida. «O bispo é, no meio da
sua Igreja, sentinela vigilante, profeta corajoso, testemunha credível e servo el de Cristo» (PG,
3).
D. Nuno Manuel, tens percorrido caminhos de unidade na tua vida sacerdotal. Todos os
caminhos que levam ao encontro com o Pai e nos aproximam dos irmãos são caminhos possíveis para viver a fraternidade, na Igreja de Jesus. Procura viver a caridade pastoral, seguindo o
único, o belo e o bom Pastor, na escuta atenta da Sua Palavra e Seus ensinamentos, em Igreja.
Como disse S. João Paulo II, «a figura ideal do Bispo, com que a Igreja continua a contar, é a do
Pastor que, configurado com Cristo na santidade de vida, se dedica generosamente em favor da
Igreja que lhe foi confiada, tendo no coração ao mesmo tempo a solicitude por todas as Igrejas
espalhadas pela terra» (PG 1). No n.º 5, convida a viver o tríplice múnus, a nós confiado, ‘pregando a Palavra’, lançando a rede salvífica, referindo-se aos sacramentos, rede que «liberta do
mal e conduz à plenitude da vida». Tudo isto, procedendo ‘como pastores e verdadeiros pais’,
«ajudados pelos sacerdotes e demais colaboradores», ‘congregando a família dos fiéis e nela
fomentando a caridade e a comunhão fraterna’. Assim, os Bispos serão motivo de esperança
para o rebanho. Esta esperança é Cristo e brota da Cruz, mistério tornado para a Igreja, «árvore
da vida».
Somos convidados a ser «ministros da Igreja para a esperança do mundo», transmitindo
o Evangelho, “a vida para a Igreja de todos os tempos” (PG 6). Fazemo-lo, inseridos na vida
trinitária que se manifesta no modo de ser e agir de Cristo e deve plasmar o ser e o agir do Bispo
na missão. Fazemo-lo, «em nome do Pai de quem torna presente a imagem, em nome de Jesus
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Cristo seu Filho por quem é constituído mestre, sacerdote e pastor, e em nome do Espírito Santo
que dá vida à Igreja e com a sua força ampara a debilidade humana» (PG 7).
Caríssimo irmão Bispo, para exerceres bem o múnus ao qual Jesus te chama, confia-te à
Palavra, procura a santidade que te fará crescer através do exercício do ministério, conforma-te
a Cristo, procurando assumir o estilo de vida que, claramente, manifeste o «andar com Jesus»,
seguindo-O, com alegria, na entrega diária de ti mesmo (cf. PG 11). Procura ser santo com o
povo e para o povo, pois «apontar a santidade permanece de forma mais evidente uma urgência
da pastoral» (PG 12), privilegiando e evidenciando o «primado da graça», princípio essencial
para toda a programação do ministério pastoral.
Termino, evocando o amigo conselho que me deu D. António Marto, aqui mesmo, aquando da minha ordenação: «sê bispo com o coração de pai, muito humano e compreensivo, de
coração universal, aberto a todos de dentro e de fora da Igreja, santos e pecadores, grandes e
pequenos, elevados e humildes! Cultiva o colóquio de coração a coração, de pessoa a pessoa!
Serve a todos a beleza do amor que salva!».
AMEN!
HOMILIA NO DIA DA DIOCESE
O Dia da Diocese tem uma particularidade muito própria, em qualquer ano – celebra a
Comunidade Diocesana, como Igreja Local ou Particular, em comunhão com o Papa e, nele,
com todas as Igrejas Apostólicas. Hoje, é enriquecido com a ordenação de um novo sacerdote –
o Carlos Manuel de Matos Rodrigues – que diz SIM a Deus, na Igreja e para o serviço cristão e
apostólico, no mundo. Saúdo todos os membros da nossa Igreja Diocesana: leigos, sacerdotes,
religiosos, diáconos, membros dos Institutos Seculares e outros consagrados. Nos Sacerdotes,
lembro 3 que celebram aniversários da sua ordenação sacerdotal: Pe. Álvaro Diogo e Pe. António Matos (56) e Pe. Lino Loureiro (5). Para o Pe. Lino, peço as melhoras de saúde, neste
momento difícil. Saúdo, também, todos quantos, nas áreas da nossa Diocese, não partilham a
mesma Fé, mas vivem abertos à procura da verdade, do amor e do bem.
O Dia da Diocese deste ano é todo especial. Depois do Sínodo, começamos a concretizar
as conclusões aprovadas. O Plano, já disponível para todos, integra o que foi visto começar
no próximo Ano Pastoral. Estão a publicar-se as Constituições para que se apresentem a toda
a Diocese e possamos ter o fundamental para os próximos anos. Também, no enquadramento
de muitos momentos, estamos a querer valorizar os 500 anos da Catedral, a viver, em grande
Solenidade Jubilar, no próximo dia 23 de julho.
Neste sentir comum, vivemos uma alegria acrescida com a ordenação sacerdotal de um
novo irmão e colega para o nosso Presbitério – o Carlos Manuel Rodrigues. O Senhor Jesus
não deixa de olhar, com carinho, para nós, cuidando, com o amor e zelo de Bom Pastor, todos
aqueles a quem nos envia e a quem, com a nossa colaboração, Ele quer salvar.
As leituras deste Domingo falam-nos do chamamento de Profetas para o ministério da
salvação. Deus chama pessoas – homens e mulheres – para o ministério de cuidar o Seu Povo.
Chama para o ministério do sacerdócio; chama para o Diaconado; chama para a Família e
para todos os outros ministérios, não se esgotando a riqueza dos Seus dons... Consoante as
necessidades e as disponibilidades, Deus chama sem cessar, garantindo a Sua graça e a Sua
presença. Aqueles que são chamados, são convidados a segui-Lo, em aventura que não é ao
acaso nem à experiência, mas incorporação num seguimento onde Ele está, vive e vai à nossa
frente. Um seguimento que envolve adesão, num SIM e no viver em consequência, deixando
todas as alternativas, distrações e opções que, ainda que justas, não são essenciais à missão. É
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a grande diferença entre a vocação de Eliseu e a dos discípulos de Jesus. Seguindo Jesus, não
se deixam momentos, fugas ou escapadelas alternativas... É seguimento de amigo, de discípulo
missionário, de fidelidade no amor, integrando, no seguimento, o essencial da vida e da missão
apostólica.
Nesta missão, compreende-se, na radicalidade, o sentido da liberdade, da verdade e da
caridade, deixando-nos conduzir e guiar pelo E. Santo. Ele guia-nos para a verdade total, mostra-nos a vontade de Deus e dá-nos as condições para a realizar e praticar.
Carlos, bem-vindo ao presbitério! Desejo e espero que sejas bem acolhido e te sintas
bem, na comunhão com todos os irmãos no sacerdócio e na missão ao Povo de Deus. Saúdo os
teus Pais, o teu tio – Pe. Manuel Clemente – as tuas Irmãs e familiares. Saúdo o teu Pároco, a
tua paróquia e quem teve parte importante na tua vocação. Saúdo os Reitores dos Seminários,
onde foi crescendo e amadurecendo o teu Sim ao Senhor e todos aqueles que, como Professores
e Colegas, foram sinais de Deus, no caminho. Saúdo os Párocos e as Paróquias que te foram
ajudando, no estágio e na ação pastoral. De forma especial, saúdo as paróquias de Fornos de
Algodres, o D. Nuno Manuel, com quem trabalhaste e o Pe. Jorge Luís, com quem estás a trabalhar, nestes últimos meses.
Chamado à liberdade, não te deixes aprisionar por nenhum jugo da escravidão, mas permanece firme, no viver e no fazer crescer as imensas graças que o Senhor, no sacerdócio, te vai
conceder. A celebração diária da Eucaristia, a liturgia das horas, a comunhão com os colegas
do Presbitério, a caridade pastoral na missão concreta e os momentos extraordinários, como o
Retiro anual e outras expressões e momentos de formação – são ajudas preciosas do E. Santo
para a tua fidelidade e realização, na alegria e amor de consagração total ao Senhor Jesus, o
Bom Pastor. Carlos, que Deus te abençoe e esteja sempre contigo! AMEN!
Bispo Ilídio, Viseu
SENHORA DO ALTAR-MOR
HOMILIA NA SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
Neste ano tão especial para a Diocese e para esta Catedral, que celebrou, no passado
dia 23 de julho, 500 anos da Sagração e Dedicação do seu Altar, celebramos a Padroeira desta
Igreja, a Mãe de todas as Igrejas da nossa Diocese – Senhora da Assunção ou Senhora do Altar-mor. Maria, como nos diz a 1a leitura, é a razão para estar o Céu aberto e para, do Trono de
Deus, virem os sinais que trazem a Esperança de salvação e a certeza de Vitória sobre todos os
inimigos. Em Maria, está a nossa confiança e a grande certeza de que, nela, temos a promessa
da vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus e nosso Salvador.
S. Paulo descreve este Acontecimento como a máxima libertação de todos os males e da
própria morte, enquanto fim e separação do Senhor, que é a Fonte da vida. Maria deu-nos Jesus
Cristo e Ele é o Senhor que assume, na Sua vitória, a libertação plena e definitiva de todos os
males e a feliz superação de todas as consequências negativas da morte.
Efeitos desta maravilha do amor de Deus: «Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a serra, em direção a uma cidade de Judá». Quem está em Deus, volta- -se para os
homens e corre para lhes levar Jesus e lhes anunciar a salvação. Está aqui o centro programático do Sínodo Diocesano, como está aqui a explicação da ação do Papa Francisco, no acorrer
a todas as periferias, como deve estar aqui, também, o processo e método da vida do cristão.
Encontrando-nos com Jesus, Ele convida-nos a ir junto dos irmãos, especialmente dos que mais
sofrem, levando-lhes o anúncio da salvação de Deus. Esta é misericórdia, justiça, perdão, amor
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e vida plena, com a certeza da vida para além da morte.
Anunciando e dando Jesus, somos nós que cantamos a alegria das Suas obras e os efeitos
da Sua salvação. O Magnificat é a alegria que Deus manifesta, por meio de Maria, por ser acolhido no coração daqueles que ama. E a presença de Deus no coração dos homens é fonte de
grandes coisas, porque o Seu nome é santo. Manifesta-se a Misericórdia como amor de Deus
que traz equilíbrio, alterando a falsa ordem das coisas e repondo justiça, paz e salvação. Os humildes, famintos, pobres e injustiçados retomam o seu lugar no Coração de Deus Pai e é reposta
a Lei do Amor que salva e acolhe com Misericórdia.
Maria é a ditosa e bem-aventurada entre todas as nações e, também por Ela, o nome de
Deus é Santo e Santificado. Maria é a Mãe bendita de Jesus e Aquela por Quem nos vêm todas
as graças do Pai. É Aquela que, como Mãe de Deus, “roga por nós pecadores, agora e na hora
da nossa morte”. É a Mãe que intercede por nós e que, no nosso tempo, nos continua a lembrar
os pedidos feitos em Fátima: não ofendermos Nosso Senhor e rezarmos, todos os dias, por nós
e pelos pecadores.
No próximo dia 5 de Outubro, a nossa Diocese irá a Fátima, em Peregrinação diocesana,
agradecer a Maria a Sua maternal proteção no Sínodo Diocesano que fizemos. Além de agradecer, iremos pedir a Sua eficaz intercessão para que ponhamos em prática as Conclusões e as
Constituições que aprovámos e que serão caminho para a renovação da nossa vida de filhos de
Deus e de irmãos, em Jesus Cristo. Será um dia diocesano muito rico, para o qual nos deveremos preparar e motivar, com devoção e com sentido filial de filhos de Deus e filhos de Maria.
Hoje, dia da Padroeira desta Igreja Catedral, peçamos a Maria que toda a nossa Diocese
responda aos desafios que o Sínodo fez. Ao mesmo tempo, peçamos que todas as conclusões
sejam contributos para uma Diocese mais mariana e, com a ajuda de Maria, reencontremos os
caminhos de renovação na prática do Evangelho – a Boa Nova de Jesus para todos nós.
Bispo Ilídio, Viseu
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4. VISITAS PASTORAIS

VISITA PASTORAL EM SANTA MARIA
Depois de 17 anos (21 de março de 1998), teve lugar uma nova visita pastoral à paróquia
de Santa Maria de Viseu. É pároco o Cón. Manuel Moreira Matos, a quem agradeço a companhia nestes dias e louvo pelo trabalho que faz.
Começámos por estar na Cáritas paroquial, na tarde de quarta-feira. Seguidamente, celebrámos a Eucaristia, na catedral em obras e, à noite, na sede da Cáritas, tivemos um encontro
com as pessoas que, mais de perto, trabalham e organizam as atividades da Comunidade.
Na quinta-feira, dedicámos a tarde a Gumirães. Iniciámos com a visita a algumas pessoas, nas suas casas e passámos algum tempo na Associação em festa de inaugurações. Esteve
presente o Senhor Presidente da Câmara Municipal e alguns senhores Vereadores. A seguir,
celebrou-se a Eucaristia na Igreja do Senhor dos Aflitos e jantou-se em casa de uma família. O
dia terminou com uma reunião com as Famílias, na qual se refletiu o momento difícil para esta
Instituição fundamental da Igreja e da Sociedade e se deu conta do amor e zelo que a Igreja lhe
dedica.
Na sexta-feira, começámos por celebrar na Igreja do Carmo, com o Reitor – Pe. José
Mota. A seguir à Eucaristia, houve um encontro, muito amigo e com algumas decisões importantes, com a direção dos carmelitas – Instituição Secular. Ainda neste dia e depois de visitar
uma senhora doente, celebrámos a Eucaristia no Lar de Santa Teresinha e estivemos com as
Irmãs e a Direção. À noite, nas instalações de Gumirães, houve um encontro muito animado e
participado com o CNE, com o grupo Cordas e outros jovens e com os Crismandos. Orientou
este encontro o Reitor dos Seminários da Diocese e Presidente do Secretariado da Juventude –
Vigário Episcopal, Cón. António Jorge. Seguiu-se um tempo de oração ao jeito de Taizé.
O sábado iniciou com a Eucaristia no Lar Escola de Santo António, seguida de almoço
convívio naquela instituição. De tarde, na sede da Cáritas, houve um belo encontro com crianças e adolescentes, seus Pais e Catequistas.
No domingo, na Catedral, encerrou-se esta Visita Pastoral, tendo sido crismados 13 jovens que frequentaram os 10 anos de catequese. Foi uma bela celebração, com a Catedral completamente cheia e com uma bela participação de todos os presentes.
O Bispo agradece ao Pároco e a todos os mais diretos colaboradores e deseja a todos um
feliz jubileu, neste Ano da Misericórdia e um Santo e Feliz Natal.
VISITA PASTORAL EM S. JOSÉ
Decorreu a Visita Pastoral na paróquia de S. José de Viseu, entre os dias 25e 31 do mês
de janeiro. A anterior tinha terminado em 8 de novembro de 1998 e foi realizada por D. António
Igreja Diocesana

19

Monteiro.
O Bispo iniciou esta Visita Pastoral com a Eucaristia, celebrada na Igreja nova da paróquia, com a presença de muitos fiéis e concelebrada pelo Pároco – Pe. José de Fátima – pelo
seu irmão, Pe. Doutor Geraldo Morujão e, ainda, pelo Pe. Marco, chefe de gabinete da Casa
Episcopal.
Nos restantes dias da semana, o Bispo – sempre acompanhado pelo Pároco e por alguns
leigos da Comunidade – celebrou na Igreja de Santiago e na de S. Pedro, na Esculca. Em cada
lugar, participaram muitos fiéis e a celebração decorreu com muita solenidade.
Foram visitados os doentes nas suas casas e houve vários outros encontros durante a semana. Assim, decorrendo um curso Alpha, o Bispo deu a lição desta semana – “Orar: porquê
e como?”. Reuniu com os Conselhos de corresponsabilidade – Económico e Pastoral. Neste encontro, estavam representados os diversos Movimentos existentes na paróquia. Uns com
maior tradição, outros muito recentes, todos assumem um papel de evangelização, de catequese
e de formação dos seus elementos e de presença na Igreja. No Sábado, houve um encontro de
catequese que encheu a grande Igreja da paróquia. Crianças, Adolescentes, Catequistas e Pais
participaram numa sessão que ajudou a refletir na missão e objetivos da catequese na vida de
cada pessoa, na vida da família e da comunidade.
Ainda no sábado, houve um encontro com os Crismandos que tinham reunido, durante
toda a semana, orientados pelo Reitor dos Seminários da diocese que é, também, o Presidente
do Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude – Cón. António Jorge. Neste encontro, o
Bispo iniciou e deixou o Cón. António Jorge a apresentar o essencial do sentido do Sacramento
que iam celebrar.
No Domingo, teve lugar a celebração da Eucaristia, com que se encerrou esta semana de
Visita Pastoral. Com a Igreja completamente cheia, a Eucaristia decorreu com muita solenidade
e, nela, foram crismados 26 cristãos, quase todos jovens.
Estão de parabéns o Pároco – Pe. José de Fátima – e toda a paróquia. Foi uma bela Visita
Pastoral, notando-se a participação e o empenho de toda a paróquia.
VISITA PASTORAL EM REPESES
Decorreu, de 7 a 13 de março, a 1a Visita Pastoral à nova Comunidade paroquial de Repeses. O Pároco – neste caso, o 2.º Pároco da história desta nova paróquia – é o Pe. José Pedro
da Costa Matos que sucedeu ao Pe. António Gonçalves.
O Bispo, sempre acompanhado pelo Pároco, iniciou a Visita com a ida à Escola do 1.º
ciclo que também juntou as crianças do jardim de infância. Ali, esteve com os Professores e
Educadora de Infância, Auxiliares e Pais que, com as cerca de 100 crianças, enchiam completamente a sala. Foi um momento de alegria e de festa para todos, onde também estava o
Presidente da Junta da freguesia. De seguida, foram visitadas algumas pessoas que, limitadas
pela doença ou muita idade, receberam a visita em sua casa. Noutro dia, o Bispo e o Pároco
estiveram na APPACDM, onde visitaram todos os espaços da Instituição que apoia e acarinha
dezenas de jovens com variadas de ciências. Com o seu Presidente – Dr. Lemos – viveu-se
uma bela tarde de afeto e sentimento, de família e de amizade. Igualmente importante foi uma
tarde vivida em visita à Confraria, estando com as crianças da creche, do jardim de infância e
ATL e com as pessoas idosas que estão em Lar. Foi uma tarde de contacto com a Direção e as
Auxiliares e com todas as pessoas que têm a Instituição como a sua casa. Ao meio da tarde, foi
celebrada a Eucaristia, na Capela da Instituição, seguindo-se o jantar com todas as pessoas que
ali vivem, dirigem e trabalham.
20

Igreja Diocesana

Quanto a encontros temáticos, o Bispo e o Pároco reuniram com o Conselho Económico e o
Conselho Pastoral Paroquial; noutro dia, com os responsáveis dos grupos de evangelização,
grupos litúrgicos, de ação social e movimentos e, ainda, com os responsáveis e empresários
de algumas instituições e empresas ali sediadas. Visitou-se e benzeu-se o novo Campo e nova
Sede do Agrupamento 956 dos Escuteiros e houve uma refeição, muito animada com o CNE e
sua família.
No Sábado, houve um encontro com a Catequese, onde estiveram crianças e adolescentes,
pais e catequistas. De seguida, reuniram os Crismandos e alguns jovens, tendo este encontro
sido orientado por duas jovens do Conselho Diocesano da Pastoral Juvenil.
Na manhã de Domingo, celebrou-se a Eucaristia de encerramento da Visita Pastoral, administrando-se o Sacramento da Confirmação a 13 cristãos, praticamente todos jovens. Seguiu-se um almoço num dos restaurantes localizados na paróquia, onde os escuteiros animaram com
canções que ajudaram a viver este momento com muita alegria e sentido de festa. Dando os
parabéns ao Pároco e à Comunidade, o Bispo agradece todos os momentos ali vividos, durante
esta semana e deseja que a Comunidade cristã seja cada vez mais Igreja, evangelizada, feliz e
evangelizadora.
VISITA PASTORAL EM RIO DE LOBA
De 18 a 24 de abril, foi realizada a Visita Pastoral na paróquia de Rio de Loba. A anterior
tinha sido realizada pelo Senhor D. António Monteiro entre 10 e 13 de dezembro de 1992.
Na tarde do dia 18, o Bispo chegou à Igreja Matriz, onde foi recebido pelos párocos – Pe.
José Henrique e Pe. José Carlos. O primeiro ato oficial consistiu na visita à Junta de freguesia,
onde se dialogou um pouco com o presidente da Junta e as pessoas que constituem a Junta e a
Assembleia de freguesia.
De seguida, celebrou-se a Eucaristia em Póvoa de Sobrinhos e visitou-se a Associação
Cultural e Recreativa local – “Os povoenses”.
Nos dias seguintes, realizaram-se reuniões com os órgãos de Corresponsabilidade da paróquia – Conselho Pastoral e Conselho para os Assuntos Económicos e, também, com os elementos da direção do Centro Social Paroquial. Visitaram-se todos os lugares da freguesia, onde
foi celebrada a Eucaristia e os doentes, em suas casas. Assim, passou-se, sucessivamente, por
Rio de Loba e pela Igreja Paroquial, por Travassós de Cima, por Travassós de Baixo e por Barbeita.
Visitaram-se as Associações e Instituições da freguesia: ACREDITA, em Travassós de
Baixo (onde se esteve com as 30 pessoas assistidas em Cuidados Continuados e onde se visitaram as cerca de 40 crianças em creche e infantário), Leões da Beira e Grupo Cantares Pedra
Moura, em Rio de Loba e CAR DES – Centro de Artes e Desportos – em Barbeita. Estivemos
no Cantinho dos Animais e no Centro Hípico de Rio de Loba.
O Bispo e os párocos visitaram, também, as Escolas do 1.º ciclo e os Jardins de Infância
existentes na freguesia (Arnaldo Malho, em Rio de Loba, com cerca de 300 crianças, Travassós
de Cima, com 32, Póvoa de Sobrinhos, com 42 e Barbeita, com 54).
Estiveram no Centro Social Paroquial, onde vivem cerca de 70 pessoas idosas, acompanhadas por algumas dezenas de funcionárias e auxiliares, com uma Diretora Técnica.
Na sexta-feira, houve um encontro com cerca de 80 empresários, empregadores e gestores, que têm empresas na freguesia e dão trabalho a centenas de trabalhadores. Este encontro,
realizado durante a refeição do jantar, teve a presença do Presidente do grupo de Viseu da ACEGE (Associação Cristã de Empresários e Gestores).
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No sábado, houve uma tarde cheia de encontros: crismandos e jovens (orientado pelo
Cón. António Jorge – Reitor dos Seminários da diocese e natural desta paróquia), catequese
(com crianças, adolescentes, pais, párocos e catequistas) e, também, um encontro com famílias
e casais (orientado pelo casal presidente do Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar).
Na manhã de domingo, na Igreja Matriz, repleta e com pessoas a seguir a celebração por
meios televisivos, houve o encerramento da Visita Pastoral. Nesta celebração, muito bem animada e muito festiva, foram crismados 42 jovens, sendo 41 da paróquia e 1 do Viso.
Foi uma bela celebração, terminando uma semana de uma bela Visita Pastoral. Estão de
parabéns os párocos e toda a Comunidade cristã.
VISITA PASTORAL NO VISO
A recém-criada paróquia do Viso, com cerca de 3 anos, teve a sua 1a Visita Pastoral, entre
25 de Abril e 1 de maio. Antes, e durante alguns anos, fez a experiência de Vicariato, enquanto
foi crescendo como comunidade humana e cristã e construindo os seus lugares de encontro, de
formação e de celebração. É pároco desta mais nova paróquia da diocese e desde há cerca de 10
anos, o Vigário-Geral – Pe. Armando Esteves Domingues.
Antes, foi Responsável do Vicariato o Pe. Sílvio Greggio, sacerdote Comboniano. Trabalhou aqui, durante algum tempo e com o Pe. Armando, o novo Bispo Auxiliar de Braga – D.
Nuno Manuel dos Santos Almeida.
Esta 1.ª Visita Pastoral foi, por todas estas razões, muito especial: para os paroquianos,
para o Pároco e para o Bispo.
O programa iniciou-se na tarde de segunda-feira, com uma fraterna receção no Adro contíguo à entrada da Igreja. Ali, acolhido pelo Pároco, o Bispo foi saudado por toda a Comunidade, tendo o Secretário do Conselho Pastoral Paroquial, um elemento do Conselho Económico e
o Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados pronunciado algumas palavras, de acordo com
os respetivos setores.
Depois deste acolhimento, entrou-se na nova e bela Igreja, seguindo-se a Eucaristia de
início da Visita Pastoral. Depois da Eucaristia e do intervalo para o jantar, houve um encontro
com os crismandos, participando, também, os crismados de há pouco e que constituem grupos diversos de atividades várias, como o CNE e outros, que os acolherão depois do Crisma.
Orientou este encontro o Pe. António Jorge, Reitor dos Seminários da Diocese e Presidente do
Secretariado da Juventude e do Ensino Superior.
Nos restantes dias, a Eucaristia foi celebrada em vários lugares e Instituições da Paróquia:
Seminário das Missões, Lar Viso Norte, Igreja com a catequese, Mosteiro de Santa Beatriz da
Silva, Igreja, antecedendo o encontro com os Empresários e Gestores e celebração do Crisma,
no sábado de tarde.
Nos vários dias da semana e nos diversos lugares da paróquia, foram visitados os doentes,
em suas casas, tendo acompanhado o Bispo e o Pároco, Ministros Extraordinários da Comunhão, de acordo com as respetivas zonas.
Também foram visitadas as crianças nos seus lugares de ensino ou de jardim: Escola Santa Eugénia e 2 creches e jardins particulares.
Ao longo da semana, visitaram-se diversas Associações e um grupo de canto, constituído
por crianças e jovens – Vox Visio. Funciona nas instalações da paróquia.
Nestas instalações, foram visitados os diversos lugares que acolhem, formam e estão
abertos para as diversas atividades: Conferência SVP e distribuição de géneros, serviços de
cozinha para encontros abertos e Voluntários em diversas áreas.
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Houve, também, um encontro com os muitos Grupos de Corresponsabilidade da paróquia
e um encontro para Empresários e Gestores. Este, foi coordenado pelo Senhor José Coelho,
responsável da ACEGE em Viseu e foi conferencista a Prof. Doutora Fátima Carioca, vinda de
Lisboa. Desenvolveu o tema: Conciliação Família e Trabalho.
No Sábado, houve um 2.º encontro com a Catequese. O 1.º tinha sido na Quarta-feira.
Foram 2 encontros muito ricos, iniciando-se com uma apresentação, feita pela Responsável da
catequese paroquial e por uma Família – Pais e Filha. A espaçosa e larga Igreja esteve cheia
nestes 2 encontros: com as crianças e adolescentes, pais e catequistas e pároco.
Também, no sábado, no final da tarde, houve a Eucaristia com a celebração do Sacramento da Confirmação, tendo-se crismado 53 cristãos, quase todos jovens.
No Domingo, antes da Eucaristia, o Bispo e o Pároco passaram pelas sedes das diversas
secções do Agrupamento do CNE, onde foram recebidos, com os gestos escutistas, por todos os
elementos. A terminar este percurso, houve encontro com os representantes dos Pais dos escuteiros.
Imediatamente antes da Eucaristia, foi plantada uma oliveira, num espaço previamente
preparado, contíguo à Igreja – símbolo da vida e da paz. Seguiu-se a eucaristia – bela Festa,
participada por todos, nesta bela Igreja, completamente cheia.
Foi a 1.ª Visita Pastoral a esta nova paróquia – uma Visita muito bem preparada e muito
bem vivida por todos. Estão de parabéns o Pároco e todos os paroquianos, a começar pelos que
mais se empenharam na vivência desta semana.
VISITA PASTORAL EM ABRAVESES
Na semana de 2 a 8 de maio, decorreu a Visita Pastoral em Abraveses, mais de 22 anos
de- pois da última, realizada em 10 de outubro de 1993.
A Visita iniciou-se na tarde de segunda-feira, dia 2 de maio, no Adro da Igreja Paroquial.
Ali estava muita gente, acompanhada pelo Pároco – Pe. António Henrique Ribeiro de Sousa,
pároco há pouco mais de um ano. As pessoas presentes representavam os diversos grupos e
associações da paróquia, tendo-se todos apresentado em breves palavras.
Depois da apresentação e boas-vindas, seguiu-se para a sede da Junta de Freguesia, onde
houve uma curta sessão solene, tendo falado o Presidente da Junta e o Bispo. Seguiu-se a Eucaristia, muito bem solenizada e com a Igreja repleta.
Nos dias seguintes, foram sendo visitadas as diversas zonas da paróquia, onde há Eucaristia dominical: Pascoal, Santo Estêvão, Póvoa e Moure de Carvalhal. Também se visitou a
Capela de Santa Luzia, localizada num miradouro de onde se tem uma bela vista sobre toda a
cidade de Viseu. Nestes lugares, também se visitaram as Associações existentes e as pessoas
doentes, nas suas casas.
Nas Associações, destacam-se a dos Pauliteiritos, a Associação Académica e o Grupo
Coral de Abraveses – as três muito próximas, no centro da freguesia e, ainda, a Federação de
Caça e Pesca – FORJOV. As outras estão localizadas em Pascoal e em Moure de Carvalhal.
Foram visitadas as diversas Escolas e jardins de infância existentes na freguesia, tendo
sido recebidos com muita alegria e disponibilidade dos Professores e Responsáveis das diversas
Escolas. Também foi feita uma visita ao Centro de Apoio a pessoas com deficiências, em Santo
Estêvão.
Na noite de quinta-feira, houve um encontro com Empregadores e Empresários, localizados nesta freguesia. Durante a refeição, foram-se apresentando diversos pontos de reflexão,
pontos que são mensagem da ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores. Esta
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Associação Nacional tem um núcleo em Viseu, presidido pelo Senhor José Coelho que ali desenvolveu os pontos fundamentais da ACEGE. Na noite de sexta-feira, realizou-se o encontro
com todos os grupos e colaboradores mais diretos e mais empenhados na vida da paróquia. Foi
uma troca de impressões, muito oportuna, sobre a vida da comunidade cristã, tendo o Bispo
apresentado alguns pontos conclusivos do Sínodo Diocesano que constituirão os caminhos para
a renovação da diocese.
No sábado, houve um encontro, de manhã, com toda a catequese: crianças e adolescentes,
pais, catequistas e pároco. Foi uma bela festa de família, havendo vários momentos de participação de todos. De tarde, o Bispo e o Pároco visitaram os Movimentos AGP e CNE, nas suas
Sedes. Nos 2 Movimentos, houve uma pequena troca de impressões com os jovens e os seus
dirigentes, encontrando-se também presentes alguns pais. O Bispo desejou, a umas e a outros,
boa caça e bom crescimento no espírito da formação integral, apanágio destes 2 movimentos
que têm Baden Powell por Fundador. De seguida, na Igreja Matriz, houve um encontro com os
jovens e crismandos que foi orientado pelo catequista Dr. Abel Dias.
No Domingo, dia 8 de maio, dia da Ascensão do Senhor Jesus, foi celebrada a Eucaristia, nas instalações da Escola Azeredo Perdigão. Depois do acolhimento ao Bispo, decorreu a
Eucaristia num salão muito bem preparado e ornamentado. A Eucaristia foi solenizada por um
excelente grupo coral, com a participação dos grupos da paróquia. Foram crismados 23 cristãos,
quase todos jovens, tendo concelebrado o Pároco e o Pe. Marco. Parabéns ao Pároco – Pe. António Henrique, pela dinamização e envolvimento da paróquia – e a todos os paroquianos, muito
envolvidos em todos os momentos desta Visita Pastoral.
VISITA PASTORAL EM RANHADOS
Na semana de 16 a 22 de maio, decorreu a Visita Pastoral na paróquia de Ranhados. A anterior tinha sido realizada por D. António Monteiro, em 20 de dezembro de 1992. Ainda incluía
a atual paróquia de Repeses e parte da atual paróquia de Viso. Iniciou-se com a visita à Junta
de Freguesia, onde o Bispo se encontrou com o Pároco – Pe. António Gonçalves. Ali, saudou
o Presidente da Junta e a sua Equipa, visitou as instalações da freguesia e a sede do Clube de
Ranhados, saudando, também, o seu Presidente que nos acompanhou em toda a Visita.
Terminada esta Visita, o Bispo e o Pároco dirigiram-se para a Igreja Paroquial, onde foi
rezado o Terço a Nossa Senhora de Fátima, depois do qual, o Bispo presidiu à Eucaristia de
abertura da Visita Pastoral.
Na tarde do 2o dia de visita, o Bispo esteve na Igreja Beata Rita, onde é Reitor o Pe. José
Pedro. O Bispo foi recebido ali pelo Reitor e por todo o grupo – Comissão de Culto e de Obras.
Depois de uma reunião com todo este grupo, em que foi informado do andamento das obras e
das dificuldades existentes, presidiu à Eucaristia. Depois de um jantar, servido nas instalações
deste complexo, houve uma reunião com todas as pessoas que estão ligadas a esta Igreja que se
prepara para acolher o túmulo de Rita Amada de Jesus.
Na Quarta-feira, o Bispo e o Pároco passaram por diversas Instituições da freguesia: Fundação Mariana Seixas, onde celebrou a Eucaristia no Lar de Idosos. Aqui, almoçou e visitou a
creche e o jardim de infância. O Bispo falou com as crianças e com as Educadoras e Auxiliares,
bem como com os Dirigentes da Instituição. Cruz Vermelha, Centro Escolar Aquilino Ribeiro,
Escola Superior Agrária e Escola Profissional Mariana Seixas foram as Instituições visitadas no
2.º dia.
No Centro Escolar Aquilino Ribeiro, o Diretor do Agrupamento, a Coordenadora da Escola e restante Corpo Docente e Auxiliar organizaram uma verdadeira Festa, em que todas as
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crianças foram protagonistas, com muita alegria.
Na tarde de Quinta-feira, o Bispo e o Pároco visitaram a Escola de Jugueiros, sendo recebidos pelo Corpo Docente e Diretor do Agrupamento que motivou uma festa com todas as
crianças.
De seguida, visitaram-se 4 pessoas doentes, em suas casas, passou-se pelo Centro de Saúde 3, em Jugueiros e pelo instituto Vítor Fontes.
Neste dia, o jantar foi oferecido pelas Irmãs do Instituto Jesus Maria e José, depois da
Eucaristia, presidida pelo Bispo da Diocese. A seguir, na Igreja Matriz, houve um encontro
com os Escuteiros, Crismandos e Catequistas e muitas outras pessoas que quiseram estar neste
encontro.
No Domingo, foi celebrada a Eucaristia, presidida pelo Bispo e concelebrada pelo Pároco
– Pe. António Gonçalves e pelo Vigário Paroquial – Pe. José Pedro. Concelebraram, também,
Mons. Agostinho Plácido e Cón. Jerónimo, para além do Pe. Marco Cabral. Neste Eucaristia
foram crismados 15 cristãos da paróquia de Ranhados e 1 jovem, vindo de Mangualde.
VISITA PASTORAL EM CORAÇÃO DE JESUS
Na semana de 30 de maio a 5 de junho, decorreu a Visita Pastoral na Paróquia de Coração
de Jesus, na cidade de Viseu, Arciprestado Urbano, depois de a última, realizada por D. António
Monteiro, ter terminado em 13 de junho de 1999.
Na noite de 30 de junho, D. Ilídio participou na Assembleia Paroquial, onde foi feita a
avaliação do Ano Pastoral pelos diversos grupos de corresponsabilidade. No final, o Bispo deu
os parabéns pelo caminho percorrido e fez votos para que a Comunidade continue a aprofundar
os lugares e oportunidades de comunhão, entre a Comunidade paroquial e com as Paróquias da
cidade.
Na manhã de terça-feira, D. Ilídio, com o Pároco, visitou as instalações da Conferência
de S. Vicente de Paulo e foi informado das diversas atividades realizadas, com abertura e ação
constantes. Encontrou-se com a Direção do Centro Social Paroquial e almoçou com estes elementos, com as Auxiliares, com um grupo que é servido em Apoio Domiciliário e com um grupo de crianças da Escola do 1.º ciclo que ali têm a refeição do almoço. Na tarde de quinta-feira,
visitou o Clube Monte Fuste, assim como, na manhã de Sábado, visitou o Clube Moinho. Estes
2 clubes seguem a espiritualidade do Opus Dei e têm diversas atividades de formação com jovens e com outras pessoas.
Já na tarde de sexta-feira, D. Ilídio presidiu à Solenidade do Coração de Jesus, Padroeiro
desta paróquia. Concelebraram o Pároco, o Pe. António Matos, colaborador da paróquia e o Pe.
Marco Cabral.
Na tarde de sábado e em Eucaristia Vespertina, o Bispo presidiu à celebração, na qual
foram crismados 67 cristãos, quase todos jovens.
No Domingo e desde o início da manhã, o Bispo e o Pároco estiveram com os Escuteiros
do CNE paroquial, rezaram, com eles, a oração da manhã e visitaram os diversos grupos nas
respetivas sedes. Às 11 horas, D. Ilídio presidiu à Eucaristia, concelebrada pelo pároco – Pe.
Milton – e pelo Pe. Marco Cabral.
O Bispo deu os parabéns pela Semana da paróquia, pela vida e atividades que teve a oportunidade de conhecer e desejou que, com as Constituições Sinodais e com a ação dinamizada
por todos, esta seja uma Paróquia a contribuir para uma cidade mais unida pastoralmente e uma
diocese a responder melhor aos desafios do tempo que vivemos.
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VISITA PASTORAL A S. SALVADOR
Com a presença constante dos párocos “in solidum”, Bruno Cunha e Albertino Gonçalves,
a paróquia de S. Salvador recebeu calorosamente o Senhor Bispo D. Ilídio, que assim regressou
à sua antiga paróquia, onde fora pároco durante cerca de 10 meses imediatamente antes de ser
sagrado bispo da Diocese de Viseu. Por isso se pode dizer que ele se sentiu “em casa”, tal foi a
simpatia e amizade mútua que pudemos testemunhar.
Durante estes dias, o Sr. D. Ilídio visitou os cinco lugares da paróquia: S. Salvador, Vildemoinhos, Santarinho, Póvoa da Medronhosa e Paradinha. Em cada um destes lugares, foi
recebido com grande entusiasmo popular, com muitas flores que formavam belos tapetes, aclamações, etc. Em cada lugar, visitámos os vários doentes existentes, os quais ficaram marcados
pela empatia do senhor bispo. Também houve a celebração da Eucaristia em cada um desses
lugares, com muita participação e fervor, acompanhada de cânticos festivos e apropriados. A
Igreja paroquial e as capelas, assim como os centros recreativos onde também se celebrou a
Eucaristia, foram pequenas para tanta afluência de fiéis. O Sr. D. Ilídio, numa proximidade que
pudemos testemunhar, teve sempre uma palavra oportuna para dirigir à Assembleia cristã.
A Junta de Freguesia foi exemplar durante toda esta visita, desde o primeiro dia, 13 de
Junho. Foi a primeira Instituição que o Sr. Bispo visitou na sua sede e com quem partilhou um
jantar de boas vindas após a Eucaristia de abertura na Igreja Paroquial.
O Sr. D. Ilídio visitou connosco todas as escolas existentes na freguesia. Fomos exemplarmente acolhidos pelos professores e professoras. As crianças adoraram esta visita e o senhor
bispo mostrou toda proximidade com que sabe relacionar-se e, ouso dizer, sobretudo com as
crianças. Elas viram nele um amigo e um irmão cheio de ternura e simpatia.
Visitámos também com os Sr. Bispo as várias instituições de solidariedade social e cristã,
como foi o caso do Centro Social Paroquial, onde almoçámos e onde, seguidamente, o Sr. D.
Ilídio se pôde inteirar da situação delicada em que esse Centro se encontra. Visitámos e celebrámos a Eucaristia na APCV, em honra do padroeiro da Instituição, Santo António, onde os doentes, em grande número, assim como os corpos diretivos participaram com fervor e entusiasmo.
Nesta relação com as várias instituições de caráter civil deve referir-se que visitámos todos os
centros sócio-recreativos, alguns deles passando por algumas dificuldades, devido, sobretudo,
à ausência de clientes. Não pudemos deixar de visitar o pavilhão das Cavalhadas e a sede do
“Lusitano de Vildemoinhos”, onde o Sr. Ilídio, mais uma vez, foi bem acolhido. Não devemos
esquecer de referir a visita do Sr. Bispo ao Bairro Social e à Sede da Caritas lá situada, onde pudemos presenciar um grande entusiasmo e alegria popular, vindo sobretudo do grande número
de crianças que acolheram o Senhor Bispo.
Às 21:00, houve, todas as noites, um encontro de reflexão com o senhor D. Ilídio, sempre
na Igreja Paroquial: na terça-feira, com os representantes da Pastoral litúrgica. Estiveram
presentes 18 pessoas. Na quarta-feira, foi o encontro com o Conselho Pastoral e com o Conselho
Económico. Estavam presentes 15 fiéis mais os párocos. Na quinta-feira, foi a reunião com os
grupos de Apostolado. Estiveram presentes três Irmandades juntamente com as Conferências
Vicentinas. Na sexta-feira, foi o jantar do Senhor bispo com 6 empresários. Alguns levaram
trabalhadores e familiares a acompanhar. No todo iam 13 pessoas. Depois do jantar o senhor
bispo tomou a palavra para se dirigir aos presentes e cada um apresentou-se e partilhou as suas
dificuldades e perspetivas de futuro. O senhor Bispo deu a conhecer o trabalhoda ACEGE e
surgiu interesse em alguns presentes participarem.
No sábado, o senhor bispo reuniu-se na igreja paroquial com a catequese e com os escuteiros. Houve tempo para cantar, refletir e rezar e interagir com o senhor bispo que respondeu a
várias perguntas feitas pelas crianças. Seguiu-se o encontro com o agrupamento 700 dos escu26
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teiros, onde o senhor bispo destacou a importância e o carinho que nutre pelo dinamismo escuta
e também se prontificou a responder a algumas perguntas. Pelas 21:30, o padre António Jorge
orientou um breve encontro com os crismandos da paróquia. Todos os 23 estiveram presentes.
No domingo, dia 19, foi o encerramento da Visita Pastoral, com a celebração da Eucaristia, às
10:15, e a administração do sacramento da confirmação. A missa foi celebrada ao ar livre, com
um razoável número de fiéis. Foi uma celebração festiva e muito participada. O senhor bispo
fez uma homilia muito oportuna. Nela salientou que há 24 anos tinha sido a última visita pastoral, feita pelo falecido bispo D. António Monteiro, sendo pároco o P. Miguel António.
A visita terminou com um almoço de confraternização onde estiveram 101 pessoas, em
ambiente de são convívio. O senhor bispo e o seu secretário, Pe Marco, tiveram que se ausentar
antes dos outros comensais, devido a afazeres profissionais inadiáveis.
Aos párocos e aos fiéis resta-nos agradecer ao senhor D. Ilídio a oportunidade que ele nos
proporcionou de termos feito uma experiência de Igreja-comunhão nesta pequena porção de
Povo de Deus, que é esta paróquia de S. Salvador.
AG
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5. ORDENAÇÕES E MINISTÉRIOS

DIA DA DIOCESE - ORDENAÇÃO DO PADRE CARLOS RODRIGUES
DIOCESE DE VISEU “ENRIQUECIDA COM A ORDENAÇÃO
DO IRMÃO QUE DISSE SIM A DEUS”
Nos momentos iniciais da celebração, D. Ilídio apontou a ordenação sacerdotal como
sendo uma “particularidade” que vem marcando o Dia da Diocese. Nesse sentido, lembrou os
Padres que nesse dia assinalam mais um aniversário das suas ordenações, e aproveitou para
saudar “todos os que na área [geográfica] da nossa Diocese não partilham a nossa fé, mas partilham a vontade de viverem o bem”. D. Ilídio deixou ainda algumas considerações acerca do
Sínodo Diocesano. “Depois do Sínodo estamos a avançar, estão a publicar-se as constituições
sinodais para se apresentarem à Diocese”, documento que vai guiar a Igreja de Viseu durante os
“próximos anos”, justificou.
MOMENTO SOLENE
O Prelado atendeu à força da Palavra presente no Evangelho para endereçar ao ainda
Diácono Carlos Rodrigues algumas considerações, recomendações e desejos. D. Ilídio referiu
que “quem é chamado por Jesus Cristo e aceita o chamamento não é escravo, torna-se mais livre”. Dirigindo-se para o futuro Sacerdote, declarou: “Carlos, bem-vindo, pois, ao Presbitério.
Desejo e espero que sejas bem acolhido e que sintas sempre muito bem entre nós”. Foi visível
a emoção (contida) do Padre Carlos que, por várias ocasiões, olhou para trás onde, nos bancos,
estavam sentados os seus pais, restante família e amigos.
D. Ilídio recordou alguns momentos em que Carlos Rodrigues trabalhou, enquanto Diácono, na Diocese, ultimamente em Fornos de Algodres, onde esteve a desenvolver as atividades
pastorais junto do Pároco Jorge Luís. “Saúdo todos aqueles que foram sinais de Deus para o
teu caminho”, referiu o Bispo de Viseu que deixou um desejo: “Chamado à liberdade, não te
deixes aprisionar”, expressou. Por fim, D. Ilídio lembrou ao novo Sacerdote a importância da
“celebração diária”, solicitando a intervenção do Espírito Santo para “a tua alegria”.
Os ritos cerimoniais seguiram-se em ritmo cadenciado. O momento da entrega do Pão e
do Vinho foi especialmente emotivo para o novo Sacerdote, uma vez que coube aos seus pais
transportar aqueles ao Altar. Um outro momento de grande emoção aconteceu com a imposição
das mãos sobre o ainda Diácono, primeiro pelo Bispo da Diocese e, em seguida, por todos os
Padres presentes na cerimónia, invocando a efusão do Espírito Santo para o serviço da Igreja.
Um novo momento carregado de emoção foi a prostração do Carlos Rodrigues diante do Altar,
num sinal da sua entrega total a Deus.
PBA
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OS PAIS, A FAMÍLIA E OS AMIGOS
Entre os muitos fiéis que assistiram à ordenação sacerdotal de Carlos Rodrigues, o destaque natural foi para os seus pais que, sentados no primeiro banco, estavam próximos do seu
filho. Ao lado, os avós do novo Sacerdote e nos bancos seguintes, a restante família. Em toda a
Sé estiveram outros amigos e companheiros de Carlos Rodrigues que efusivamente o aplaudiram.
A 25.ª ORDENAÇÃO DO ANO
A ordenação sacerdotal de Carlos Rodrigues é a 25.ª de 2016 nas 20 Dioceses de Portugal.
Este ano é o único Diácono ordenado Padre na Diocese de Viseu. O cenário é semelhante em
outras Dioceses nacionais, sendo que o número de ordenações este ano desceu, face a 2015. Em
2016 são menos 15: de 40 para 25, e menos 10 do que a média registada na última década.
A Diocese de Braga não terá qualquer ordenação sacerdotal até ao final do ano. Em sentido contrário, a Diocese de Lisboa, numa cerimónia presidida pelo cardeal-patriarca, D. Manuel
Clemente, também no domingo, 26 de junho, ordenou sete novos Presbíteros diocesanos e um
da congregação dos Paulistas.
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6. NOMEAÇÕES

NOMEAÇÕES DIOCESANAS
NOVOS PÁROCOS
Pe. Miguel Rodrigues Pereira e Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa. São nomeados párocos “in solidum” de Carvalhais, Santa Cruz da Trapa, S. Cristóvão de Lafões e
Candal. Será moderador o Pe. Miguel Rodrigues Pereira.
Pe. Adelino Ricardo Correia Lopes Pires. É nomeado pároco de Figueiredo de Alva,
sendo Vigário Paroquial o Pe. Lindoval José da Silva.
Pe. Manuel Gonçalves Fernandes e Pe. Cristóvão da Silva Cunha. São nomeados
párocos “in solidum” da paróquia de Sejães, sendo moderador o Pe. Manuel Gonçalves Fernandes.
NOTA: À excepção do Pe. Eurico, todos os outros sacerdotes continuam a assumir as
Comunidades que lhes estavam, anteriormente, confiadas.
SECRETÁRIO EPISCOPAL
Pe. Marco José Pais Cabral. Ainda que continue com a responsabilidade das paróquias
e de outros trabalhos para os quais está nomeado, assume a Secretaria Episcopal a partir deste
mês de Setembro.
CÓNEGO PENITENCIÁRIO
Cónego António Jorge dos Santos Almeida. É nomeado para os próximos 5 anos, de
acordo com o cânon 508 § 1, entrando em vigor no próximo dia 1 de Outubro.
AGRADECIMENTO
A todos os que vinham a exercer os cargos para os quais se fazem as presentes nomeações, os sinceros agradecimentos do bispo e da diocese.
2 de setembro de 2015
Bispo Ilídio, Viseu
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NOMEAÇÃO DIOCESANA
Apostolado da Oração – É nomeado para dirigir o Apostolado da Oração na nossa Diocese, nos próximos 5 anos, o Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa. Entra em serviço, de
imediato.
1 de outubro de 2015
Bispo Ilídio, Viseu
CÓNEGO PENITENCIÁRIO
Cónego António Jorge dos Santos Almeida, nomeado, por D. Ilídio Leandro, cónego penitenciário, estará todas as semanas na Capela Tércia da Catedral de Viseu (dentro do claustro
inferior), no dia de sexta-feira, entre as 15h e as 16h, disponível para celebrar o Sacramento
da Reconciliação, segundo o cân. 508 §1 do Código de Direito Canónico, que diz: «O cónego
penitenciário da igreja catedral ou da igreja colegiada, em virtude do ofício tem a faculdade ordinária, que não pode delegar a outrem, de absolver no foro sacramental das censuras latae sententiae não declaradas nem reservadas à Sé Apostólica, em toda a diocese também os estranhos
à diocese, e os diocesanos mesmo fora do território da diocese».
NOMEAÇÃO DIOCESANA
A fim de dar cumprimento a uma proposta aprovada na 2.ª Assembleia Sinodal, nomeio a
Direção e o Conselho Científico da Escola da Fé, na Diocese de Viseu, sob a égide da Vigararia
da Pastoral, no momento presidida pelo Pe. Virgílio Marques Rodrigues, e que irá funcionar nas
instalações do Seminário Maior de Viseu, a partir de fevereiro de 2016.
DIREÇÃO
Diretor: Pe. Manuel António da Rocha Fontes dos Santos; Sub-Diretor: Cón. António
Jorge dos Santos Almeida; Secretária: Ir. Manóli Francisca Delgado Pérez; Tesoureiro: Dr.
Pedro Miguel de Assunção Teixeira.
CONSELHO CIENTÍFICO
Área Eclesial: Pe. José Cardoso de Almeida; Área Litúrgica: Cón. José Henrique
Correia de Almeida Santos; Área Profética: Pe. António Henrique Ribeiro de Sousa; Área
Social: Pe. João Pedro Ferreira Cardoso.
17 de novembro de 2015
Bispo Ilídio, Viseu
O SÍNODO FAZ-SE VIDA E AÇÃO PASTORAL
Chegados ao final da reflexão que construiu o Sínodo Diocesano e aprovadas as Propostas, apresentadas à Assembleia Sinodal, temos as condições para decidir as Constituições que
se tornarão programa de vida diocesana, nos próximos 10 anos.
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Para já – e por Propostas aprovadas, algumas por unanimidade – os Arciprestados passam
a ser 6, em vez dos anteriores 17; caminharemos, tendencialmente, para a organização das Paróquias em Unidades Pastorais; teremos 3 Vigários Episcopais a coordenar a ação pastoral + o
culto + a cultura, o clero + as vocações, a família + a ação sócio-caritativa.
Os 6 arciprestados são: Beira Alta, que integra os anteriores Beira Alta, Fornos de Algodres, Nelas e Penalva do Castelo; Besteiros, que integra os anteriores Besteiros, Carregal do
Sal, Santa Comba Dão e Tondela; Dão, a integrar Aguiar da Beira e Sátão; Lafões, a integrar
Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul e Vouzela; Viseu Rural, que integra os anteriores Rural 1 e
2 e, ainda, Mões; Viseu Urbano, já existente, acrescentando-se as paróquias de Campo de Madalena e Fragosela.
Todas as demais Propostas aprovadas irão ser refletidas e apresentadas como Constituições Sinodais que se tornarão orientação pastoral, a partir de 23 de julho de 2016, dia em que
celebraremos o Jubileu dos 500 anos da nossa Catedral.
O Sínodo foi uma autêntica escola de comunhão na missão. Esta escola teve outras “cadeiras”: organização, reflexão, determinação, formação e ação. Tudo isto foi precioso para todos seguirmos o mesmo curso na escola de Jesus Cristo. Até aqui – e nestes 5 anos passados
– todos fizemos o curso geral. A partir de agora, na mesma comunhão e em ordem à mesma
missão, vamos apostar em ministérios – alguns diversos, mas em ordem ao crescimento do
mesmo Reino que, todos nós, queremos construir em conjunto.
NOVAS FUNÇÕES NA MESMA IGREJA
O Sínodo determinou alguma renovação, de acordo com o que estava anunciado, desde o
início. Tomando posse em 8 de dezembro, na celebração festiva e jubilar, entram imediatamente
em ação os seguintes nomeados:
Vigário-Geral: Pe. Armando Esteves Domingues.
Vigários Episcopais: Pe. António Jorge dos Santos Almeida (Clero e Vocações); Pe. João
Martins Marques (Vigário Judicial – reconduzido); Pe. Miguel Abreu (Família e Pastoral Social); Pe. Virgílio Marques Rodrigues (Ação Pastoral, Culto e Cultura).
Arciprestes: Pe. Carlos Martins Casal (Besteiros); Pe. José Cardoso de Almeida (Dão);
Pe. José Henrique Correia de Almeida Santos (Viseu Urbano); Pe. Mário Lopes Dias (Lafões);
Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo (Beira Alta); Pe. Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues
(Viseu Rural).
Também foram já aprovados os Estatutos para a constituição do Conselho Presbiteral e do
Conselho Pastoral Diocesano. Estes 2 importantes órgãos de corresponsabilidade – essenciais
para a vida e ação pastoral diocesana – serão preenchidos em curto espaço de tempo.
Igualmente, está feito o Regulamento das Unidades Pastorais que orientará a sua constituição, organização e funcionamento. Estas ir-se-ão formando e serão apresentadas à medida
que forem sendo preenchidos os elementos constantes no regulamento.
Assim, o Sínodo Diocesano da Igreja de Viseu vai fazendo vida e ação pastoral, na realização desta Igreja que procura tornar-se Reino de Deus nas terras dos homens.
7 de dezembro de 2015
Bispo Ilídio, Viseu
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NOMEAÇÕES DIOCESANAS
Como foi previsto, anunciado e regulamentado, a conclusão dos trabalhos sinodais proporciona alterações em diversas áreas da vida diocesana. Assim – e depois de nomeados novos
Vigários Episcopais e novos Arciprestes – outras nomeações são necessárias para renovar outros serviços diocesanos. Concretamente, serão nomeados os novos elementos que constituirão
o Conselho Presbiteral e o Conselho Pastoral Diocesano. Brevemente serão publicados os seus
nomes para assumirem as tarefas respetivas.
Para já, são nomeados para o próximo triénio, os seguintes elementos:
Fundação Jornal da Beira: Diretor – Pe. Luís Miguel Figueira da Costa; Diretor Suplente – Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo; 1.º Assessor – Pe. João Martins Marques; 2.º
Assessor – Manuel Marques Figueiredo e Sá.
Diretor da Livraria Jornal da Beira – Pe. Luís Miguel Figueira da Costa.
Diretor do Jornal da Beira – Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo.
Chefe de Gabinete da Secretaria Episcopal – Pe. Marco José Pais Cabral.
PS.: A todos os que serviram até agora nos cargos e lugares que têm sido renovados: Vigários Episcopais, Arciprestes, membros de todos os Conselhos Diocesanos, director da Fundação
Jornal da Beira e respetivos Serviços, Secretaria e todos os outros lugares, os melhores e mais
afetuosos agradecimentos, pessoais e da diocese que, com tanto amor e dedicação, serviram e
continuam, generosamente, a servir.
Também – e por motivos conhecidos – há necessidade de fazer as seguintes nomeações:
- Pároco da Unidade Pastoral de Fornos de Algodres: Pe. Jorge Luís Gomes Lopes.
- Pároco de Cunha Alta, de Freixiosa e de Quintela de Azurara: Pe. Carlos Miguel
Nunes Pereira Monge.
- Vigário Paroquial de Cabanas de Viriato e de Beijós: Pe. Carlos Alberto Ramos de
Sousa. Continua pároco destas Comunidades o Pe. Marco José Pais Cabral.
Todas estas nomeações entram em vigor no próximo dia 3 de janeiro de 2016.
22 de dezembro 2015
Bispo Ilídio, Viseu
NOMEAÇÕES DIOCESANAS
Com o início da implementação das conclusões do Sínodo Diocesano e no concretizar o
que estava previsto, a Diocese está a renovar-se nas diversas áreas e setores da Pastoral. Hoje
faz-se a publicação dos novos grupos: Secretariado Diocesano da Pastoral familiar, Secretariado Diocesano da Pastoral Social e Direção da Cáritas Diocesana – setores que constituem a Vigararia da Família e da Pastoral Social, entregues ao Vigário episcopal Cón. Miguel de Abreu.
Assim:
Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar
Presidente – Casal: Hélio da Silva Domingues (Diácono Permanente) e Esposa – Gina
Maria Figueiredo Marques Pereira; Vogais: Álvaro António Almeida Cardoso e Esposa – Isabel
Maria Azevedo Pereira Cardoso; Adelino Silva Rodrigues e Esposa – Clementina da Costa
Figueiredo; Adelino Castro Pereira e Esposa – Helena Sofia Soares Marques. Assistente – Cón.
Miguel de Abreu – Vigário Episcopal.
Secretariado Diocesano da Pastoral Social
Presidente – Cón. Miguel de Abreu – Vigário Episcopal; Vogais: Carlos Manuel Monteiro Marques; Messias Lopes de Sousa; Olivério de Paiva Ribeiro; Andrea Luciana Fernandes
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Marinho; Maria José Viegas da Silva Costa.
Cáritas Diocesana
Presidente – Carlos Manuel Monteiro Marques. Vice-Presidente – Isabel Maria Loureiro Pais Esteves Martins. Secretária – Renata Margarida Rodrigues Figueiredo. Tesoureira
– Nanja Kron. Vogal – António Pereira Rodrigues de Andrade. Assistente – Cón. Miguel de
Abreu – Vigário Episcopal.
Fazendo estas nomeações, agradeço, em nome pessoal e em nome da Diocese, a disponibilidade para cada um dos serviços eclesiais e pastorais em que são nomeados e desejo o melhor
desempenho pastoral, para bem da Igreja, das pessoas e das instituições.
Também, em nome pessoal e da Diocese, quero agradecer aos que, até agora, serviram estes diversos setores. Fizeram-no com toda a dedicação, qualidade e entrega e merecem a nossa
estima e total gratidão. Para todos, as maiores graças e bênçãos de Deus.
NOMEAÇÃO DIOCESANA
CAUSAS DE NULIDADE MATRIMONIAL
Com data de 15 de agosto de 2015, o Papa Francisco promulgou a Carta Apostólica em
forma de “Motu Proprio” - MITIS IUDEX DOMINUS IESUS – sobre a reforma do processo
canónico para as causas de declaração de nulidade do matrimónio no Código de Direito Canónico, com entrada em vigor em 8 de dezembro de 2015.
Juntou-lhe as “Regras de procedimento ao tratar das causas de nulidade matrimonial”. Apontam-se os cinco primeiros artigos:
Art. 1. O Bispo, em virtude do cân. 383 § 1, é obrigado a seguir com ânimo apostólico os
esposos separados ou divorciados que, pela sua condição de vida, tenham eventualmente abandonado a prática religiosa. Ele partilha, portanto, com os párocos (cf. cân. 529 § 1) a solicitude
pastoral para com esses fiéis em dificuldade.
Art. 2. A investigação preliminar ou pastoral, dirigida ao acolhimento nas estruturas paroquiais ou diocesanas dos fiéis separados ou divorciados que duvidam da validade do seu matrimónio ou estão convencidos da nulidade do mesmo, visa conhecer a sua condição e recolher
elementos úteis para a eventual celebração do processo judicial, ordinário ou mais breve. Tal
investigação desenrolar-se-á no âmbito da pastoral matrimonial diocesana de conjunto.
Art. 3. A mesma investigação será confiada a pessoas consideradas idóneas pelo Ordinário do lugar, dotadas de competências mesmo se não exclusivamente jurídico-canónicas. Entre
elas, conta-se, em primeiro lugar, o pároco próprio ou aquele que preparou os cônjuges para a
celebração das núpcias. Esta função de consulta pode ser confiada também a outros clérigos,
consagrados ou leigos aprovados pelo Ordinário do lugar.
Art. 4. A investigação pastoral recolhe os elementos úteis para a eventual introdução da
causa por parte dos cônjuges ou do seu advogado diante do tribunal competente. Indague-se se
as partes estão de acordo em pedir a nulidade.
Art. 5. Recolhidos todos os elementos, a investigação encerra-se com o libelo, que deve
ser apresentado, se for o caso, ao tribunal competente.
GRUPO DE APOIO ÀS FAMÍLIAS EM RECONSTRUÇÃO (GAFeR)
Dando cumprimento a estas regras procedimentais, nomeio por um período de cinco anos
o GAFeR diocesano, assim constituído:
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Dr. Filipe José Ribeiro M. A. Lopes Figueiredo, advogado do Tribunal, coordenador do
Grupo; Diác. Dr. Hélio da Silva Domingues e mulher Dr.ª Gina Maria Figueiredo Marques
Pereira, Secretariado da Família; Diác. Dr. Carlos Alexandre Cardoso Sales Faria e mulher Dr.ª
Ana Maria Amélia Tavares Quelhas Faria, docentes; Dr. Luís Filipe dos Santos Marques e mulher Dr.ª Márcia Cristina Alexandre de Magalhães Marques, advogados - CPM.
NB. – Em cada caso participa(m) o(s) pároco(s) respetivo(s).
18 de fevereiro de 2016
Bispo Ilídio, Viseu
NOMEAÇÃO
Continuando a concretização das conclusões do Sínodo que apresentam alteração e mudança em alguns órgãos diocesanos, nomeio os elementos que, nos próximos 5 anos, vão constituir o Secretariado Diocesano da Educação Cristã.
Presidente – Pe. João Luís Leão Zuzarte. Departamento da Catequese da Infância e
Adolescência – Irmã Maria Arminda Teixeira Faustino, Pe. Jorge Luís Gomes Lopes, Maria
Natália de Lemos Santos, Pedro Miguel Teixeira e Clara Prista. Departamento da Formação
Cristã de Adultos – Fernanda Maria Santos F. Caíres Cunha, Irmã Manóli Delgado Pérez e
Ana Teresa Fonseca. Departamento do Ensino Escolar – Davide Ferreira Costa e Fátima Gomes. Departamento de Diálogo e Interação com Movimentos e Obras – Diácono António
Beato Serra e José Meneses. Representante da Vigararia da Pastoral Diocesana – Pe. Virgílio Marques Rodrigues.
Bispo Ilídio, Viseu
NOMEAÇÕES DIOCESANAS
Para membros dos Departamentos do Secretariado Diocesano da Pastoral Social – de que
é Presidente o Vigário Episcopal Cón. Miguel de Abreu – faço as seguintes nomeações:
Comissão Diocesana Justiça e Paz
Presidente: Paulo Jorge Rodrigues Duarte. Vogais: Jorge Filipe Correia Resende, Maria
Manuela Jesus Laranjeira, José Alcides Oliveira Paiva Gonçalves Carvalho e Ricardo Filipe
Gonçalves Carvalho.
Pastoral das Migrações
Presidente: Diácono Permanente Carlos Alexandre Cardoso Sales Faria. Vogais: Ana
Maria Amélia Tavares Quelhas Faria, José Paulo Fonseca Moreira Leitão, Henrique Manuel
Jesus Cavacas e Veridiana Amaral Carreira Cavacas.
AGRADECIMENTO
A Diocese agradece o serviço prestado pelos anteriores elementos que estiveram responsáveis por estes 2 Departamentos.
Bispo Ilídio, Viseu
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NOMEAÇÃO
Por ter terminado o prazo para o qual foram nomeados os Corpos Sociais do Centro Sócio-Pastoral da diocese de Viseu e agradecendo o precioso contributo dado, por todos, a esta
Instituição, faço, deste modo, a nomeação de novos membros para o período de 2016 a 2020.
Direção: Presidente – P. Miguel de Abreu; Vice-Presidente – Dr. Manuel Joaquim das
Neves Botelho; Tesoureiro – José da Silva Marques; Secretária – Maria Laura Lourenço Maurício Lopes; Vogal – Maria Beatriz Marques Simões.
Conselho Fiscal: Presidente – Filomena Moreira Ribeiro Coelho; Secretário – João
Paulo Monteiro Figueiredo; Vogal – Ana Paula Tomaz Marques.
Aos elementos, agora nomeados, os votos de bom êxito na sua gestão e um agradecimento muito sincero pela generosa aceitação deste mandato.
02 de maio de 2016
Bispo Ilídio, Viseu
NOMEAÇOES DIOCESANAS
Porque houve algumas alterações nos Grupos, publicam-se os elementos que fazem o
elenco do Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica e do Coro Diocesano de São Teotónio
e faz-se a sua Nomeação para os próximos 5 anos.
No Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica houve a substituição do seu Presidente
por alguém que já trabalhava no mesmo. Louvo e agradeço ao Cónego José Henrique, anterior
Presidente, também aceitar continuar a dar a sua colaboração.
Agradeço a prestimosa e qualificada colaboração que têm dado à Diocese e às suas celebrações na Catedral e a todo o trabalho que têm refletido e apresentado para a dinamização
litúrgica na nossa Igreja.
Igualmente, agradeço a colaboração dada na construção do Sínodo Diocesano como, também, espero a sua valiosa colaboração para a concretização das Constituições Sinodais.
SECRETARIADO DIOCESANO DA PASTORAL LITÚRGICA
Presidente: Cónego Jorge Alberto da Silva Seixas; Secretário: António Pereira Lima;
Tesoureiro: Albano Chaves de Andrade.
Departamento dos Ministros Extraordinários da Comunhão e Animadores de Celebrações Dominicais, na Ausência do Presbítero: Cónego José Henrique Correia de Almeida
Santos, Albano Chaves de Andrade, António Pereira Lima.
Departamento da Música Litúrgica: Cónego Jorge Alberto da Silva Seixas, José Luís
Gonçalves Pereira, Albano Chaves de Andrade, António Pereira Lima, Acácio da Cunha do
Amaral Ferreira, Maria Helena Marques Ferreira, António Mário da Silva Rodrigues.
Departamento dos Leitores: Pe. António Henrique Ribeiro de Sousa, Fernanda Maria
Amaral Rodrigues Pereira, Maria Helena Marques Ferreira.
Departamento dos Acólitos: Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo, Pedro Miguel de Assunção Teixeira.
Departamento das Bandas Filarmónicas: Rui Manuel Vilafanha Carvalho, Bruno Alexandre dos Santos Teles Correia, Acácio da Cunha do Amaral Ferreira, António Mário da Silva
Rodrigues.
Departamento do Espaço Celebrativo: Cónego José Henrique Correia de Almeida San36
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tos, Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo, Arquiteto Carlos Chaves.
Site do Secretariado: Pe. Carlos Augusto Ferreira e Cunha e Pe. Nuno Miguel Henriques
Azevedo.
Colaboração no Jornal da Beira: Cónego Jorge Alberto da Silva Seixas e Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo.
CORO DIOCESANO DE SÃO TEOTÓNIO
Presidente: Cónego. Jorge Alberto da Silva Seixas
Vogais: Cónego José Henrique Correia de Almeida Santos, Cónego António Jorge dos
Santos Almeida, Maria Helena Marques Ferreira, António Mário da Silva Rodrigues, Albano
Chaves de Andrade, Acácio da Cunha do Amaral Ferreira, António Pereira de Lima e José Luís
Gonçalves Pereira
25 de Julho de 2016
Bispo Ilídio, Viseu
NOMEAÇÕES DIOCESANAS
Em cada ano pastoral, a Igreja precisa de se ajustar às situações concretas que vão determinando a vida e as condições particulares, em cada lugar. Respondendo à sua principal missão
– anunciar e celebrar Jesus Cristo, construindo o Seu Reino de paz e de amor para a salvação de
todos – importa orientar os contributos de todos para o conseguir.
Na medida em que os sacerdotes, os diáconos e os consagrados vão sendo menos, mais
se pede aos leigos, para que a Igreja esteja presente, em cada lugar, e possa cumprir a sua missão divina e humana. É na comunhão e corresponsabilidade sinodal, entre todos os membros
da Igreja, que Jesus Cristo é anunciado e celebrado e será assim que devemos agir para que o
mundo creia.
Agradeço a todos os Sacerdotes que, nesta Igreja de Viseu, dão o melhor de si, na entrega
alegre e generosa a Deus, servindo as pessoas, nas comunidades e nos diversos serviços eclesiais diocesanos. A todos e, de maneira especial, a quem vai trabalhar pela primeira vez, como
sacerdote e a quantos vão assumir o ministério noutro lugar, os meus agradecimentos e toda
a minha comunhão, na amizade e na oração. Igualmente, quero expressar os agradecimentos
sinceros da Diocese a quem, por motivos de idade e de saúde deixa o serviço pastoral paroquial.
Está, neste caso, o Pe. Artur Antunes Marques, a quem desejo longa vida e boa saúde.
Em comunhão na missão, todos – Vigários Episcopais, Arciprestes, Párocos, Sacerdotes
em missão específica, Diáconos, Religiosas e Religiosos, Consagrados, Leigos em geral e Leigos em Serviços Diocesanos, Movimentos, Secretariados e Obras de Apostolado – todos somos
chamados a, com o Bispo, realizar o Projeto de Jesus Cristo para a salvação de todos. Assim
Deus nos ajude, contando com o apoio e proteção materna de Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe
e Padroeira.
CÚRIA DIOCESANA
Chanceler – Pe. António José da Silva Ramos Boavida.
Promotor da Justiça – Pe. Alcides Fernando Tavares Vilarinho.
Defensor do Vínculo – Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho.

Igreja Diocesana

37

SERVIÇO PAROQUIAL
Pe. Adelino Ricardo Correia Lopes Pires – Alva, Pepim e Reriz.
Pe. Carlos Manuel de Matos Rodrigues - Covas do Rio, Covelo de Paivô, Figueiredo
de Alva, Gafanhão e S. Martinho das Moitas.
Pe. Carlos Augusto Ferreira e Cunha – Couto de Baixo e Couto de Cima.
Pe. Carlos Alberto Ramos de Sousa – Beijós e Cabanas de Viriato.
Pe. José Cardoso de Almeida – Assume Mioma, mantendo as que já tinha, com o Pe.
João Martins Marques, como Vigário Paroquial.
Pe. José dos santos Quinteiro Lopes – Assume Forles e Águas Boas, mantendo as que
já tinha.
Pe. José Marcelino Pereira – Fail e Vila Chã de Sá, com o Pe. Daniel Lopes dos Santos,
como Vigário Paroquial.
Pe. Lúcio Manuel Oliveira da Cunha Marques – S. Cipriano e Vil de Soito.
Pe. Marco José Pais Cabral – in solidum na Unidade Pastoral de Fornos de Algodres
com o Pe. Jorge Luís Gomes Lopes que é o Moderador.
Pe. Miguel de Abreu – Coordenador da Unidade Pastoral: Abrunhosa-a-Velha, Chãs de
Tavares, Cunha Alta, Freixiosa, Quintela de Azurara, S. João da Fresta, Travanca de Tavares e
Várzea de Tavares. Nestas paróquias são nomeados párocos in solidum: Pe. António Gonçalves da Cunha e Pe. Carlos Miguel Nunes Pereira Monge.
Pe. Ricardo Alexandre de Albuquerque Oliveira – Cambra, Carvalhal de Vermilhas e
Vouzela.
8 de agosto de 2016
Bispo Ilídio, Viseu
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7. DECRETOS

DECRETO
Ilídio Pinto Leandro, por mercê de Deus e da Santa Igreja, Bispo de Viseu
Faz saber, pelo presente decreto, que aceita oficializar o Coro Diocesano de São Teotónio, com sua breve história de constituição, definindo objetivos, sede e nomeando a sua Equipa
coordenadora pelo período de seis anos.
O Coro Diocesano de São Teotónio é um projeto que nasceu nos alvores da renovação
sinodal com o intuito de fazer convergir, na comunhão, os esforços de todos aqueles que estão
ligados às celebrações litúrgicas da Catedral. O ponto de partida deste projeto foi o Jubileu de
São Teotónio, no dia 18 de fevereiro de 2012, na Catedral de Viseu, nos 850 anos do seu falecimento e 900 anos do seu Priorado em Viseu, onde é padroeiro.
O Coro Diocesano tem como principais objetivos promover, cultivar e formar, no âmbito da música litúrgica e da música sacra na nossa diocese e animar as principais celebrações
litúrgicas da diocese, sobretudo na Catedral.
A sede do Coro Diocesano é a Catedral de Viseu. A Equipa é constituída pelo seu Presidente, Cónego Jorge Alberto da Silva Seixas, e pelos vogais: Cónego José Henrique Correia de
Almeida Santos, Cónego António Jorge dos Santos Almeida, Maria Helena Marques Ferreira,
António Mário da Silva Rodrigues, Albano Chaves de Andrade, Acácio da Cunha do Amaral
Ferreira e António Pereira de Lima.
Dia de São Teotónio,
18 de fevereiro de 2015
Bispo Ilídio, Viseu

DECRETO DE APROVAÇÃO
ÓRGÃOS DIOCESANOS DE CORRESPONSABILIDADE
Tendo decorrido o sínodo diocesano e dando seguimento a uma das decisões nele aprovadas, foram elaborados os novos Estatutos do Conselho Presbiteral, do Conselho Pastoral
diocesano e do arciprestado.
Também foi decidida a elaboração de uma Proposta para as Unidades Pastorais que,
entretanto, venham a ser criadas.
Todos estes importantes documentos foram apresentados ao novo Conselho Presbiteral
que, depois de alguma reflexão, propôs algumas alterações, que foram feitas.
Assim, aprovo estes três Estatutos e esta Proposta para os próximos cinco anos, findos os
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quais se fará uma avaliação.
Nessa altura, far-se-á a revisão que for tida necessária.
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07 de março de 2016
Bispo Ilídio, Viseu
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8. PRESENÇAS E INTERVENÇÕES ESPECIAIS

VISITA AD LIMINA
D. ILÍDIO LEVA A ROMA AS EXPETATIVAS DE RENOVAÇÃO DA DIOCESE
D. Ilídio Leandro está em Roma, para a “visita ad limina” dos bispos portugueses, que
está a decorrer entre três e doze de setembro.
Prevista pelo Código de Direito Canónico, a “visita ad limina” acontece a cada cinco anos
e destina-se ao encontro do Bispo com Papa para “apresentar ao Santo Padre uma relação sobre
a situação da sua diocese” e “venerar os sepulcros dos Apóstolos Pedro e Paulo”.
É uma manifestação de comunhão entre os bispos portugueses e o bispo de Roma,
confessando a fé apostólica e celebrando os mesmos sacramentos, numa experiência de oração
pública da Igreja, praticando a lei do amor como normativa dos discípulos de Jesus. O Papa
acolhe os bispos, escutando os seus anseios, inquietações e problemas, olhando para os seus
projectos pastorais e confirmando-os na fé e no serviço pastoral, alentando-os para o trabalho de
construção da comunhão entre os bispos e destes com os fiéis de cada uma das suas dioceses.
Atempadamente, cada bispo enviou já a Roma um Relatório elaborado segundo propostas
da Cúria Romana, indicando a condição religiosa e moral da sua Diocese traduzida em dados
estatísticos comparativos entre a atual situação e o momento da anterior “visita ad limina”, no
que toca ao número de agentes da pastoral e sua formação, o número de católicos e de outras
confissões religiosas, as estruturas e organismos promotores de comunhão na Diocese.
Para além do encontro pessoal com o Papa, no dia 7, os bispos encontram-se com os
responsáveis pelos diferentes organismos da Cúria Romana, trabalhando sobre o Relatório anteriormente remetido.
Nos trabalhos que terá, em conjunto com os restantes bispos da Província Eclesiástica
de Braga, D. Ilídio apresentará as suas expetativas relativamente à experiência que o Sínodo
Diocesano está a ser para toda a diocese e falará do que já está a ser colocado no terreno, em
termos de renovação e reestruturação da Diocese, de acordo com o que as Assembleias Sinodais
já ditaram: reorganização dos Arciprestados, constituição das Unidades Pastorais, formação de
leigos e formação permanente de sacerdotes e religiosos. Relevância especial merecerá o esforço de renovação da Igreja diocesana no que toca à cultura de corresponsabilidade, para que
a Igreja diocesana seja mais uma comunidade de baptizados em missão permanente, em vez
de uma comunidade onde alguns fiéis se disponibilizam para servir os impulsos pastorais dos
clérigos.
GI
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VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM EM ROMA
Esta Visita foi a segunda em que participei, como Bispo de Viseu. Cada uma tem novidades e diferenças, pois foi com um Papa diferente e o estado da Diocese que apresentei ao
Papa e às Congregações Romanas também é diferente. Diferente, também, porque passaram 8
anos. Estes foram vividos em Sínodo – desde a preparação à concretização – estando agora a
preparar-se o apuramento e apresentação das Constituições Sinodais, para serem a direção e o
conteúdo fundamental da programação pastoral dos próximos anos. Aliás, as orientações últimas da Santa Sé – Sínodo da Família, Ano da Misericórdia, etc. – têm favorecido, em muito, a
renovação que nos propusemos e que, em Comunidade, queremos concretizar. Daqui, a importância que esta Visita ad Limina Apostolorum é e traz para o hoje e o amanhã da nossa Igreja de
Viseu.
Vou fixar-me no primeiro dia da Visita e na manhã de Sgunda-feira, vivida com o Papa
Francisco. Iniciou-se com um encontro por Província Eclesiástica – o Papa esteve, por uma
hora e meia, com os Bispos das Províncias do Sul e de Lisboa e, num outro tempo igual, com
os Bispos da Província de Braga. Como um Pai (ou Irmão mais velho!), acolheu-nos, escutou-nos, respondeu às nossas perguntas, deu-nos as suas respostas, com solicitude pastoral e com
experiência vivida, rezada e comunicada, de forma muito fraterna e amiga. Convidou-nos a ter
em conta a partilha das responsabilidades com os outros cristãos (sacerdotes, diáconos, leigos e
religiosos), nunca deixando – nós e vós, caríssimos padres – a parte principal para a vitalidade
da Igreja: oração, pregação e testemunho. Depois, foi o encontro, no fim da manhã, com todos
os Bispos de Portugal.
O discurso está carregado de Mensagem a rezar, a refletir, a anunciar, a programar, a viver, a avaliar e a testemunhar.
Apresento uma síntese, em 5 pontos importantes:
1. Alegria e esperança pelo caminho que, em comunhão de Igrejas e com o Sucessor de
Pedro, vivemos, desde a última Visita ad Limina Apostolorum, em 2007. Manifestando a Sua
proximidade com todos os cristãos das Igrejas presentes em Portugal, faz apelo à esperança, a
viver em todas as circunstâncias, saudando o sinodalidade e toda a ação evangelizadora e formativa.
2. Indo aos relatórios recebidos das dioceses, lembra algumas notas importantes da vida
e das características da ação da Igreja em Portugal e do próprio povo português, realçando o
empenho dos bispos, dos sacerdotes, dos consagrados e consagradas e dos leigos, relevando os
“múltiplos espaços para iniciativas apropriadas” de todos. Aqui, exorta a “prosseguir no empenho duma constante e metódica evangelização”, favorecendo a “formação autenticamente cristã
da consciência”, de modo a que os cristãos contribuam para o bem social e geral de todo o Portugal. Tocando os pontos fundamentais da vida eclesial das dioceses e as dificuldades concretas
que se sentem hoje, frisou a “necessidade de conversão pessoal e pastoral de pastores e fiéis até
que todos possam dizer com verdade e alegria: a Igreja é a nossa casa”.
3. Entrou, de seguida, na abordagem da situação da juventude nas nossas Igrejas de Portugal. Começou por afirmar que “não pode deixar de nos preocupar a todos esta debandada da
juventude, que tem lugar precisamente na idade em que lhe é dado tomar as rédeas da vida nas
suas mãos”. O Papa Francisco faz-nos, de seguida e sobre a situação da juventude, perguntas
muito diretas e muito fortes, tais como: “a juventude deixa, porque assim o decide? Decide assim, porque não lhe interessa a oferta recebida?” E, em perguntas muito profundas, vai introduzindo questões muito interpelantes para todos nós, como, por exemplo – “hoje a nossa proposta
de Jesus não convence”, interrogando sobre o nosso testemunho e a nossa fidelidade – de todos
os cristãos, a começar pelos mais responsáveis...
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4. Afirmando que “Jesus caminha com o jovem”, o Papa aponta os problemas atuais que
afastam o mesmo jovem, a começar pelo “pensamento dominante atual” que limita e impede
o mesmo jovem de viver a verdadeira liberdade e de aceitar as suas consequências... e de se
“auto-excluir deste terno olhar de Deus”. Aponta, então, o “modelo catecumenal”, ajudando a
provocar um “encontro pessoal com Jesus Cristo, vivido em dinâmica vocacional”... E acrescenta Francisco: “A Igreja em Portugal precisa de jovens capazes de dar resposta a Deus que os
chama, para voltar a haver famílias cristãs estáveis e fecundas, para voltar a haver consagrados
e consagradas que trocam tudo pelo tesouro do Reino de Deus, para voltar a haver sacerdotes
imolados com Cristo pelos seus irmãos e irmãs. Temos tantos jovens desocupados e o Reino dos
Céus à míngua de operários e servidores”...
5. Não podemos desiludir os jovens, acenando-lhes com uma proposta tão bela e entusiasmante – a de Jesus – e mostrando-lhes respostas tão desajustadas e com efeitos tão perversos
– as nossas... Haja “um esforço de colaboração, isto é, da Igreja inteira, porque foi à Igreja que
o Senhor assegurou a sua constante presença e a sua infalível assistência”. E o Papa terminava
o discurso pedindo-nos: “retomai com empenho renovado o vosso caminho, levando a todos
a certeza da minha fraterna solidariedade e empatia. Compartilho as vossas ânsias e as vossas
esperanças, as vossas preocupações e as vossas alegrias”, dando, através de nós, mas para todos
os nossos diocesanos, a Bênção Apostólica.
A Visita continuou, depois, com a ida às diversas Congregações Romanas e Dicastérios
da Santa Sé, havendo, em todos eles, uma breve apresentação das nossas realidades e uma partilha sobre os aspetos mais importantes e que marcam a atualidade da vida da Igreja.
Certamente que muito se pode esperar dos frutos desta Visita que, nos próximos encontros da Conferência Episcopal, iremos aprofundar e concretizar em planificação e programação
pastoral.
14 de Setembro de 2015
Bispo Ilídio, Viseu
“A MAIOR QUEIXA DOS IDOSOS É A FALTA DA PRESENÇA DA FAMÍLIA”
Que realidade encontra nas Visitas Pastorais que realiza às paróquias da Diocese de
Viseu?
Encontro aldeias e freguesias envelhecidas, desertificadas, com muitas pessoas a viverem
só e um com grande desânimo ao sentirem-se impotentes para a realidade de muitos familiares
desempregados, que não têm mais hipótese de arranjar trabalho. É uma realidade social sem
esperança.
Quais são as queixas dos idosos?
Os idosos ainda são aqueles que menos se queixam, porque têm a sua reforma, embora
pequena, e dizem que ainda têm de apoiar os lhos e os netos. Encontram-se muitos idosos a
viver mal, mas na sua generalidade são pessoas muito poupadas, com poucas expetativas em
relação a uma melhoria de vida. O urbano e o rural tem realidades muito diferentes. Nas aldeias,
ainda que com uma reforma pequena, os idosos conformam-se e sentem que ainda podem ajudar aos lhos e aos netos.
O isolamento é outra realidade, tanto no meio rural como no urbano?
Sim. De facto veem-se pessoas muito sozinhas. Algumas delas recorrem ao centro de dia
para estarem acompanhadas. Não são muitas as que vão para o lar, porque não têm condições
financeiras para pagar. Mas encontro muitos idosos a viverem isolados. A notícia de que o distrito de Viseu é o segundo [do país] com mais idosos a viverem isolados corresponde à verdade,
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porque se nota isso precisamente nas aldeias. A maior parte dos idosos não têm ninguém da
família a viver na mesma terra. Depois é tudo distante e as pessoas contentam-se com muito
pouco, quase para sobreviver sem grandes expetativas. É um ambiente muito triste.
Sabendo que tem por hábito visitar os lares, qual é o estado de espírito dos utentes?
Vou sobretudo visitar os mais doentes e as pessoas acamadas. Sinto-os por vezes desanimados, tristes pela solidão. A maior queixa é a falta da presença da família.
Que sugestão quer deixar neste Dia Internacional das Pessoas Idosas?
Eu faço muito o apelo à vizinhança e ao espírito de família pela proximidade das pessoas
no sentido de todos os dias fazerem por ver o seu vizinho. Quando ando nas visitas pastorais e
quando celebro a Eucaristia nas paróquias alerto para a cultura da família ou dos valores familiares pela vizinhança. Apelo muito à proximidade de rua, ou seja, a que as pessoas da mesma
rua se sintam como familiares e que ninguém deixe a outra que vive sozinha entregue à sua
solidão. Apelo para que, em cada dia, cada pessoa faça por ver e sentir os seus vizinhos que
vivem sozinhos. Quem dera que este apelo resultasse, porque resolvia-se em muito o problema
da solidão e do isolamento através da capacidade de ajudar, já para não falar em situações dramáticas que aconteceram também na nossa Diocese de encontrar uma pessoa morta há... dias,
semanas...
O envelhecimento da população vai agravar estes problemas da sociedade?
Sobretudo o envelhecimento aliado à falta de emprego para os mais novos, que levará por
consequência à falta de apoio aos mais idosos, nomeadamente a falta da reforma daqui a uns
anos. As pessoas vivem angustiadas com o dia de amanhã.
Bispo Ilídio, Viseu
D. ILÍDIO LEANDRO
BISPO DA DIOCESE
Qual é a posição oficial da Igreja em relação à cremação?
A posição oficial é não ter posição. Isto é, não considera que seja moral ou teologicamente
mau, negativo, alguém proceder ou querer a cremação se isso não envolve a atitude contrária
à fé na ressurreição e na vida para além da morte, e à fé no respeito para com o cadáver, neste
caso as cinzas, que são representativos ou significativos da pessoa que acaba de falecer. A Igreja
respeita aqueles que optam por essa forma de dar sequência à morte dos seus entes queridos.
No caso da cremação há uma mudança na tradicional visita aos cemitérios...
No caso da cremação, a Igreja pede que sejam respeitadas as cinzas. Em alguns cemitérios já
há a possibilidade de as cinzas serem guardadas em gavetões e aí serem respeitadas e preservadas. A Igreja, quanto a isso, não tem a ver com o lugar ou a forma. Agora, tem a ver com
o respeito humano para com as cinzas das pessoas que, pela morte, são chamadas e destinadas
à ressurreição e à vida eterna.
“O SÍNODO FOI COMO QUE UMA RECICLAGEM DA IGREJA DE VISEU”
Como Bispo da Diocese de Viseu, D. Ilídio Leandro levou a cabo nos últimos cinco anos
algo que não acontecia na Diocese desde o século XVIII: o Sínodo Diocesano. Na prática, o
objetivo do Sínodo foi repensar o trabalho que estava a ser desenvolvido e delinear uma nova
estratégia para desenvolver nos próximos 10 anos. D. Ilídio chama-lhe “marca reformadora da
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Diocese”. Numa longa conversa em jeito de “partilha”, a propósito do encerramento do Sínodo
Diocesano que aconteceu na passada terça-feira, fala da nova vida da Diocese, da sua própria
vida e da forma como a Igreja deve chegar à comunidade viseense daqui para a frente. Ordenado padre em Dia de Natal no ano de 1973, D. Ilídio foi ordenado Bispo depois de “quatro
estadias de sete anos” cada, pela Diocese. Mudou muita coisa, mas diz que nunca deixou de ser
padre.
O que é o sínodo Diocesano?
A palavra grega ‘synodos’ quer dizer caminhar em conjunto, fazer caminho comum. E é
um esforço, de tempos a tempos, para haver a oportunidade de parar e ver como é que o caminho se está a fazer.
A que níveis?
A diversos níveis - o caminho eclesial, o caminho espiritual, o caminho de formação, o
caminho de vida cristã – sobre como é que estamos de facto a caminhar e procurarmos, através
dessa reflexão, renovar, modificar e encontrar formas de se acertar o passo. Por um lado, trazendo ao encontro aqueles que porventura se vão alheando da vida da Diocese. Por outro lado,
aqueles que caminham mais perto da vida da Igreja virem a fazê-lo de forma mais empenhada.
E, depois, os padres também avaliarem em que medida é que estão a corresponder aos desafios
atuais, quer os que vêm de Roma, quer aqueles mais locais.
Sentiu necessidade de promover este Sínodo na Diocese para alcançar a tal renovação?
A experiência do Sínodo nasceu há cerca de seis anos. Eu anunciei-o no dia 25 de janeiro
de 2009, quando fazia 50 anos que o Papa João XXIII tinha anunciado a convocatória do Concílio Vaticano II. Dado que nós queríamos que o Sínodo da Diocese fosse uma reflexão sobre
o Concílio – as conclusões, os documentos... – e também o modo como o Concílio Vaticano II
foi posto em prática na Diocese, eu anunciei-o na celebração do Ano Paulino e esse dia ficou
marcado como a Convocatória do Sínodo, que depois teve vários momentos especiais.
Quais foram os principais momentos?
Por exemplo, a realização de um Conselho Presbiteral em março de 2009 em que levei
a que os padres do Conselho aprovassem por unanimidade a realização desse mesmo Sínodo.
A partir daí, foi constituído o secretariado-geral do Sínodo e, ao mesmo tempo, as comissões
doutrinais. O que é que isto quer dizer? Programou-se um secretariado-geral para ir conduzindo
o Sínodo, em que ficou à frente o padre Manuel Matos, depois substituído pelo padre José Cardoso, que seria o coordenador de todo o caminho sinodal. Para além desse secretariado-geral,
elaboraram-se quatro comissões doutrinais, isto é, grupos de pessoas que se responsabilizavam
por cada uma das constituições do Concílio Vaticano II: Lumen Gentium, Dei Verbum, Gaudium et Spes e Sacrosanctum Concilium. Cada comissão doutrinal seria responsável por estudar
e apresentar a metodologia para o estudo pela Diocese de cada um desses documentos. A partir
daí, constituíram-se grupos sinodais nas paróquias, nos movimentos, nas diversas obras de
apostolado... e começou o trabalho.
Que tipo de trabalho?
Primeiro, estudar cada um dos documentos pelos diversos grupos, seja da liturgia, seja da
educação cristã, da pastoral social, da Cáritas, seja dos centros sociais paroquiais, etc. Na altura surgiram mais de 200 grupos na Diocese, que depois vieram a diminuir. Estes últimos dois
anos, depois do estudo feito, foi o tempo das Assembleias Sinodais, cada uma dividida em duas
sessões – uma sessão para estudar as propostas e a segunda para se votarem as propostas – até
que chegámos ao momento em que todos os documentos ocasionaram uma série de propostas
para renovar e concretizar na Diocese.
Algumas dessas propostas já estão a ser postas em prática?
Sim. Os Arciprestados da Diocese passaram de 17 para 6. Também já se fez a eleição dos
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arciprestes para estes arciprestados. Quanto aos vigários episcopais, deixou de ser um por zona
pastoral e foram nomeados três vigários episcopais, já não territoriais mas a nível de áreas. O
vigário geral também já foi eleito (padre Armando Esteves Domingues). Uma das conclusões
fundamentais foi a necessidade de formação de pessoas para os diversos ministérios, por isso,
vai começar no início do mês de fevereiro a Escola da Fé no edifício do Seminário, que fará a
preparação de pessoas para levarem para a frente as conclusões.
As conclusões terão de ser aplicadas na totalidade na Diocese?
Não quer dizer que sejam todas aplicadas. As que frisei e já foram aplicadas são aquelas
que têm mais visibilidade, mas haverá pelo menos 40 conclusões aprovadas que têm mais a ver
com a agilização e a modernização de determinados elementos que vão sendo concretizados.
As conclusões aprovadas são entregues ao Bispo, portanto, ficam comigo; e eu até 23 de julho
de 2016 – aniversário dos 500 anos da Catedral e a altura em que vai ser publicada a história da
Diocese em três volumes – apresentarei as constituições que serão orientações pastorais para
serem postas em prática na Diocese nos próximos 10 anos. Será como que o Sínodo em ação.
Considera que este Sínodo Diocesano vai ficar como a sua grande marca na Diocese de
Viseu?
Não é minha, porque não fui eu que fiz o Sínodo. Implementei-o, dei-lhe a orientação que
um Bispo terá que dar como responsável pela Diocese, apresentarei as constituições a partir das
conclusões; porém, é uma ação de todos: dos padres, dos religiosos, dos leigos, dos diáconos
permanentes, etc. Agora, não há dúvida que tenho a alegria de esta ser uma marca muito importante na minha missão de Bispo da Diocese de Viseu. Estou convencido de que, daqui a 10 anos
quando eu sair, olhando para trás, a marca que fica mais importante será o Sínodo.
Ao assumir o lugar de Bispo da Diocese de Viseu sentiu essa necessidade de renovar?
O Sínodo é um caminhar em conjunto; ora, a Igreja deve caminhar sempre em conjunto,
em comunhão. A Lumen Gentium, o documento fundamental do Concílio Vaticano II, define a
Igreja como a instituição a caminhar em comunhão; portanto, a comunhão é a marca fundamental da Igreja. O último Sínodo [da Diocese de Viseu] tinha sido no século XVIII e o Concílio
Vaticano II determinou que as Igrejas devem caminhar em Sínodo. Daí, depois do Concílio Vaticano II, muitos sínodos terem sido feitos nas diversas dioceses, incluindo em Portugal. Quando fui nomeado, entendi que era a oportunidade de conhecer melhor a realidade da Diocese e
de a Diocese se conhecer melhor a si mesma. Considero que foi uma necessidade e talvez seja
a marca mais saliente que ca da ação destes 20 anos (até 2026) da minha ação na Diocese.
O que mais o surpreendeu ao longo destes mais de cinco anos de trabalho?
Surpreendeu-me a abertura e a disponibilidade das pessoas para trabalharem num esforço
de renovação, conscientes dessa necessidade. Há disponibilidade para o caminho em conjunto,
há desejo de renovação que as pessoas sentem e manifestam quando se encontram, mas se não
há encontro, se não há comunhão, se não há oportunidade de diálogo em conjunto para as pessoas debaterem o que vai na alma, caminhamos às vezes sem saber umas das outras. Por vezes,
as paróquias estão ao lado uma das outros e não se dão conta. Uma das conclusões que está
também já a ser posta em prática, em resultado do Sínodo, são as Unidades Pastorais.
Pode explicar o papel das Unidades Pastorais?
As paróquias mais próximas vão trabalhar em conjunto. Algumas com o mesmo pároco,
outras com párocos diferentes, mas os párocos dessas paróquias, em vez de realizarem um
trabalho que se repete em cada uma das paróquias, devem constituir um grupo de paróquias
vizinhas que reflete em conjunto, que planeia em conjunto, que programam atividades em conjunto, que faz a sua formação em conjunto. O que poderia ser sentido como necessário não se
concretizava, enquanto não houvesse este passo de chegarmos a estas conclusões.
O Sínodo vai mudar a Diocese na sua estrutura mas não só...
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Para além das estruturas é a disponibilidade de as pessoas se abrirem a uma formação
e a uma ação em conjunto. As pessoas que são Igreja tomaram consciência de que a Igreja é
essencialmente caminhar em conjunto, a partir de valores que são mais os que nos unem do
que aqueles que divergem. É tomar consciência daquilo que João XXIII disse à Igreja, que era
necessário irmos de novo redescobrir o entusiasmo e a alegria das origens. Origens essas que
vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 42 a 47, os versículos em que há um resumo de
como era a Igreja em finais do século I, início do século II.
E como era?
A Igreja era um conjunto de pessoas que aderiam a cristo e, seguindo Jesus Cristo, sentiam que eram irmãs e então punham os seus bens em comum, olhavam aqueles que mais precisavam, viviam a oração e a formação em comum, porque davam conta que o valor fundamental
era serem irmãs. Foi esse valor que levou o Papa João XXIII a iniciar o Concílio Vaticano II e
foi assente nesse valor que levou também o Sínodo de Viseu a estudar o Concílio Vaticano II e
a redescobrir os valores da comunhão que são, no fundo, os valores primordiais de Jesus Cristo,
assentes no Evangelho, mas que estão sintetizados nos Atos dos Apóstolos 2, 42-47.
É um novo tempo ou um novo ciclo na Diocese de Viseu?
É o dar conta que vivemos em comunhão. Às vezes, na sua caminhada, cada paróquia
procura atingir os seus fins não dando conta que é mais aquilo que nos une do que aquilo que
nos distingue.
É um seguidor do modelo de proximidade que o Papa Francisco tem defendido?
Sem dúvida. Eu procurei sê-lo antes de ser ordenado, nas paróquias e nas atividades que
tinha, e não sei sê-lo de maneira diferente, agora como Bispo. Analisando a minha ação episcopal, fico muito aquém daquilo que eu penso e que desejaria ser e viver; porém, é esse o meu
cartão de identificação: de proximidade, de amizade e de comunhão com as pessoas.
Agora que o Sínodo está a chegar ao fim, transmite nas suas palavras que há uma motivação e uma nova esperança para o futuro da Diocese. Concorda?
O caminho feito nestes cinco anos já foi isso. Muita gente ficou sensibilizada e marcada
e abriu-se a estes valores. Porém, à medida que as constituições vão sendo aprovadas e as decisões práticas entram em vigor, já há sinais de proximidade, de mais diálogo, de uma maior
aposta nesta comunhão entre todos. Essa constatação parte desta convicção de que a Igreja não
são os padres, a Igreja não é o bispo com os padres, Igreja somos todos e o que nos faz ser e
viver mais em comunhão é o Batismo, a Eucaristia celebrada a cada domingo e é a presença do
Espírito Santo, o Crisma, que nos torna cristãos adultos, conscientes da nossa fé. E aí somos
todos iguais. Tudo o resto é o que nos leva a fazer melhor a nossa ligação à comunidade.
Como se explica que a Diocese de Viseu não tenha promovido um Sínodo desde o Século
XVIII?
A Igreja, de vez em quando, precisa de parar e, autoavaliando-se, recomeçar com nova
dinâmica. A Igreja, ao longo dos tempos, tem altos e baixos. O modo de viver da Igreja tem
tido tempos mais próximos do Evangelho e mais distantes dele. Podemos dizer que, ao longo
destes 20 séculos, foram muitos os tempos em que a Igreja não foi tanto evangélica; e, por isso,
o Sínodo é o recuperar o Concílio, e o Sínodo foi como que uma reciclagem da Igreja de Viseu
com a força do Evangelho, com força do Concílio Vaticano II e com a força da Tradição destes
20 séculos para encontrar formas de reimprimir um novo entusiasmo para que viver como cristão tenha gosto, dê alegria e entusiasmo, como manifestaram os cristãos do século I e, quanto a
mim, é o modo de ser cristão na Igreja.
Esta reorganização vai exigir uma nova forma de estar nas paróquias incluindo dos párocos?
A renovação e a reorganização da Diocese implica todas as pessoas. O Bispo, os pároIgreja Diocesana
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cos, os outros sacerdotes que não são párocos, as comunidades religiosas, os leigos e todas as
pessoas. Na Igreja do Vaticano II ninguém está a mais, ninguém é dispensável. O Sínodo quer
reencontrar, naqueles que são cristãos, o dinamismo de quem, no trabalho, na família, na sua
ligação à Igreja, na relação com os não cristãos, dê testemunho, seja coerente não apenas porque
vai à Missa mas porque vive o Evangelho nos sete dias da semana.
De que é que a Diocese de Viseu mais precisa?
A Diocese precisa, em primeiro lugar, que todos os cristãos vivam com espírito testemunhal. Que a fé não seja apenas um decoro, não seja apenas uma forma de marcar a cruz, se
se pergunta se é cristão ou é católico, mas precisamos que os cristãos marquem pelo seu testemunho; não só pelo seu testemunho de oração, não só pelo seu testemunho de ir à missa aos
domingos, mas tudo isso, junto com o seu testemunho de honestidade, de verdade, de respeito
pelo outro, de consciência profissional, de autenticidade na vida, em todos os campos que sejam
marcados pelos valores do Evangelho, e que o ‘Ano da Misericórdia’ convida a pôr em prática,
através das obras de misericórdia, que, no fundo, são a forma atualizada de viver os mandamentos da Lei de Deus.
É uma Diocese envelhecida?
A nossa Diocese tem um concelho de Viseu com a grande maioria da juventude e depois
tem a maioria das paróquias muito desertificadas, muito envelhecidas, muito empobrecidas de
valores humanos e sociais, com o maior empobrecimento que é o esquecimento dos poderes
político-sociais, que, muitas vezes, concentram a sua presença e o seu investimento apenas em
áreas onde, por uma presença mais numérica, se sentem compensados quer pelo voto quer pelo
aplauso. Felizmente, ainda temos padres e equipas de leigos para visitar doentes, pessoas mais
pobres, e os centros sociais paroquiais a responder às carências que surgem.
O Sínodo também pensou nisso?
Sim, sim. O último documento a ser estudado ‘Gaudium et Spes’ levou à nomeação de
um vigário episcopal para a área social. É uma superintendência pastoral, que vai zelar para que
cada centro social paroquial tenha as melhores condições para servir as suas finalidades. São
102 instituições (Instituições particulares de solidariedade social, incluindo as Misericórdias)
que, da parte da Igreja, procuram apoiar a comunidade.
O ano de 2016 vai ser especial para a Diocese de Viseu?
Este ano é um dom de Deus muito grande. Com o 8 de dezembro de celebração dos 50
anos do Concílio Vaticano II e do Sínodo, com a ordenação do Bispo D. Nuno, com o 18 de
fevereiro e a celebração do final do Ano do Consagrado, com o 23 de julho a celebrar 500 anos
da Catedral e a apresentação das constituições, não podíamos desejar melhor ano para celebrar
toda esta riqueza.
E com a Sé definitivamente requalificada. O que vai mudar na Catedral?
É bom entrarmos na Sé e darmos conta de que ela está em obras. Para já, não vai mudar
grande coisa. Contamos que, a seu tempo, mudará o fundamental, que é toda a plataforma onde
está o altar e a presidência da celebração. Será uma novidade a ser concretizada, se possível,
ainda antes de 23 de julho (2016).
Aquele altar mandado colocar pelo então Bispo D. António Monteiro, em 1992, não foi
um projeto consensual. Quais as razões de uma nova alteração?
Cavalgando nessas críticas, posso dizer que vamos procurar dar uma dimensão mais conciliar, também mais sinodal, àquele espaço.
Desta conversa ca uma sensação de trabalho feito, quase de despedida. É só do Sínodo
ou imagina que o Papa Francisco o vai chamar a uma nova missão?
A doença ou a morte pode levar-me a deixar o Ministério Episcopal, mas mais nada do
que isso. Não é comum [ser chamado a uma nova missão], porque os bispos diocesanos estão
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adstritos a uma diocese e é nessa diocese que realizam o seu ministério; isso só acontece por
mera exceção. A minha avaliação do caminho feito é de que está tudo por fazer. Até agora
apenas se refletiu, as conclusões que começam a pôr-se em prática são apenas o início de um
projeto que foi estudado. Daqui a 10 anos quero concluir que valeu a pena e as etapas do Sínodo
Diocesano ajudaram a iluminar, a aprofundar e a mostrar melhor o que é ser Igreja em Viseu.
Que balanço faz do tempo que leva em Viseu? Tem sido difícil ser Bispo na sua própria
Diocese?
Não. Tem sido um desafio positivo. O facto de ser Bispo na sua Diocese nem sempre é
fácil, porque o ter sido padre cá ao longo de mais de 30 anos e depois Bispo da mesma Diocese,
sem uma experiência fora como auxiliar ou mesmo estar ausente e regressar, torna-se, se calhar,
algo difícil. No mesmo dia deixei de ser padre num presbitério e passei a ser Bispo no mesmo
presbitério e na mesma Diocese. Acredito que não é fácil para o Bispo e não é fácil para os sacerdotes e para os leigos, porque há um modo de ser e de estar que é difícil de mudar. Mas devo
muito à bondade e à amizade dos padres, dos leigos e dos religiosos que me aceitaram tão bem.
Continua a sentir-se um padre?
Nunca deixei de o ser.
Sempre muito ligado aos jovens.
Sim. Fui sempre responsável pela pastoral da juventude, quer quando estava em Viseu,
quer depois como Bispo. Até 2014 fui o responsável pela pastoral juvenil na Comissão Episcopal do Laicado e Família. Sempre me deu muito agrado trabalhar e caminhar com os jovens.
Outra das atividades que tem destacado na sua missão de Bispo são as Visitas Pastorais.
Porquê?
Quando ando em visitas pastorais sinto que é a parte mais bela da minha vida de Bispo.
Estar nas comunidades, encontrar-me com os grupos, ouvir as pessoas, falar às pessoas e conhecer as suas sensibilidades, dos cristãos, das empresas, dos diversos organismos. É, no fundo,
aquilo que mais desafia o Bispo, é o contacto mais apostólico em que se conhece a realidade e
em que se ouvem os problemas e as necessidades das pessoas, para lhes responder no sentido
da esperança e de poder levar esses problemas a outras instituições no sentido de, em interajuda
corresponsável, podermos fazer aquilo que a democracia deve ser: servir as pessoas a começar
pelas mais pobres, pelas que mais necessitam, pelas que estão mais distantes e têm mais necessidades. Olhando o Evangelho, dou conta que era assim que Jesus vivia nesse contacto com as
pessoas. Ele introduziu a ‘marca’ e é com essa ‘marca’ que os pastores, que Ele chama, devem
viver.
EA/PBA
CONCERTO DEDICADO AO COMPOSITOR LOPES MORAGO
O Dia da Diocese de Viseu ficou também marcado com a realização de dois concertos. O
primeiro aconteceu em Viseu, na noite de 25 de junho, no auditório do Centro Sócio-Pastoral. O
concerto ‘Be Flat’ serviu de prelúdio a um outro concerto que aconteceu no dia seguinte, 26 de
junho, na Igreja da Misericórdia, também em Viseu. Este momento foi apelidado de ‘concerto
pedagógico dedicado a Lopes Morago’, um importante compositor que deixou uma obra musical de grande valia. Foram apresentadas cinco peças: Dixit Dominus, Confitebor tibi, Credidi,
Beati omnes, e Lauda Jerusalém, sendo que foram muito aplaudidas pelo muito público presente na Igreja da Misericórdia. Estêvão Lopes Morago nasceu em Vallecas, arredores de Madrid,
Espanha, cerca de 1575. Veio para Portugal ainda novo e em 1599 tornou-se mestre-capela da
Sé de Viseu. Em 1628 deixou essa função. Faleceu cerca de 1630, desconhecendo-se em rigor
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qual o local da sua morte e da sua sepultura. Uma teoria avança que teria regressado a Madrid, e
uma outra tese refere que Lopes Morago teria ingressado no Convento Franciscano de Orgens,
então arredores de Viseu, onde teria falecido.
“GOSTO MUITO DE FAZER VISITAS PASTORAIS,
É UMA SEMANA EM QUE SE SENTE DE PERTO
O PALPITAR DA COMUNIDADE”
D. Ilídio Pinto Leandro. No próximo sábado assinalam-se 10 anos da sua Ordenação
como Bispo da Diocese de Viseu. O décimo aniversário do seu episcopado coincide com o dia
em que se comemoram os 500 anos da Dedicação da Catedral de Viseu. Será um dia de festa
com um vasto programa comemorativo, que D. Ilídio Leandro antecipa um pouco nesta entrevista.
Qual é o significado para uma Diocese assinalar 500 anos da Dedicação da Catedral?
A Dedicação da Catedral é a consagração do Altar, lugar central de qualquer Igreja onde
têm lugar as celebrações da Eucaristia, portanto, no fundo a oração fundamental de todo o povo
de Deus. Tratando-se da Catedral que é a Igreja Mãe da Diocese, é a Igreja do Bispo, assume
um relevo muito especial, por isso este Jubileu como celebração Diocesana. Daí termos pedido
ao Papa Francisco que nos concedesse um ano jubilar com a graça de um Ano Santo que levou
a que todos os Arciprestados e todos os organismos da Diocese tivessem vindo em peregrinação
à Catedral, como uma oportunidade para a conhecer, já que há muitas pessoas que nunca vieram
à Sé. Este ano também se quis destacar por isso, para que toda a Diocese conhecesse a Catedral
e sentisse que era a Igreja Mãe.
Que 500 anos são estes que se estão a celebrar?
Quinhentos anos é um terço da história da Diocese de Viseu. Vai ser apresentada dia 23
de julho a história da Diocese desde a sua fundação [um livro resultante de um trabalho levado
a cabo por 15 investigadores, nos últimos cinco anos]. A Diocese conhece o primeiro Bispo em
572, dado que assinou um documento em Espanha num encontro de Bispos. Esta Catedral é a
terceira na Diocese uma vez que existiu uma primeira que, pensa-se que foi onde está a Igreja
de S. Miguel, havendo até um caminho dali para a Sé, que terá sido precisamente o acesso mais
direto da antiga Catedral para a nova construída no lugar onde se encontra. A atual é um aumento e uma renovação de uma anterior existente no mesmo lugar, que datará do século XI, do
tempo de S. Teotónio. S. Teotónio deve ter sido o primeiro e o único prior a morar dentro da Sé.
Os temporais foram deitando abaixo parte da antiga Catedral, e no século XV/XVI foi reconstruída aquela que é a atual. Portanto temos uma Catedral do Século XVI/XVI com muitas partes
do século XI que são românicas e que se notam em alguns elementos que estão bem visíveis.
Mas a maior parte data do século XVI quando foi consagrado o altar da celebração: 1516.
Qual é a comparação que se pode fazer a nível nacional?
Esta Catedral que temos não é das mais antigas. A Diocese de Viseu também não é a mais
antiga, embora poucas dioceses em Portugal sejam anteriores, porque a reconquista começou
pelo Norte. Braga, Porto e Lamego são anteriores, mas Viseu aparece logo a seguir.
Para a festa do próximo sábado, 23 de julho, estava prevista também a inauguração do
novo altar que fazia parte do projeto de requalificação da Catedral, mas tal não vai acontecer.
Qual foi o contratempo?
O processo está atrasado porque não entrou no conjunto das obras a realizar no âmbito da
Rota das Catedrais. O que lá se encontra atualmente e que foi implantado no tempo do senhor
D. António Monteiro não responde nem condiz com o estilo da Catedral, portanto, pareceu-nos
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que, nesta altura em que a Rota das Catedrais trouxe um novo figurino e uma nova beleza à nossa Catedral, deveria ter um novo altar. Mas como não entrou no projeto da Rota das Catedrais
terá que ser um investimento nosso [da Diocese]. Já falei com a diretora regional da Cultura
para tentar que seja integrado, ela abraçou a ideia com muito entusiasmo, porém, não houve
condições para esta data. O processo foi acolhido e aceite para ser implantado posteriormente.
Por outro lado, a Diocese volta a ter o Museu Tesouro da Sé de portas abertas...
O Tesouro da Catedral está por estes dias a sofrer os últimos retoques para ser inaugurado,
precisamente dia 23 de julho, com nova direção, com nova equipa de acompanhamento e com
novo figurino. É uma boa notícia porque está ali um tesouro com peças únicas, muito valiosas
e encontrava-se completamente esquecido, fechado e sem condições de ser visitado com a dignidade que merece.
O que encontra o visitante no Museu da Catedral?
Mostram-se muitas peças belíssimas que foram utilizados na Sé durante muitos anos,
mas que hoje pela transformação da história são peças já não utilizadas nas celebrações. É um
tesouro que vale a pena visitar e será uma mais-valia para quem quer visitar Viseu e os espaços
religiosos. Está ali muito da Diocese, sendo um mostruário, há uma história em cada uma das
peças pela sua criação e pela finalidade da época. É toda uma leitura da história religiosa da
Diocese que se pode ver.
Também no dia 23 de julho vão ser apresentadas as Constituições Sinodais, orientações
pastorais que marcarão os próximos dez anos. Pode antecipar alguns pormenores das Constituições Sinodais?
A Diocese quis com o Sínodo rever-se no sentido de ser uma Igreja a caminhar ao ritmo
que o Concílio Vaticano II veio trazer à Igreja. Houve uma necessidade de se olharem os documentos do Concílio e, olhando a nossa Diocese, ver até que ponto esses documentos podiam
marcar uma renovação que achávamos importante 50 anos depois de ter terminado o Concílio
Vaticano II. Essa revelação foi feita no conselho presbiteral, foi feita depois alargadamente na
Diocese e abraçou-se esse horizonte com entusiasmo, no sentido de que a Diocese se reencontrasse e tivesse um plano pastoral para os próximos anos. Neste momento está pronto o livro
do Sínodo que, para além das constituições que vão ser objeto do plano pastoral, contém os
momentos fundamentais do Sínodo, desde a proposta sinodal com que se iniciaram os trabalhos
até aos momentos fundamentais destes cinco anos.
É a partir de 23 de julho que o Sínodo entra verdadeiramente em ação?
Já está, em aspetos mais práticos. Tínhamos 17 arciprestados e já são só seis, porque se
achou que eram arciprestados a mais, dada a diminuição da população, menos sacerdotes e as
facilidades de circulação que permite uma maior facilidade de as pessoas se encontrarem. É
também a organização das paróquias em Unidades Pastorais. Esta não é uma conclusão instalada, mas já estão a decorrer pequenas experiências e há um incentivo e uma determinação de
nos organizarmos pastoralmente de forma mais próxima e capaz de haver uma maior interajuda
entre os padres e os leigos.
Está satisfeito com esses primeiros passos da reorganização da Diocese?
Estou, no sentido de que a Diocese parece trabalhar melhor. É natural que no início haja
alguma confusão, mas estou convencido que nos próximos 10 anos de concretização das Constituições a Diocese trabalhará muito melhor e todos ganharemos com a reorganização.
É a partir de agora mais fácil trabalhar em conjunto?
Estou convencido que sim, que os padres se entreajudarão mais e a pastoral será vivida
não apenas pelos padres dirigindo-se aos leigos, mas padres, religiosos e leigos numa interação
muito mais perfeita.
Dia 23 de julho faz igualmente 10 anos que D. Ilídio foi ordenado Bispo da Diocese de
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Viseu. Nessa altura dirigiu grande parte da sua mensagem às crianças, aos jovens, aos adultos,
aos idosos e aos movimentos e grupos, pedindo-lhes que vivessem e trabalhassem “com toda a
sua fé e esperança, pela transformação positiva da sua realidade pessoal e coletiva”. Qual era
a intenção?
O ideal que refletimos numa linha de desejo vai-se depois concretizando na medida das
possibilidades, no dia a dia. As visitas pastorais são um modo de ver essa realidade e encontram-se situações muito belas, experimenta-se uma relação muito próxima com as pessoas. Depois,
a liderança da Pastoral Diocesana tem em vista valores mais globais, de implementação e aí
há uma lentidão maior, há uma diferença de paróquia para paróquia. Mas quando se contactam
diretamente as pessoas, quer nas paróquias grandes quer nas mais pequenas, que nas paróquias
das aldeias, quer nas da cidade, encontro em todas elas uma disponibilidade, uma proximidade,
uma amizade ao Bispo e ao pároco, uma vontade de colaborar e uma predisposição para a mudança. Encontrei uma abertura que não pensava ser tão grande.
Entende isso como um gesto de acreditar a Igreja Católica?
Há uma vontade imensa de crescer e de contribuir, que nos leva a acreditar que há uma
aceitação explícita daquilo que a Igreja propõe. Agora, as dificuldades vão-nos fazendo sentir
que precisamos de aprofundar mais campos concretos, nomeadamente a formação das pessoas
e espaços de participação, mas concluir isso também é vantajoso.
Que balanço faz?
É um balanço positivo, no sentido de achar que a Diocese de Viseu é uma Diocese que
tem caraterísticas de simplicidade, de interioridade, de proximidades entre os sacerdotes e a
comunidade. Dou-me conta que os párocos da Diocese são aqueles que estão mais próximos
das pessoas. A Diocese de Viseu é a minha Diocese.
Sentiu-se, na altura em que foi nomeado, um Bispo imprevisível?
O senhor D. António Marto marcou muito profundamente a Diocese nos dois anos em
que cá esteve, pelo seu modo de ser, pela sua proximidade, pelo seu coração e pela sua capacidade a todos os níveis de estar com as pessoas. Certamente a Diocese estaria à espera que ele
continuasse por mais tempo ou que houvesse uma continuidade. Eu sou diferente, sou natural
de cá, sou alguém que não tem as capacidades de D. António Marto a vários níveis e foi natural
que a Diocese casse admirada por ter vindo um Bispo como eu, mas foi quem a Igreja achou
que devia servir a Diocese e aqui estou com todo o gosto.
O que lhe tem dado mais prazer fazer ao longo destes 10 anos?
O contacto com as paróquias nas visitas pastorais. Mas ouço isto também aos outros Bispos e isso é o sinal de que o Bispo tem como primeira finalidade ser pastor. E ser pastor numa
paróquia ou ser pastor numa Diocese é muito diferente. Porém é igualmente assumir-se como
pastor e por isso referimos que os Bispos deviam ter todos uma experiência pastoral como párocos e de contacto com as comunidades, porque os ajudaria a serem bispos mais compreensivos
para com o caminhar do povo de Deus. Gostei muito de ser pároco, gosto muito de fazer visitas
pastorais porque é uma ação de paroquialidade e é uma semana em que se sente muito de perto
o palpitar da comunidade. Como Bispo procuro viver esta proximidade e esta capacidade de
relação e de acolhimento, porque esta é a ação verdadeiramente pastoral.
O que lhe falta fazer e não gostaria de deixar para trás?
Neste momento, tendo-se feito o Sínodo na Diocese, as conclusões são prioritárias, portanto, estou à espera que o Papa Francisco, o Papa que estiver, nos dê sugestões pastorais de
ação para as dioceses. Este Papa Francisco trouxe-nos a família nos dois Sínodos, mas trouxe-nos o Ano da Misericórdia. São realidades que implementámos na Diocese com determinado
tipo de iniciativas.
Mas o Sínodo é um plano base de trabalho para os próximos 10 anos. Quais são as prio52

Igreja Diocesana

ridades?
A formação aparece como o principal investimento que a Diocese deve fazer nos próximos tempos e nós temos já uma Escola da Fé organizada para começar em setembro, no edifício
do Seminário Maior. É uma formação específica por três anos, que tem em conta a preparação
de pessoas para a pastoral nos arciprestados. Daí termos aberto as inscrições não a quem quisesse escrever-se, mas a 10 pessoas por arciprestado, para que a Diocese possa caminhar na sua totalidade e não serem só aquelas pessoas que vem inscrever-se sempre que há cursos. Para além
dessas 60 pessoas virão homens que irão ser preparados diáconos permanentes. Esperamos que
aparecem até 10 que irão ser preparados para que daqui a três anos haja uma renovação.
São respostas às exigências e dificuldades da Igreja nos tempos modernos?
Precisamente. É um plano pastoral votado por toda a Diocese e não apenas apresentado
pelo Bispo.
Considerou no último encotro com a comunicação social que as redes sociais podem ser
um meio de comunhão, informação e aproximação entre as pessoas. É também disso que está
a falar?
Nós não podemos pregar do Altar para baixo, como se costumava dizer, pensando que assim a evangelização atinge os seus fins e atinge as pessoas a quem se dirige. Temos que utilizar
e servirmo-nos das redes sociais para ir ao encontro das periferias, isto é, das pessoas que não
vêm à Igreja, das pessoas que não ouvem o Bispo, das pessoas que não ouvem os padres. Só
através das redes sociais e só através de uma abertura muito grande se pode tocar essas pessoas.
Que mensagem quer passar para o dia 23 de julho?
A minha mensagem é, em primeiro lugar, desejar que seja um grande dia, um dia em que
nos sintamos Igreja em Viseu. Depois, não partirmos do nada, como se o 23 de julho seja o
início de um novo tempo. Lendo a história da Diocese nós acreditamos que somos herdeiros de
uma história muito bela. Por isso, faço votos que este dia 23 de julho seja um momento celebrativo muito importante e um partir com uma esperança muito redobrada na Diocese de Viseu
que vai continuar a fazer uma história em que gostemos de viver e onde nos revejamos.
EA/PBA
SÁBADO DE FESTA NA DIOCESE
A Eucaristia que assinala os 500 anos da Dedicação da Catedral de Viseu, no próximo
sábado, 23 de julho, às 11h, é o primeiro dos vários momentos que marcam uma semana que,
de acordo com D. Ilídio Leandro, Bispo da Diocese, é “muito importante”.
No lançamento da conferência de imprensa, que aconteceu no final da tarde de 18 de julho, na Casa Episcopal, D. Ilídio estava visivelmente satisfeito pelos passos dados pela Igreja
de Viseu e que, em breve, entrarão com um outro sentido na Diocese. A edição das Constituições Sinodais, saídas do Sínodo Diocesano que marcou os últimos anos do dia a dia da Igreja
de Viseu, foi um dos aspetos realçados por D. Ilídio. O Bispo referiu que pretende ver criado
um plano mais prático das Constituições Sinodais na vida das paróquias do que “determinações
legislativas”. E defendeu que isso se poderá constatar no livro do Sínodo, a obra que terá cerca
de 200 páginas.
De acordo com D. Ilídio, as Constituições Sinodais apresentam caminhos que serão
confirmados em seguida, uma vez que lembrou que “o Sínodo fez-se para se viver nos anos
seguintes”. O mesmo está alicerçado em dois grandes pilares. O primeiro é a Organização,
“que olha para a Diocese a partir de uma nova perspetiva”. O Bispo de Viseu confessou
mesmo que “era urgente esta medida”, que passou, entre vários, por uma reorganização dos
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Arciprestados (que passaram de 17 para 6), medida que já está em curso. O segundo pilar
é a Formação dos membros do clero, “mas também dos leigos”. D. Ilídio enalteceu o papel
“importante e fundamental” dos leigos na construção da Diocese, apontando o exemplo da
Catequese familiar.
Um segundo aspeto enfatizado por D. Ilídio Leandro foi a apresentação da História da
Diocese de Viseu, que acontecerá na tarde de 23 de julho, às 15h, na Sé, uma obra coordenada
cientificamente pelo reputado investigador José Pedro Paiva. Editada em três volumes (medieval, moderna, contemporânea), a História da Diocese de Viseu é pioneira não apenas pela
forma como foi construída (de uma assentada cobre 1500 anos de história), mas também pela
documentação científica que trará a lume novas teorias sobre a Igreja de Viseu.
TESOURO-MUSEU DA CATEDRAL REABERTO
Uma das novidades apresentadas na conferência de imprensa é a reabertura do Tesouro-Museu da Catedral, depois de ter sofrido obras profundas. O espaço museológico, criado em
1932, vai ser alargado ao Passeio dos Cónegos e à Casa Episcopal, como apontou o Vigário-geral, Padre Armando Domingues, que acompanhou D. Ilídio na reunião com os jornalistas. Ao
Museu vai estar associada uma sala de acolhimento, “que era o antigo batistério”, como referiu
o Padre Armando, onde está um painel de azulejos do século XVIII, e onde as pessoas poderão
adquirir algumas recordações da Catedral.
PBA
23 DE JULHO - DIOCESE EM FESTA
500 ANOS DA DEDICAÇÃO DA CATEDRAL
Foi apresentada a História da Diocese de Viseu, na tarde de 23 de julho, na Sé, integrada
nos 500 anos da Dedicação da Catedral. A obra, em três volumes, cobre um período de cerca
de 1500 anos de história. Segundo José Pedro Paiva, coordenador científico da mesma, “no
panorama historiográfico não existe outra História da Diocese [em Portugal]. Esta é primeira e
original”, confirmou.
Assente numa nova perspetiva historiográfica, que junta métodos de investigação científica inovadores, esta é “desde logo uma história religiosa” que, no dizer do seu coordenador
científico, “não pretendeu ser apenas uma história da Igreja. José Pedro Paiva referiu que a
História da Diocese de Viseu “inclui os leigos e a sua vida na Diocese”, e foram analisadas “as
motivações dos clérigos que criaram e guiaram a Igreja”. “Uma História da Diocese não se pode
ver sob um olhar fechado”, garantiu.
José Pedro Paiva passou em análise alguns elementos da obra, que conta com mais de
1800 páginas e cerca de 300 imagens, e garantiu que a História da Diocese de Viseu “é um
trabalho local à escala global” que alia “o rigor da pesquisa e da escrita”, mas que pretende ser
“entendida por todos”.
José Pedro Paiva abordou alguns momentos da história da Diocese de Viseu e de alguns
dos seus intervenientes, como foram, entre outros, os casos dos Bispos D. Fernão Gonçalves de
Miranda, D. Diogo Ortiz de Vilhegas, ou D. Miguel da Silva, e ainda os pintores Vasco Fernandes (Grão Vasco) e Francisco Henrique, para garantir que “Viseu não foi um lugar isolado do
mundo”.
O responsável enalteceu o contributo do Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, não apenas
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por considerar que a obra “nasceu do espírito do Bispo”, mas também pela “liberdade que ousou outorgar a todos os que escreveram esta obra”, referiu.
PBA
CONSTITUIÇÕES SINODAIS
As Constituições Sinodais, que irão marcar a vida e orgânica da Diocese nos próximos
dez anos, como defendeu D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, foram apresentadas na tarde de 23
de julho, na Sé, horas depois da dos 500 anos da Catedral.
O documento tem como título ‘Memória e Profecia, Sínodo Diocesano – 2010 e 2015’
e pretende ser mais do que “constituições legislativas”, como aludiu D. Ilídio. A apresentação
das Constituições Sinodais foi conduzida pelo Padre José Cardoso, secretário-geral do Sínodo
Diocesano, e por Carlos Monteiro Marques, secretário-geral adjunto.
De acordo com o Padre José Cardoso, este Sínodo foi “um ensaio de nova evangelização”, uma “obra que é também um arquivo e um instrumento de trabalho para o futuro”. O
caminho percorrido ao longo de cinco anos não foi fácil, de acordo com Carlos Monteiro Marques. O secretário-geral adjunto fez questão de salientar algumas dessas dificuldades que, na
sua opinião, serviram para olhar para o Sínodo como “uma descoberta constante”. Os trabalhos
sinodais foram realizados por inúmeros membros da Diocese, juntos em grupos que chegaram
a ultrapassar o número 400, e mobilizou fiéis de mais de 200 das 208 paróquias que constituem
a Diocese, e confirmados em 14 500 inquéritos realizados”.
PBA
MUSEU TESOURO DA SÉ
O Museu Tesouro da Sé foi reaberto na tarde de 23 de julho, num dia histórico para a
Diocese, confirmado nos 500 anos da Dedicação da Catedral. O espaço museológico foi reaberto depois de vários meses fechado para obras de remodelação. O padre Armando Domingues,
Vigário-geral da Diocese de Viseu, teceu algumas considerações acerca do espaço museológico
que vai ser coordenado pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu.
A reabertura do Museu Tesouro da Sé foi antecedida por um momento musical, a cargo
de músicos do Conservatório Regional de Música de Viseu Dr. Azeredo Perdigão.
PBA
A PALAVRA DE DOIS BISPOS, NATURAIS DA DIOCESE DE VISEU
D. MANUEL FELÍCIO BISPO DA GUARDA
“Esta Dedicação é um ponto de chegada mas também é um ponto de partida. Foram
gerações e gerações. A nossa geração também tem aqui a sua representação.
Sem dúvida que esta celebração foi de grande significado para mim, porque recordei aqui
a minha Ordenação de Diácono, a minha Ordenação Episcopal há 14 anos, e agora recordei toda
a vida, todo o empenho e todo o entusiasmo que está ligado à volta desta Catedral. Sentimo-nos
aqui acolhidos nesta Diocese, que continua a ser para nós, mesmo para aqueles que daqui partiram, como eu, um lugar de acolhimento, onde nos sentimos bem, onde regressamos às origens
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e nos motivamos para seguirmos em frente.
O facto de hoje coincidir com as novas Constituições Sinodais, depois do Sínodo aqui
realizado durante vários anos, é um sinal de esperança. E eu desejo e peço a Deus que estas
Constituições sejam, de facto, um novo começo para esta comunidade diocesana à qual eu, logicamente, me sinto afetivamente ligado, e todo o bem que vejo nesta Diocese sinto-o também
como o meu próprio bem”.
D. NUNO ALMEIDA, BISPO AUXILIAR DE BRAGA
“Ao entrar na Catedral não me podia, de maneira nenhuma, esquecer o dia 31 de janeiro
[de 2016] em que aqui também recebi a Ordenação Episcopal, mas sobretudo por me sentir
ligado a esta Igreja Mãe, de onde recebi o dom do sacerdócio.
Mesmo estando agora noutra Arquidiocese, sinto que a Igreja é uma família formada por
várias comunidades e por várias Dioceses. Continuamos ligados pelo amor, pela fé, pela esperança e pela alegria”.
23 DE JULHO - DIOCESE EM FESTA
500 ANOS DA DEDICAÇÃO DA CATEDRAL
A celebração da eucaristia evocativa dos 500 anos da Dedicação da Catedral de Viseu,
que aconteceu no passado sábado, 23 de julho, é “algo que diz muito a Viseu e a todos nós,
membros da Igreja de Viseu”, conforme declarou D. Ilídio Leandro, Bispo da Diocese.
D. Ilídio, que também assinalava naquela data os dez anos da sua Ordenação como Bispo
(precisamente na Sé de Viseu), agradeceu a “todos os membros da Diocese de Viseu pelo caminho realizado”. Em concreto, o Prelado referia-se ao Sínodo Diocesano que esteve em curso na
Diocese durante cinco anos (2010-2015) e que culminou com a apresentação das Constituições
Sinodais.
Durante a homilia, D. Ilídio fez questão de salientar o “trabalho que sinodalmente vamos
por em comunhão” com a aplicação das Constituições Sinodais, sendo que algumas já estão em
curso, como é o caso da reorganização da Diocese em seis Arciprestados (anteriormente eram
17).
Num “dia de grande festa para a Igreja de Viseu”, como apontou D. Ilídio, foram recordados os sacerdotes e diáconos que naquele 23 de julho assinalavam mais um aniversário.
“DIA HISTÓRICO PARA A DIOCESE DE VISEU”
Perante uma comunidade de fiéis que enchia praticamente a Catedral, D. Ilídio Leandro
lembrou a importância da ação da Igreja, nos dias atuais, manifestando que “a missão da Igreja
é hoje, em cada dia, e destina-se a todos, para que todos se salvem, em família, e cheguem ao
conhecimento”.
Nesse sentido, o Bispo de Viseu garantiu que “a Igreja não são pedras ainda que belas”.
No seu entender, “a Igreja é templo santo, de pedras vivas, conscientes e seguidoras de Jesus
Cristo”.
Noutro prisma, no final da intervenção, D. Ilídio ressalvou que “este é um dia histórico para
a Diocese de Viseu” lembrando as apresentações das Constituições Sinodais e da História da
Diocese de Viseu, e ainda da reabertura do Tesouro Museu da Catedral.
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No final da eucaristia, D. Ilídio disse ter “uma dívida, mas também um propósito de comunhão neste dia, para com Deus, em primeiro lugar, mas também “com os bispos e arcebispos
aqui presentes” e com os demais membros da Diocese.
O Bispo de Viseu dirigiu um cumprimento e uma oração aos jovens da Diocese que ali
estavam e a todos os outros que iriam participar na XXXI Jornada Mundial da Juventude 2016,
que se realiza em Cracóvia, Polónia, entre 26 de julho e 31 de julho.
Por fim, D. António Marto, Bispo de Leiria-Fátima e anterior Prelado da Diocese de
Viseu, proferiu algumas palavras de reconhecimento pelos dez anos da ordenação de D. Ilídio,
que aconteceu na mesma Catedral, e convidou a comunidade a saudar o seu Bispo, sendo que D.
Ilídio agradeceu reconhecidamente. Os cânticos foram da responsabilidade do Coro Diocesano
de São Teotónio.
PBA
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CAPÍTULO II
SÍNODO DIOCESANO
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SÍNODO DIOCESANO
EM PREPARAÇÃO A ÚLTIMA ASSEMBLEIA SINODAL
Realiza-se em 7 e 21 de novembro a quarta e última assembleia sinodal dedicada à constituição conciliar “Gaudium et Spes” e Pastoral Social. Para reflexão foi enviado aos Grupos
Sinodais e particularmente aos membros sinodais o texto base para a referida assembleia que
aborda os seguintes temas:
1. Solidariedade Social – serviço da Caridade;
2. Família – “A Família (...) constitui o fundamento da sociedade” (GS 52);
3. Cultura – A cultura atual é marcada por “profundas e rápidas transformações” (cf GS
4);
4. Educação – A educação define a participação nos tesouros culturais da humanidade e
de cada povo;
5. Comunicação Social;
6. Justiça e Paz – O alicerce da paz com o irmão é a justiça;
7. Mobilidade humana - Os serviços eclesiais de acolhimento em favor do imigrantes e
dos refugiados devem favorecer a sua integração;
8. Reclusos e outros excluídos da sociedade – Especial acolhimento dos “últimos” da
sociedade;
9. Pastoral da saúde – Atenção a novas formas de doença: a solidão e o pessimismo que
decorrem de uma cultura individualista e materialista;
10. Ambiente e ecologia - “São inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para
com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior” (Laudato Si, 10).
A sessão de encerramento do Sínodo Diocesano ocorrerá no dia 8 de Dezembro.
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ASSEMBLEIA SINODAL
No próximo sábado, dia 7 de novembro, realiza-se, a partir das 09:30, no Seminário Maior
de Viseu, a primeira sessão da IV Assembleia Sinodal. Esta IV Assembleia terá uma segunda
sessão no dia 21. Enquanto a sessão de sábado será dedicada à reflexão e aprofundamento do
Documento de Trabalho, com apresentação de propostas, a segunda sessão, quinze dias depois,
será para discussão e votação das propostas que agora surjam.
Esta IV Assembleia do Sínodo Diocesano será dedicada à reflexão sobre a pastoral social, área onde o exercício da caridade se torna mais incarnado, no serviço aos mais frágeis,
especialmente os pobres, as crianças e os doentes. Também os desempregados, os migrantes e
refugiados, tal como quem é vítima de violência, doméstica ou de outra natureza, deve merecer
a atenção da Igreja, nas comunidades cristãs.
Mais de uma centena de Membros Sinodais, oriundos de toda a diocese, trabalharão em
Grupo, analisando o Documento de Trabalho que foi produzido a partir da Constituição conciliar Gaudium et Spes (A Alegria e a Esperança), documento legado pelo Concílio Vaticano II,
realizado há cinquenta anos.
Depois de terminada esta IV Assembleia Sinodal, no dia 21, o Secretariado do Sínodo
entregará ao Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro, o conjunto das Propostas aprovadas, para que
ele, em seu ajuizado critério, as aprecie e, a partir daí, concretize o seu desejo de propor a toda
a diocese um plano de renovação. Esse plano será materializado nas Constituições Sinodais
que ele promulgará, como norma válida para todos os fiéis da diocese, no seu agir de cristãos
comprometidos na fidelidade a Jesus Cristo.
SÍNODO DIOCESANO
D. ILÍDIO AGRADECEU A COLABORAÇÃO
Na abertura dos trabalhos da 1.ª Sessão da IV Assembleia Sinodal, que se realizou no
passado sábado, no Seminário Maior, D. Ilídio agradeceu a colaboração de “todos os que trabalharam para a realização do Sínodo”.
A propósito da Semana dos Seminários, o nosso Bispo endereçou uma saudação especial
ao Reitor do Seminário, a toda a sua Equipa formadora e aos Seminaristas.
O momento foi também de agradecimento a todas as Comissões que lideraram a preparação dos Documentos de Trabalho para as Assembleias sinodais, permitindo o estudo prévio
das Constituições Conciliares do Vaticano II, servindo de fundo para o estudo e reflexão dos
grupos de estudo paroquiais e aos grupos sinodais. Estes grupos foram fazendo propostas para a
renovação da Diocese, que a Assembleia apreciou e votou. A votação das propostas a apresentar
a esta IV Assembleia terão a ver com o âmbito da Pastoral Social e serão discutidas e votadas
na 2.ª sessão, no próximo dia 21 deste mês.
Nesta 1.ª sessão, foi apreciado, discutido e melhorado o Documento de Trabalho, que será
reformulado com os contributos apresentados. Transformado em propostas, estas serão sujeitas
à apreciação da Assembleia, que as votará.
As que forem aprovadas serão colocadas à consideração do Bispo, que, na posse de todas
as propostas aprovadas, nas quatro Assembleias, procederá à elaboração das Constituições Sinodais, normas que orientarão a atividade futura da Igreja diocesana.
Nesta 1.ª sessão da IV Assembleia Sinodal, que decorreu entre as 09:30 e as 13:00 horas,
participaram mais de oito dezenas de sinodais.
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IGREJA DE VISEU EM RENOVAÇÃO
SÍNODO DIOCESANO ESTÁ A CHEGAR AO FIM
No próximo sábado, 21 de novembro, realiza-se a segunda sessão da quarta e última assembleia sinodal. Em cima da mesa estarão cerca de 30 propostas que serão votadas e que constituem parte de um projeto mais amplo que é a própria reorganização da diocese de Viseu para
os próximos tempos. Depois de cinco anos de debate e de reflexão, que suscitaram no interior
da Igreja de Viseu a necessidade de ‘pensar-se’ a si mesma, o Sínodo Diocesano entrou na reta
final. O 8 de dezembro – dia dedicado à Imaculada Conceição, padroeira de Portugal – marca o
fim dos trabalhos.
Mas o que se pretendeu com este Sínodo? De que forma é que a Igreja de Viseu está e vai
mudar? Era necessário esse caminho? Estas e outras perguntas poderão ser legitimamente colocadas pelos crentes, pelos paroquianos, pelos diocesanos. Algumas das respostas já estão no
terreno. Uma delas prende-se com a ‘Pastoral Orgânica’ que reduziu o número de arciprestados
(anteriormente fixado em 17) que deverá ser de apenas seis ou sete, e que englobam, de uma
outra forma, as 208 paróquias da diocese. Mas certezas nesta e noutras propostas só serão conhecidas mais tarde, só no próximo ano. Por agora, essas mesmas proposições serão entregues
ao bispo da diocese, D. Ilídio Leandro, que as analisará durante o período que decorre até 23 de
julho de 2016. Nessa altura, inseridos num espírito de celebração dos 500 anos da dedicação da
Catedral de Santa Maria, será apresentado o Documento Sinodal com as perspetivas pastorais
que irão nortear a Igreja de Viseu para os anos seguintes.
O CAMINHO FEZ-SE CAMINHANDO
Durante cinco anos o Sínodo Diocesano teve uma notória atividade que juntou diversos
agentes da Igreja viseense em muitas reuniões onde foram promovidos o debate e a reflexão.
No início do Sínodo, D. Ilídio endereçou uma Carta Pastoral à comunidade onde apresentou as
linhas gerais desse momento marcante da história da diocese. Nela dizia que “a partir de um
lema bem claro – da Comunhão para a Missão – queremos propor um tema consequente: uma
iniciativa pastoral, à luz do [Concílio] Vaticano II [1962-65], tendente a uma renovação da Igreja de Viseu, a partir dos elementos fundamentais da comunhão para, à escuta do Espírito Santo
e seguindo Jesus Cristo em permanente missão, se tornar atenta aos desafios e prioridades do
nosso tempo”.
Nesse sentido, ficou expresso o objetivo principal do Sínodo: “refletir, programar e concretizar uma renovação da Igreja de Viseu que, sob a dinâmica da comunhão, a torne uma
Igreja celebrativa, evangelizadora e solidária, segundo as linhas fundamentais do Vaticano II.
Este objetivo fundamental do nosso Projeto somente é possível se, desde o início, todos os seus
membros – leigos, sacerdotes, religiosos, seculares e outros consagrados – se entusiasmarem
por acolher, abraçar e realizar todas as dinâmicas, etapas e propostas que forem sendo encontradas, sugeridas e refletidas ao longo do caminho”, como apontou o bispo da diocese na Carta
Pastoral, documento que, com data de 21 de setembro de 2010 – sugestiva por ser o dia de São
Mateus e do município de Viseu – abriu caminho para a diocese olhar para dentro e ‘pensar-se’.
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ASSEMBLEIA SINODAL E NOVO BISPO
Realizou-se a 2.ª sessão da 4.ª Assembleia Sinodal, na manhã de sábado, dia 21 de novembro, no salão de festas do Seminário Maior. O Bispo esteve no início, fazendo uma pequena
introdução, situada no momento do Sínodo e nos trabalhos que se seguirão.
Às 11,00 horas, toda a Assembleia ouviu a nomeação do Pe. Nuno Almeida, como novo
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Braga. Foi um momento muito particular, escutado com
alegria e exultação por todos os presentes. Este foi um presente de Deus a esta Diocese em
Sínodo e a viver um Ano Jubilar, celebrando os 500 anos da Catedral, a Igreja Mãe de todas as
Igrejas da Diocese.
2.ª SESSÃO DA ÚLTIMA ASSEMBLEIA SINODAL
A 2.ª sessão da última Assembleia Sinodal foi dedicada à votação das propostas apresentadas, há quinze dias, na 1.ª sessão depois de reformuladas com os contributos que os dez
Grupos de trabalho apresentaram à Assembleia, nessa 1.ª sessão.
Esta IV Assembleia debruçou-se sobre a Constituição conciliar Gaudium et Spes, documento que, desde há cinquenta anos, vem lançando luz sobre a realidade humana, na sua
múltipla manifestação de alegrias e dores. A proposta cristã é boa nova para todos os homens
e mulheres de boa vontade, que querem trazer à realidade humana caminhos de libertação das
dores e de sustentação das alegrias.
Na sessão, que se iniciou às 09:30, com um momento de oração, foram apresentadas e
votadas trinta propostas, distribuídas em dez grupos de três, tantos foram os pontos de síntese
da Gaudium et Spes. Todas as trinta propostas foram aprovadas, sendo muito poucos os votos contra. Os votos de aprovação com reserva, que foram ainda significativos, deram lugar
à apresentação de sugestões por escrito, que o Secretariado irá tentar introduzir nas propostas
aprovadas, desde que não subvertam o sentido do que foi aprovado pela maioria dos membros
sinodais.
A celebração solene de encerramento do Sínodo Diocesano irá ter lugar na tarde do próximo dia 8 de Dezembro, na Catedral, integrada na Solenidade da Imaculada Conceição. Na
mesma ocasião, assumirão formalmente todos os novos responsáveis pela estrutura orgânica
diocesana.
A celebração inicia-se com a Procissão de entrada, a partir da Igreja da Misericórdia e, ao
chegar à Catedral, será aberta por D. Ilídio Leandro a “Porta Santa” do Ano da Misericórdia.
D. Ilídio dirigiu um convite a todos os membros da Assembleia Sinodal e a todos os que
tornaram possível esta grande realização, o Sínodo Diocesano, que decorreu ao longo de cinco
anos. O convite apela à participação na festa, que se inicia às 13:30, com um almoço no Seminário Maior, partindo todos, depois, para a Igreja da Misericórdia e Catedral, onde acontecerá
o encerramento solene do Sínodo, esperando-se a presença de representações de todas as paróquias.
GI
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MOMENTOS MARCANTES DE CINCO ANOS
O CONCÍLIO VATICANO II
Inaugurado em 11 de outubro de 1962, pelo papa São João XXIII, e concluído em 8 de
dezembro de 1965, pelo papa Paulo VI – esteve sempre presente nas considerações apresentadas e tomadas no Sínodo Diocesano. Assim, 50 anos depois desse Concílio que o papa São
João Paulo II apelidou de “evento fundamental” da história da Igreja, o Sínodo da Igreja de
Viseu partiu das quatro constituições conciliares (Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum
Concilium, Gaudium et Spes) e apresentou quatro comissões temáticas: Pastoral Orgânica, Pastoral, Profética, Pastoral Litúrgica e Pastoral Social. Em gradação, ficam as datas principais do
Sínodo Diocesano de Viseu.
25 de janeiro de 2009 O Sínodo Diocesano é convocado.
21 de setembro de 2010 O bispo da Diocese escreve a Carta Pastoral, publicitando os
elementos principais do que se pretende com o Sínodo.
10 de outubro de 2010 Primeira Assembleia pré-sinodal.
Fevereiro de 2011 Primeira jornada de formação, com o tema: ‘À (re)descoberta do Concílio Vaticano II’, pelo doutor Juan Ambrósio.
26 de junho de 2011 Segunda Assembleia pré-sinodal.
9 de outubro de 2011 Terceira Assembleia pré-sinodal.
Novembro de 2011 Segunda jornada de formação, com o tema: ‘A Palavra de Deus na
Missão da Igreja’, pelo bispo da Diocese de Lamego, D. António Couto.
Março de 2012 Terceira jornada de formação, com o tema: ‘Ser Cristão no Coração do
Mundo’, pelo doutor Juan Ambrósio.
1 de julho de 2012 Quarta Assembleia pré-sinodal (para animadores sinodais).
Outubro de 2012 Quarta jornada de formação, com o tema: ‘Celebrar em Comunhão
para a Missão’, pelos cónegos José Henrique Santos e Jorge Seixas.
Março de 2013 Quinta jornada de formação, com o tema: ‘O Catecismo ao serviço da Fé
– No âmbito do Ano da Fé, pelo bispo da Diocese da Guarda, D. Manuel Felício, e pelo padre
Manuel Queirós.
15 e 29 março 2014 Primeira Assembleia Sinodal.
25 de outubro e 15 de novembro de 2014 Segunda Assembleia Sinodal.
31 de janeiro e 14 de fevereiro de 2015 Terceira Assembleia Sinodal.
7 e 21 de novembro de 2015 Quarta Assembleia Sinodal.
Setembro a dezembro de 2015 Preparação do documento final.
8 de dezembro de 2015 Encerramento do Sínodo Diocesano.
23 de julho de 2016 Celebração dos 500 anos da dedicação da Catedral, e apresentação
do Documento Sinodal com as perspetivas pastorais para os anos seguintes.
MUSICAL ‘CAMINHOS DE DAMASCO’
O Musical ‘Caminhos de Damasco’, do Colégio da Via-Sacra (CVS), de Viseu, vai voltar
a subir ao palco, desta vez como uma das atividades integrantes do encerramento do Sínodo
Diocesano. É no domingo, 29 de novembro, às 15 horas, no Pavilhão Multiusos. Pelo palco, em
12 cenas que retratam a história da Igreja Católica, passará a maior parte dos cerca de 650 alunos do CVS que participam no musical de forma ativa. Como noutras ocasiões, em que a peça
foi apresentada, espera-se uma enchente de público para assistir a um espetáculo que combina
o drama, a poesia, a música e a dança.
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SÍNODO DIOCESANO
MUSICAL “CAMINHOS DE DAMASCO” PREANUNCIA ENCERRAMENTO
O Pavilhão Multiusos de Viseu encheu-se para aplaudir a reapresentação do espetáculo
musical que alunos e professores do Colégio da Via Sacra levaram ao palco.
Nas primeiras las da plateia estavam o Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, o Presidente do
Município, Dr. Almeida Henriques e o seu Vice-Presidente, Dr. Sequeira, além do Vigário-Geral, Pe. Armando Henriques, o pároco de São José, Pe. José de Fátima Morujão e o pároco de
Santa Maria, Cón. Manuel Matos, além de elementos do Secretariado do Sínodo Diocesano. O
espetáculo arrancou à vastíssima plateia muitos aplausos, manifestando apreço pela qualidade
musical, pelo desempenho de representação dos atores e bailarinos, bem como pela qualidade
coral e instrumental de cantores e músicos, retratando de forma muito bela, em 12 cenas, o
modo de vida das primeiras comunidades cristãs, em que o apóstolo Paulo de Tarso ganha grande protagonismo. Interpretando temas da música moderna, os cantores usaram textos produzidos e especialmente adaptados à representação do contexto histórico-religioso em que surgiram
as primeiras comunidades cristãs.
A orquestra de flautas, instrumentos de cordas, de teclas e de percussão deram apoio aos
grupos corais e solistas que interpretaram brilhantemente todos os quadros que eram encenados, num encadeamento histórico perfeito. Coro e Orquestra tiveram direção artística e musical
de Paulo Machado, diretor pedagógico do Colégio da Via Sacra.
A produção deste espetáculo envolveu muito trabalho de alunos, professores e funcionários do Colégio da Via Sacra, sendo todos enquadrados nos Grupos de Educação Musical
(músicos e cantores) e de Educação Visual (cenários), Clubes de Teatro (atores e figurinos) e
de Dança (bailarinas), comprovando a grande qualidade pedagógica deste estabelecimento de
ensino.
Os textos interpretados em palco ou cantados foram produzidos pela tripla de professores
Paulo Machado, Paulo Diamantino e Patrícia Bárbara, sendo os arranjos musicais da responsabilidade dos professores Nuno Silva e Carlos Ferreira.
O apoio do Município de Viseu foi inestimável, sendo perfeitamente justificado pela qualidade do espetáculo, pelo números de intervenientes no mesmo (600) e pelo número de espectadores (vários milhares), não só da cidade, como oriundos de toda a diocese, mesmo das aldeias mais remotas. Este apoio foi reconhecido e agradecido, tanto pelos apresentadores, como
no final, por D. Ilídio, que agradeceu igualmente o empenho de alunos, que “também estudam”,
de professores, funcionários e dirigentes do Colégio, bem como dos funcionários do Multiusos,
que acompanharam com grande profissionalismo toda a logística necessária à apresentação
deste grande espetáculo.
Enquadrando a decisão de realizar o Sínodo Diocesano, ao longos de cinco anos, como
tempo de estudo e reflexão, com vista à renovação da Igreja diocesana, D. Ilídio, a terminar,
convidou os presentes a participarem no encerramento solene do Sínodo, que acontecerá na
celebração solene da Imaculada Conceição, na Catedral, no dia 8 de dezembro, às 16:00.
O Vice-Presidente do Município de Viseu pronunciou, no final, palavras de elogio à qualidade artística do espetáculo, tanto em termos cénico-musicais, como de enquadramento histórico, realçando também a mensagem de paz e justiça que ali foi deixada a tão vasta plateia.
Realçou também a cooperação institucional que dispensa, com agrado, a quantos dão o seu
contributo para a valorização artística e cultural da população viseense.
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CONCLUSÃO DO SÍNODO E INÍCIO DO JUBILEU DA MISERICÓRDIA
ABERTA A PORTA SANTA NUM DIA PLENO DE FESTIVIDADES NA DIOCESE
“Este é um dos dias mais ricos e mais belos da nossa diocese”, afirmou D. Ilídio Leandro, bispo de Viseu, no início da homilia proferida na passada terça-feira, 8 de dezembro, na
Eucaristia vespertina na Sé. O dia era, efetivamente, propenso a momentos festivos, um dia carregado de grande simbolismo. A abertura da Porta Santa foi feita pelo bispo, culminando uma
procissão que partira do outro lado do Adro da Sé, desde a Igreja da Misericórdia. Esse gesto
simbólico marcou o início do Jubileu da Misericórdia proposto à Igreja pelo papa Francisco.
Até ao próximo domingo essa ação vai repetir-se em todas as dioceses do mundo.
Se em termos nacionais o dia 8 de dezembro está associado à solenidade da Imaculada
Conceição, a abertura da Porta Santa marcou, internamente, na diocese de Viseu, uma festividade própria. A conclusão do Sínodo Diocesano, iniciado em 2010, foi um momento presente em
toda a celebração. Sobretudo porque os fiéis, os muitos fiéis que encheram a Catedral, ouviram
palavras de mudanças efetivas na diocese, algumas que já estão a acontecer. E foi, certamente,
com muita atenção que os crentes escutaram as notas lançadas pelo padre José Henrique, que
foi interligando os vários momentos da eucaristia com diversos aspetos relativos ao Sínodo.
Esse mesmo Sínodo que D. Ilídio apelidou de “precioso instrumento de renovação da
diocese”. Um dos elementos visíveis acontece já com a redução do número de arciprestados,
que passaram de dezassete para seis. A cerimónia serviu, assim, também para investir os novos
seis arciprestes e os novos vigários episcopais.
D. Ilídio agradeceu sentidamente a todos os que participaram e que “deram muito e de
forma dedicada” ao longo do tempo em que decorreu o Sínodo. “A todos estou imensamente
grato”, confessou. Mas também deixou um pedido, e espera que o trabalho realizado “não esmoreça mas se reavive, renascendo cada vez mais”.
DOS 50 ANOS DO CONCÍLIO AOS 500 DA DEDICAÇÃO E DA MISERICÓRDIA
A festividade do dia 8 de dezembro alarga-se a três momentos históricos: o primeiro, o
encerramento nessa data, há 50 anos, em 1965, do Concílio do Vaticano II, cujas constituições
serviram de base para a realização do Sínodo Diocesano. O segundo momento projeta-se para
o próximo ano, para 23 de julho de 2016, altura em que decorrerão 500 anos da dedicação da
Catedral a Santa Maria. “E que alegria, mérito e honra A temos como padroeira da nossa Catedral”, apontou D. Ilídio, a esse respeito.
O número 500 também se estende para a Misericórdia de Viseu, instituição que em 2016
apontará esse número redondo da sua existência. E foi de misericórdia que se pautaram as últimas palavras da homilia de D. Ilídio, com o desejo de que ela “seja oportunidade de conversão
para todos”. Antes da bênção final e do cântico Salve Regina, do Coro de São Teotónio, foi lida
a ata do Sínodo, perpetuando assim um momento entendido como histórico na vida da diocese
de Viseu.
PBA
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“SEJAMOS CAPAZES DE COLOCAR EM PRÁTICA TODAS AS LUZES
DE RENOVAÇÃO E DE NOVIDADE DO CAMINHO SINODAL”
Nos 50 anos da conclusão do grande Concílio Vaticano II, temos hoje a alegria de atingir
a meta da clausura do Sínodo Diocesano, depois de 5 anos de caminhada de fé e de conversão
comunitária.
A partir das 4 constituições conciliares, que procurámos redescobrir, da vida da Igreja
e do mundo no pós-concílio e do magistério que a acompanhou, pudemos sentir o pulsar da
Diocese, seja através dos comentários aos temas enviados pelos Grupos Sinodais, seja através
de um inquérito amplamente difundido, que atingiu a quase totalidade das 208 paróquias da
Diocese.
De sublinhar que o número dos grupos sinodais ultrapassou os 400, correspondendo a
70% das paróquias da Diocese. Da participação dos grupos e das respostas ao inquérito geral,
começaram a surgir linhas de pensamento e ação, em seguida pacientemente amadurecidas pelas 4 Comissões Doutrinais.
Entretanto, realizaram-se, nos primeiros anos, assembleias pré-sinodais que, por um lado,
foram fazendo o “ponto da situação” entre o caminho feito e a distância a percorrer e, por outro,
foram momentos de partilha testemunhal e artística, como que ensaiando caminhos de nova
evangelização pela “via da beleza” e da comunhão. Foram também muito importantes as ações
de formação, com diversos convidados, percorrendo as referidas quatro áreas desenvolvidas no
Concílio.
Desde 15 de março de 2014 a 21 de novembro de 2015, tiveram lugar as quatro assembleias sinodais, com duas sessões cada uma, em que o número oscilou entre os 70 e os 110
participantes.
Nessas assembleias, foram refletidas, corrigidas e aprovadas exatamente 103 propostas,
sendo 29 de pastoral orgânica, 20 de pastoral litúrgica, 24 de pastoral profética e 30 de pastoral
social. A título de exemplo, refira-se:
- A configuração de uma Igreja com o rosto de comunhão missionária e a reorganização
da Diocese, com novos arciprestados e “unidades pastorais”;
- A ideia de uma normativa diocesana com vista à reinterpretação do papel dos padrinhos
de Batismo, além da sugestão de homilias breves e iluminadoras da vida;
- A sugestão de uma escola da fé, a preparação de projetos de iniciação cristã para jovens
e adultos e a formação de ministros da Palavra;
- Por fim, na pastoral social, realçar a proposta de constituição de grupos de ação social
no âmbito da unidade pastoral ou da paróquia e também de grupos da pastoral familiar e ainda
o estudo da Doutrina Social da Igreja.
Houve também uma “proposta” especial, inesperada e fresca, com a qual rejubilamos,
que Deus realizou através do papa Francisco: a escolha de um elemento sinodal para Bispo
da Igreja. Rev.mo D. Nuno: desejamos e estamos certos que o teu ministério episcopal vai ser
vivido na comunhão que torna mais bela a Igreja, neste terceiro milénio.
Chegados agora a esta meta importante da “clausura” do Sínodo, damos graças a Deus
pelo caminho feito e pedimos-Lhe, com a ajuda de Nossa Senhora Mãe da Igreja e a intercessão
de S. Teotónio, que sejamos capazes de colocar em prática todas as luzes de renovação e de
novidade do caminho sinodal.
Queremos também reconhecer a iniciativa incansável do nosso Bispo, sr. D. Ilídio, verdadeira “alma do Sínodo”, por ter proporcionado a toda a Igreja diocesana, tão maravilhosa
experiência de Pentecostes, “em comunhão para a missão”. A nossa gratidão vai ser agora
materializada na entrega das propostas sinodais feita pelo secretariado do Sínodo, em nome
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das 4 Comissões, dos sinodais e de todos os participantes. “Obrigado a todos”. Que Deus seja
louvado!
Pe. José Cardoso
SECRETARIADO DO SÍNODO
Na quinta-feira, dia 7 de janeiro, o Bispo almoçou com os elementos do Secretariado do
Sínodo Diocesano, pedindo que aceitassem prolongar a sua preciosa colaboração. Esta deve
ter em conta a elaboração das Constituições Sinodais e a própria concretização destas, prevista
para os 10 anos seguintes. No mesmo encontro estava o Vigário-Geral, o Vigário Judicial e os
outros 3 Vigários Episcopais, com os quais o Bispo tinha trabalhado ao longo da manhã.
ENCONTRO SINODAL
Durante a manhã desta Segunda-feira, dia 29 de fevereiro, esteve reunido o Secretariado-geral do Sínodo diocesano, pensando e programando as etapas a respeitar na elaboração das
Constituições Sinodais. Também se decidiu o tipo de publicação a fazer, em ordem a obter um
documento que seja de ação e de orientação pastoral para os próximos anos e, ao mesmo tempo,
que seja um documento para a história da nossa diocese.
SECRETARIADO DO SÍNODO
Em ordem à publicação das conclusões pastorais do Sínodo da Diocese, reuniram, mais
uma vez, os elementos do Secretariado Geral do Sínodo Diocesano, na manhã de terça-feira,
dia 19 de abril. O lugar da reunião foi a Casa Episcopal e avançaram-se alguns pontos que continuarão a ser preparados em próximo encontro.
ASSEMBLEIA PÓS-SINODAL
Na manhã de sábado, realizou-se, no Centro Pastoral Diocesano, uma assembleia pós-sinodal, para apresentação das futuras “constituições sinodais”.
Constituída por membros da assembleia sinodal e por elementos dos órgãos de
corresponsabilidade diocesanos e paroquiais, esta assembleia pós-sinodal escutou D. Ilídio
Leandro, que fez uma apresentação do “rascunho” das “constituições sinodais” que irão reflectir o trabalho de reflexão desenvolvido, ao longo destes cinco anos, sobre as Constituições
conciliares.
Seguiu-se também uma reflexão muito interessante apresentada pelo Professor Juan Ambrósio, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica (Lisboa). Juan Ambrósio fez uma
ligação entre os documentos pré-conciliares de Paulo VI e os do Papa Francisco, passando pelas Constituições conciliares, que inspiraram o Sínodo Diocesano de Viseu.
A terminar a sua reflexão sobre o tal “rascunho” das Constituições Sinodais apresentado
por D. Ilídio, Juan Ambrósio considerou que a qualidade da Igreja de Viseu, nos próximos dez
anos, dependerá da qualidade da sinodalidade que ela praticar.
GI
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CAPÍTULO III
SECRETARIADOS E DEPARTAMENTOS
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1. CLERO

SIMPÓSIO DO CLERO EM FÁTIMA
Os presbíteros de Portugal estiveram, neste Verão de 2015, novamente convidados para
um Simpósio nacional que lhes foi inteiramente dedicado. “Padre, Irmão e Pastor” foi o tema
do Simpósio que decorreu em Fátima, entre os dias 31 de agosto e 03 de setembro 2015.
Organizado pela Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, o Simpósio teve como
principais destinatários os presbíteros, diocesanos e religiosos de Portugal.
A celebração agradecida do 50.º aniversário do Decreto conciliar Presbyterorum Ordinis
sobre “O Ministério e a Vida dos Sacerdotes”, o “Ano da Vida Consagrada” e a figura de Frei
Bartolomeu dos Mártires foram a referência do Simpósio. A iniciativa pretendeu ser um momento de ajuda mútua na formação permanente, de oração em comum, de convívio e partilha
de experiências pastorais entre os presbíteros de todas as dioceses portuguesas.
O bispo do Porto apresentou a conferência ‘Do Concílio até à atualidade: a vida e o ministério do presbítero’. “É necessário que saibamos viver na humanidade atual e sentirmos que
esta humanização do nosso sacerdócio é também procura de identificação com Cristo. Nós não
perdemos a identidade na proximidade com o mundo, a própria humanidade está presente na
Igreja”, explicou D. António Francisco dos Santos.
Esta intervenção foi precedida pelo painel ‘Desafios à vida dos padres’ a partir de realidades concretas da ciência, com Henrique Leitão, Prémio Pessoa 2014, da literatura e arte com a
escritora Lídia Jorge e da cultura com o também escritor e crítico literário Pedro Mexia.
O programa teve, no dia 1 de setembro, um tempo dedicado ao beato português Frei Bartolomeu dos Mártires, com apontamentos de Jorge Barbosa e de Adriano Moreira.
No dia seguinte, os sacerdotes foram convidados a refletir sobre a “beleza da consagração”, com duas conferências de Luciano Manicardi e a visualização de um filme.
O simpósio encerrou com uma oratória sobre ‘O padre e o entusiasmo na evangelização’,
proferida pelo padre jesuíta José Correia Frazão, provincial da Companhia de Jesus em Portugal.
Participaram cerca de 350 sacerdotes, sendo 12 da diocese de Viseu com o seu Bispo.
ASSEMBLEIA DO CLERO
OS PADRES EM PRESBITÉRIO ASSUMEM O COMPROMISSO DE
“CAMINHAR COM O RESSUSCITADO”
Como já vem sendo habitual, no início de cada ano pastoral, os sacerdotes reúnem com
o Bispo para partilharem os projetos e preocupações pastorais que se apresentam à Igreja de
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Viseu. Este ano está marcado por grandes celebrações, referidas na Nota Pastoral, acima transcrita, e que deverá ser lida em todas as celebrações do próximo domingo.
Iniciada com a oração da Hora Intermédia, a Assembleia escutou, em primeiro lugar, o
Bispo da Diocese que procurou entusiasmar os presbíteros na sua ação pastoral, transmitindo-lhes os desafios que o Papa Francisco deixou aos Bispos portugueses na sua “visita ad limina”.
Seguiram-se intervenções dos vigários episcopais nas áreas que lhes estão confiadas e do
vigário geral. Houve ainda tempo para exposição de outros assuntos por parte da assembleia.
Nesta parte há a destacar a apresentação de uma experiência de recuperação de jovens do
mundo da droga, com origem no Brasil e que está já implantada na diocese da Guarda, mais
precisamente em Celorico da Beira. Chama-se “Fazenda da Esperança” que tem como metodologia a terapia ocupacional e a espiritualidade cristã. Partindo da perspetiva de ir ao encontro,
não apenas como questão de método, mas como atitude evangelizadora, assume a opção pelos
mais excluídos. Foi assim que nasceu.
Assumindo-se como alternativa aos métodos usados neste campo, os participantes nesta
experiência querem ser verdadeiros apóstolos da esperança.
Há já 110 “Fazendas” espalhadas pelo mundo, mas a maior parte no Brasil. Em Portugal,
para além da diocese da Guarda, projeta-se a sua implantação em Viseu e em Braga.
50 ANOS DE SACERDÓCIO
A MISSÃO UNIVERSAL DO PADRE DIOCESANO EM LIVRO
São cinco décadas de serviço, 50 anos de missão, agora descritas numa obra que o padre
Américo da Cunha Duarte partilha não apenas com os seus paroquianos de Nandufe, Tondela,
onde está desde 1986, mas com todos aqueles que, de certa forma, se identificam com o ministério sacerdotal e/ou com o espaço de missionação: Moçambique, no período quente da guerra
colonial e da independência.
‘A missão universal do padre diocesano: nas minhas bodas de ouro sacerdotais’ é uma
obra com uma linguagem clara e estimulante, que leva o leitor a percorrer o chão fervido de
Quelimane, na província de Zambézia, e a contatar diretamente com os colaboradores nativos,
no terreno, e a sentir os efeitos da humidade do terreno e da humildade do povo moçambicano.
O padre Américo recorda que “ao celebrar agora as Bodas de Ouro Sacerdotais pensei partilhar
um pouco da minha vida e missão de presbítero, êxitos e fracassos, com a mesma atitude dum
‘pecador que Deus chamou a trabalhar na sua vinha”, como dizia de si próprio o Papa Francisco”.
A obra está esquematizada em sete partes que passam em revista mais do que os 50 anos
do ministério sacerdotal, testemunham a vida do padre Américo, desde o período em que, no
contexto familiar, em São Pedro de France, de onde é natural, sentiu o despertar da vocação.
Como o próprio refere, “ao escrever, torna-se mais claro na nossa consciência quais as ideias
condutoras da nossa vida, qual a motivação mais íntima para o nosso ministério sacerdotal, a
beleza da nossa vocação e o mistério da nossa existência sacerdotal”. E no seu jeito simples mas
sincero, o padre Américo espera que esta sua obra, que esta sua parte de si, possa contribuir para
o “despertar de vocações sacerdotais, missionárias e religiosas, nas gerações jovens à procura
do caminho da felicidade e do sentido para as suas vidas”.
PBA
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D. NUNO ALMEIDA NOMEADO BISPO AUXILIAR DE BRAGA
“COMEÇO A PREPARAR-ME, POUCO A POUCO...”
“Isto é o início de uma despedida”, afirmou Nuno Almeida, recém-nomeado bispo auxiliar da arquidiocese de Braga, pouco depois de ter escutado algumas palavras de reconhecimento por parte dos paroquianos do arciprestado de Fornos de Algodres, na eucaristia paroquial do
passado domingo, 22 de novembro.
No final foram proferidas novas palavras de agradecimento, acompanhadas por um ramo
de flores que D. Nuno recebeu visivelmente emocionado. A celebração seguiu os ritos normais
e só no final, na altura dos avisos, é que o tema do momento voltou a ser sugerido. “Tem sido
hábito, neste dia da festa do Cristo-Rei, entregar o Plano Pastoral para este Ano Santo da Misericórdia. Para mim é delicado e comprometedor entregar um plano para o qual não deverei dar
o meu contributo”, declarou o novo bispo auxiliar, que garantiu que “aquilo que vivemos permanece”. E deixou um pedido: “aceitai este plano”, ao mesmo tempo que espera que o “novo
pároco que virá seja recebido em festa e com amor”. Entre os fiéis, foi notória alguma emoção
nos seus rostos. À saída da igreja foram muitos os que ficaram no adro, apesar do frio, conversando e esperando D. Nuno, que saiu pouco depois.
ORDENAÇÃO SERÁ NA SÉ DE VISEU
O Papa Francisco nomeou, no final deste mês, o padre Nuno Almeida como bispo auxiliar
da arquidiocese de Braga.
Porém, a ordenação episcopal só irá acontecer no dia 31 de janeiro de 2016, às 16 horas,
na Sé de Viseu.
O início de funções de D. Nuno em Braga também já está agendado, devendo acontecer
no primeiro domingo da Quaresma, 14 de fevereiro. Nessa altura, D. Nuno Almeida juntar-se-á
a D. Jorge Ortiga, arcebispo de Braga (desde 1999), e a D. Francisco Senra Coelho, bispo auxiliar (desde 2014).
D. ILÍDIO LEANDRO, BISPO DE VISEU
Até agora seu pastor na Igreja de Viseu, D. Ilídio endereçou a D. Nuno Almeida os seus
cumprimentos pela aceitação desta nova missão. “Parabéns por seres chamado e obrigado pelo
teu sim.
Todos nós, membros da mesma Igreja onde nasceste e onde, até agora, viveste e trabalhaste, sentimos que o teu chamamento é um ato de amor e de predileção de Deus por todos
nós”, referiu.
O prelado dá voz ao sentimento de uma diocese que, perante tal notícia, se une “em festa
de ação de graças”, e promete seguir os passos do novo bispo auxiliar de Braga.
D. Ilídio estabeleceu uma ligação entre a nomeação de D. Nuno e o Ano do Consagrado
que se celebra, e a sua ordenação episcopal em pleno Ano da Misericórdia, algo que, segundo o
prelado, é um sinal para “o serviço dos irmãos” e um chamamento a ser “anunciador da Misericórdia”.
D. JORGE ORTIGA, ARCEBISPO DE BRAGA
A nomeação de D. Nuno Almeida deixou D. Jorge Ortiga muito contente e, ao mesmo
Igreja Diocesana

75

tempo, certo de que o novo bispo, “com a sua juventude, rejuvenescerá o nosso entusiasmo e
com os seus dotes humanos e cristãos impulsionará a conversão pastoral em curso”, afirmou.
O arcebispo acredita que D. Nuno será “mais um que entra nesta aventura e com quem
já começámos a estabelecer uma fraternidade que gostaria que fosse sinal de comunhão com
todos, particularmente com as periferias existenciais que marcam a nossa Arquidiocese”.
D. Jorge Ortiga acredita que a futura presença de D. Nuno em Braga trará um novo ânimo
aos sacerdotes da arquidiocese que “intensificarão o ardor missionário”, num quadro em que a
comunidade episcopal de Braga possui a “responsabilidade de estar à frente para indicar novos
caminhos e estimular esta alegria comum de anunciar Cristo”, referiu.
JÁ ASSIMILOU ESTA NOVA REALIDADE?
Ainda não tive possibilidades de refletir sobre esta mudança, porque ainda estou na vida
paroquial normal, a seguir a agenda que estava prevista. Claro que, quando paro, começo a
ficar... a sentir... uma despedida dói sempre porque foram anos intensos, muito belos, num caminhar em conjunto com as pessoas desta paróquia e deste arciprestado de Fornos de Algodres.
Começo a preparar-me, pouco a pouco, e sobretudo a manifestar às pessoas uma gratidão muito
profunda por aquilo que vivemos e experimentámos ao longo destes anos.
COMO RECEBEU A NOTÍCIA?
Fiquei surpreendido. Fui chamado pelo nosso bispo, D. Ilídio, e pensava que ele ia falar
de outros assuntos que tinham a ver com a vida paroquial. É uma surpresa que se recebe assim
com a sensação que o Senhor Jesus Cristo, através do Papa, me está a pedir algo que ultrapassa
as capacidades e as forças... a colocar-nos diante de Deus e a dizer um sim na fé, e também um
sim que conta com a oração, com a amizade, com a comunhão das pessoas onde trabalho agora
e também de todos aqueles que fazem parte da arquidiocese de Braga, a começar pelo senhor
arcebispo D. Jorge, pelo D. Senra, por todos os padres, leigos e famílias.
QUE ESPERA ENCONTRAR EM BRAGA?
Braga não é uma arquidiocese desconhecida pelas ligações que temos, pela amizade que
cultivamos com tantas pessoas, pela beleza daquela arquidiocese que, para nós, é também um
desafio e um estímulo muito grande. O Minho é, à partida, um ambiente de alegria, de partilha
da amizade e da fé, uma fé que é celebrada até efusivamente, mas também em profundidade.
Recebi esta nomeação num momento muito especial. Aliás, a notícia da minha nomeação surgiu no meio de notícias dos atentados [de Paris, em 13 de novembro], da ansiedade que se vive,
sobretudo na Bélgica. Ao ouvir isso, fez-me pensar que há também aqui um desafio, um sinal na
minha pobreza, na minha, se calhar, incapacidade, mas também de ver o meu serviço episcopal
como um tentar semear o mais possível esta palavra de Cristo, que é uma palavra de fraternidade, de convívio e de viver bem juntos. E, portanto, se calhar, o Senhor está-me a apontar este
caminho, naturalmente integrando-me naquilo que a arquidiocese de Braga tem já previsto. O
plano pastoral está em marcha, eu vou conhecer e depois servir.
“QUALQUER DIA FICAMOS SEM PADRE NENHUM”
Entre os paroquianos de Fornos de Algodres, as reações de alegria misturavam-se com a
dúvida do que seria do futuro próximo.
Fernanda Cunha, responsável pela Liturgia e uma das suas animadoras, garantiu que já
esperava esta nomeação. “Era tudo o que já estava à espera. O padre Nuno é uma águia de voos
mais altos”, referiu. Já Maria de Lurdes Monteiro, uma outra paroquiana, lamentou a saída do
padre Nuno para Braga, confirmando que “é um padre bom, explica as coisas muito bem, como
deve ser”.
Por outro lado, não escondeu o receio de ficar sem sacerdote em Fornos de Algodres.
“Qualquer dia ficamos sem padre nenhum”, disse. Também Miquelina Cabral Pinheiro
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confirmou a sua apreensão perante a saída do padre Nuno, que ocorrerá em breve, o que, segundo aquela, pode significar “ficar sem padre”.
Ainda assim, espera para ver. “Vamos lá ver como é que depois vamos ficar”, declarou.
EM PEQUENINO JÁ TINHA CARA DE PADRE
Manuel e Adelaide são, por esta altura, uns pais embebecidos com o seu lho Nuno, isto é,
D. Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga.
O orgulho é visível no rosto de ambos quando falam disso. Manuel avança que “ao domingo nós não jantamos sem ele chegar”. “Venha à hora que vier”, adianta Adelaide. A mudança na vida de D. Nuno também se irá verificar na vida dos seus pais. “Agora já não vai ser assim.
O trabalho vai ser diferente”, refere a mãe. Mas ambos garantem que “continua a ser o nosso
Nuno”.
No meio da conversa, em redor da salamandra que o pai Manuel mantinha acesa com
mais um cavaco, a mãe Adelaide contou uma história sobre o filho, ao que parece, desconhecida
do próprio. “Fui com ele [D. Nuno] ao dr. Arede e encontrei lá uma pessoa que eu conhecia.
Disse ele: ó Pimentel, olha aqui este menino! Ele não tem mesmo cara de padre? Sentou-o numa
cadeira que tinha rodas e andava a dizer: padre Nuno para aqui, padre Nuno para ali... E eu disse
assim: então a cara dos padres não é igual à dos outros homens? Quando depois fomos buscar os
óculos, na rua Direita, ao senhor Armando, diz ele: tu vais para padre? Olha, ó Nuno, estamos
mal arranjados... mas ele depois não quis tirar o casaco e dizia que tinha cara de padre”, diz.
A mãe de D. Nuno lembrou ainda um outro episódio, quando D. Nuno ainda não tinha
entrado no Seminário de Viseu. “Ele dizia muitas vezes que não queria ser padre.
Então, o que queres ser? - perguntava eu. E ele respondia: Não quero ser padre, antes
quero ser bispo!”. Agora, pai e mãe têm um lho bispo e partilham uma alegria que se estende ao
resto da família e amigos de D. Nuno.
QUANDO D. NUNO FOI COMPRAR COLORAU
D. Nuno Almeida foi, desde pequeno, uma presença assídua em casa das tias Maria das
Dores (Micas) e Dina, na Pedrosinha, e estas lembram-se bem das tardes que aquele vinha para
ali, juntamente com o irmão Ricardo, depois da escola, fazer os deveres.
A tia Micas contou um episódio que lhe fizeram vir as lágrimas aos olhos das risadas que
deu. “Um dia mandei o Nuno às Pedrosas trazer-me dez tostões de colorau”.
A tia Micas refere que, passado um tempo, o sobrinho apareceu lá em casa com o colorau
que foi pedir à tia porque, dizia, tinha perdido o dinheiro para ir comprá-lo.
“Então, dissemos-lhe que tinha de ir à procura do dinheiro. Ele começou a bater o pé e a
dizer: não vou, não vou, não vou... E, com os saltos que dava, o dinheiro caiu-lhe aos pés. Foi
um fartote de rir”, conta.
“Era em nossa casa que ele passava a maior parte do tempo”, concluíram.
BIOGRAFIA
D. Nuno Almeida nasceu em 1 de agosto de 1962, em Pedrosas, freguesia e concelho de
Sátão, filho de Manuel Santos Almeida e de Maria Adelaide Santos Amaral.
Foi ordenado sacerdote em 19 de outubro de 1986, e durante os anos seguintes assumiu
o ministério de pároco em várias localidades da Diocese de Viseu, nomeadamente pároco de
Arões (Vale de Cambra) de Sezures, Esmolfe e Trancoselos (Penalva do Castelo), São Salvador
e Viso.
Foi Arcipreste de Penalva do Castelo e do Arciprestado Urbano de Viso e Vigário Episcopal para a zona Pastoral de Viseu. Foi responsável pela Pastoral Juvenil e do Ensino Superior
na Diocese durante três anos e Presidente do Secretariado da Educação Cristã.
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De 2007 a 2009 foi responsável pelo pré-Seminário e Seminário em Família da Diocese.
Entre 2008 a 2012 foi professor no Instituto Superior de Teologia de Viseu.
Entre 1989 e 1994 foi secretário do bispo D. António Monteiro, e entre 2004 e 2006 chefe
de gabinete de D. António Marto. Era membro, desde 2009, do Colégio dos Consultores da
Diocese de Viseu, e coordenador, desde 2012, da Comissão Doutrinal da Pastoral Orgânica do
Sínodo Diocesano de Viseu.
Desde outubro de 2013 era pároco no Arciprestado de Fornos de Algodres.
Na vertente académica, atualmente está a concluir o Doutoramento em Teologia Dogmática, na Universidade Salesiana de Roma.
Nomeado Bispo auxiliar em 21 de novembro de 2015 será ordenado em 31 de janeiro de
2016.
PBA
CÓNEGO ARMÉNIO LOURENÇO ESCOLHIDO
PARA PROVEDOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
O cónego Arménio Lourenço, diretor do Lar-Escola de Santo António, vai ser o Provedor
Social da Pessoa com Deficiência no concelho de Viseu, uma nova gura criada pelo atual executivo camarário, para se tornar “a voz dos munícipes com de ciência no concelho”, revelou o
presidente da Câmara, Almeida Henriques, no final da reunião quinzenal, data em que se comemorou o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
Segundo o Presidente da Câmara, “este provedor será o interlocutor entre a comunidade e
a autarquia” e “terá a missão de defender os seus legítimos direitos de acessibilidade e inclusão
aos serviços, edifícios e programas municipais, aconselhando o Município na adoção de boas
práticas”. O provedor terá ainda “a missão de contribuir para uma sensibilização local em prol
de um concelho mais inclusivo e mais acessível, nas suas diferentes dimensões: social, económica, cultural, desportiva e urbanística”, acrescentou.
De acordo com Almeida Henriques, na escolha do cónego Arménio Lourenço pesou o
facto de ser “uma pessoa idónea, conhecedora, sensível e experiente, que dedicou a sua vida a
servir a comunidade mais vulnerável”.
Ainda sem conhecer os grandes objetivos em que vai assentar a sua missão, o cónego
Arménio Lourenço aceita o desafio dentro da sua linha de trabalho “sempre disponível” para
“ajudar os mais necessitados”, reconhecendo que o seu papel de interlocutor pode “ajudar muita
gente necessitada que hoje não tem voz e não tem as mesmas possibilidades”. Mesmo com a
nova figura de provedor da pessoa com deficiência, o diretor do Lar-Escola de Santo António
lembra que é sempre “preciso haver abertura do outro lado”. O cónego Arménio Lourenço
dirige há vários anos o Lar-Escola Santo António, em Viseu, onde atualmente estão institucionalizados cerca de 40 rapazes com idades entre os 7 e os 21 anos.
EA
DIA DA FRATERNIDADE
Como acontece em cada dia 1 de dezembro, também neste ano reuniram os membros da
Fraternidade sacerdotal da diocese de Viseu para dialogarem sobre o estado desta Associação
sacerdotal e encontrarem os melhores caminhos para a prossecução dos objetivos que persegue.
O diálogo foi, em todos os assuntos da agenda e noutros que surgiram durante o encontro, ex78
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tremamente fraterno e positivo. Como de costume, a reunião iniciou-se com a Eucaristia pelos
sacerdotes falecidos neste ano e terminou com o almoço de confraternização, oferecido pela
Associação. O Bispo presidiu à Eucaristia e participou em todos os momentos.
MISSIONÁRIOS DA MISERICÓRDIA - O QUE SÃO?
A existência dos «missionários da misericórdia» está anunciada pelo Papa Francisco para
a Quaresma de 2016, conforme se pode ler na Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário
da Misericórdia Misericordiae Vultus, no n.º 18:
Na Quaresma deste Ano Santo, é minha intenção enviar os Missionários da Misericórdia.
Serão um sinal da solicitude materna da igreja pelo povo de Deus, para que entre em profundidade na riqueza deste mistério tão fundamental para a fé. Serão sacerdotes a quem darei autoridade de perdoar mesmo os pecados reservados à Sé Apostólica, para que se torne evidente
a amplitude do seu mandato. Serão sobretudo sinal vivo de como o Pai acolhe a todos aqueles
que andam à procura do seu perdão. Serão missionários da misericórdia, porque se farão, junto
de todos, artífices dum encontro cheio de humanidade, fonte de libertação, rico de responsabilidade para superar os obstáculos e retomar a vida nova do batismo. Na sua missão, deixar-se-ão
guiar pelas palavras do Apóstolo: «Deus encerrou a todos na desobediência, para com todos
usar de misericórdia» (Rm 11, 32). Na verdade todos, sem excluir ninguém, estão chamados a
acolher o apelo à misericórdia. Os missionários vivam esta chamada, sabendo que podem fixar
o olhar em Jesus, «Sumo Sacerdote misericordioso e fiel» (Hb 2, 17). Peço aos irmãos bispos
que convidem e acolham estes Missionários, para que sejam, antes de tudo, pregadores convincentes da misericórdia. Organizem-se, nas dioceses, «missões populares», de modo que estes
Missionários sejam anunciadores da alegria do perdão. Seja-lhes pedido que celebrem o sacramento da Reconciliação para o povo, para que o tempo de graça, concedido neste Ano Jubilar,
permita a tantos lhos afastados encontrar de novo o caminho para a casa paterna. Os pastores,
especialmente durante o tempo forte da Quaresma, sejam solícitos em convidar os fiéis a aproximar-se «do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e encontrar graça» (Hb 4, 16).
Portanto, pelo que se descobre na vontade do Papa, os missionários da misericórdia são
sacerdotes chamados a:
- Ser sinal da solicitude materna da igreja pelo povo de Deus;
- Com a autoridade de perdoar os «pecados reservados» à Sé Apostólica (como por exemplo: a profanação das espécies eucarísticas [can. 1367], a violência física contra o Romano
Pontífice [can. 1370], a absolvição do cúmplice no pecado contra o sexto mandamento [can.
1378 §1], e a violação do sigilo sacramental da parte do confessor [can. 1388 §1]);
- Ser, sobretudo, sinal vivo de como o Pai acolhe a todos aqueles que andam à procura do
seu perdão;
- Artífices de um encontro cheio de humanidade, fonte de libertação...
Estando todos, «sem excluir ninguém, chamados a acolher o apelo à misericórdia, o Santo
Padre pede aos Bispos do mundo inteiro que acolham estes missionários que ele mesmo enviará
no dia de Quarta-feira de Cinzas (10 de fevereiro de 2016) para o mundo inteiro, disponíveis
para:
- Pregar convincentemente a misericórdia;
- Colaborar na organização de «missões populares», onde possam ser anunciadores da
alegria do perdão;
- Satisfazer o pedido de celebrar o Sacramento da Reconciliação para o povo.
O Vaticano, através do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização que
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é responsável pela organização dos eventos do Jubileu – que decorre de 8 de dezembro de 2015
a 20 de novembro de 2016 – já revelou que o Papa enviará 800 sacerdotes missionários da misericórdia.
Uma vez superado o número esperado de Missionários da Misericórdia no dia 25 de novembro de 2015, em que se encerraram as candidaturas para tal serviço, o mesmo Pontifício
Conselho agradece vivamente todos os sacerdotes que se ofereceram para este serviço, assim
como quantos deverão conservar no coração este mesmo desejo. A estes últimos, em particular,
encorajamos a operar como testemunhos da Misericórdia na sua própria missão quotidiana,
nas paróquias, institutos e outras comunidades nas quais, com diligente caridade, exercitarão o
próprio ministério.
Lembra-se, ainda, a todos os sacerdotes que, neste mesmo período, o Papa decidiu conceder a todos os sacerdotes do mundo inteiro a faculdade de absolver do pecado de aborto a
quantos, arrependidos de coração, pedirem que lhes seja perdoado.
António Jorge S. Almeida
ORDENAÇÃO DO BISPO D. NUNO ALMEIDA ENCHEU A SÉ DE FIÉIS
A Sé de Viseu encheu-se, no passado domingo, 31 de janeiro, de fiéis que quiseram tomar
parte na ordenação de D. Nuno Almeida como novo Bispo Auxiliar da arquidiocese de Braga. E
na falta de lugar nos bancos no interior do templo, foram muitos os que assistiram à cerimónia
no claustro contíguo, a partir de ecrãs gigantes.
Lá dentro, ao som do cântico ‘eu cuidarei das minhas ovelhas’, pelo Coro Diocesano de
São Teotónio, deu-se início a uma cerimónia que teve o seu clímax no rito da ordenação de D.
Nuno. Foram momentos vividos com especial atenção e grande emoção, patente nos rostos de
muitos dos que ali estavam.
Lida e mostrada a nomeação do Papa Francisco, a conceder a ordenação do novo Bispo,
um forte aplauso ecoou pelas seculares pedras da Catedral. Um outro aplauso acontecera no
momento em que D. Nuno passava na procissão, vinda da Igreja da Misericórdia, onde estivera
a paramentar-se, conjuntamente com outras dezenas de sacerdotes e diáconos que participaram
na celebração.
Na cerimónia celebrada por D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, das palavras proferidas
por este prelado, dirigidas a D. Nuno, ficou um agradecimento “pelos quase 30 anos de sacerdote na diocese”, a certeza de que “os bispos te acolhem com fraterna amizade”, o desejo de “um
abençoado e feliz ministério”, e ainda o conselho de procurar “viver profundamente a caridade
pastoral, sempre na palavra de Jesus”.
‘ESTOU ENTRE VÓS, COMO AQUELE QUE SERVE’
D. Nuno Almeida, já ordenado Bispo e envergando a mitra, o báculo pastoral, o anel
episcopal e a cruz peitoral seguiu pelo meio da comunidade, saudando-a com visível alegria
e gratidão, recebendo com emoção as palmas que lhe dedicavam. O novo Bispo, que assumiu
como mote do seu ministério: ‘Estou entre vós, como aquele que serve’, referiu, no final da
celebração, que “é na contemplação do rosto de Jesus Cristo, na escuta da Sua Palavra, que
descobrimos quem somos”. No fim, assumiu a sua “pequenez e humildade” para aceitar o novo
passo “determinado em seguir o Pastor”, num caminho que o conduzirá à arquidiocese de Braga.
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FIGURA ÍMPAR DA DIOCESE E DE VISEU
HOMENAGEM A MONSENHOR LUÍS GONZAGA LEITE BARREIROS
A cidade e toda a diocese de Viseu vai unir-se numa justa homenagem ao homem e sacerdote que foi o Monsenhor Luís de Gonzaga Leite Barreiros.
No ano em que se assinala o centenário do seu nascimento – 5 de junho de 1916 – e em
ano jubilar da Catedral de Viseu, vai realizar-se uma sessão solene de homenagem na Igreja do
Seminário Maior, em Santa Cristina, pelas 15 horas do dia 16 de julho.
O Sr. Bispo convida todos os organismos, Associações, Movimentos e Instituições diocesanas a associarem-se a este evento.
De igual modo, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu associa o Município a esta
homenagem pelo papel que o Monsenhor Barreiros desempenhou na cidade durante décadas.
Para mais tarde cará a inauguração de um memorial que está a ser preparado para um lugar
público da cidade.
O Monsenhor luís Barreiros nasceu em 5 de junho de 1916, em Viseu, na então freguesia
ocidental. Era lho de José de Almeida Barreiros Tavares e de Julieta Leite de Figueiredo Barreiros (poetisa). Foi ordenado Sacerdote em 25 de março de 1939, aos 22 anos pelo Bispo D. José
da Cruz Moreira Pinto, de quem seria posteriormente secretário particular. em 1945 passou a
lecionar no Seminário Maior de Viseu (Nossa Senhora da Esperança), assumindo igualmente
funções, nos anos seguintes, de diretor espiritual e de Vice-reitor. Entre 1954 e 1964 foi diretor
do Colégio da Via Sacra. Também em 1954 tornou-se reitor da Igreja da ordem terceira do
Carmo. Foi o primeiro Assistente diocesano da Cáritas, após a Segunda Guerra Mundial (19391945). Em 10 de fevereiro de 1963, foi nomeado Cónego capitular da Sé de Viseu. Foi Vigário
episcopal do Apostolado dos Leigos, Vigário Geral e deão do Cabido. Integrou o Conselho
Presbiteral a partir de 1994. Desde 1992 assumiu a função de vogal da Comissão de Arte Sacra
e espaços litúrgicos e pastorais. A 13 de agosto de 1982 recebeu o título de Monsenhor, pelo
Papa João Paulo II. Em 18 de fevereiro de 2001, deixou de ser Vigário Geral da diocese. Faleceu no Hospital de S. Teotónio, em 18 de dezembro de 2002, aos 86 anos.
Está sepultado num jazigo de família no cemitério da cidade.
PBA
D. JORGE ORTIGA - ARCEBISPO DE BRAGA
“Contamos muito com as suas qualidades, com a sua capacidade de trabalho e o seu sentido de dedicação à Igreja. Creio, para mim, o importante é que iremos partir para uma aventura
em termos de unidade, porque efetivamente seremos os três [também D. Senra Coelho, Bispo
auxiliar], cada um com as suas capacidades, mas sempre orientados e norteados para testemunhar um trabalho em ritmo, direi, sinodal, uma caminhada comum, para que sejamos capazes
(e falo sempre no plural) de neste momento, nesta hora tão conturbada, anunciar o Evangelho
da alegria, fazendo com que – e isto é uma esperança – a fé do povo do Minho se torne uma
fé cada vez mais personalizada e não só alicerçada na tradição, como por vezes acontece. É o
grande trabalho que a arquidiocese de Braga está a fazer neste momento, no sentido de que os
seus cristãos tomem consciência de que são discípulos missionários – este é o nosso programa
– e creio que ele [D. Nuno] chega em boa hora para que os nossos cristãos se tornem discípulos
e ao mesmo tempo missionários, seguidores de Jesus Cristo e anunciadores do Reino de Jesus”.
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D. ILÍDIO LEANDRO - BISPO DE VISEU
“A nomeação de D. Nuno é uma alegria para a diocese porque é sinal que Deus ama esta
Igreja e chama alguém de cá que vá ajudar outra Igreja, neste caso a Arquidiocese de Braga,
metropolita à qual pertence Viseu. Sai alguém daqui, mas outros com o seu exemplo e o seu testemunho virão. Portanto, haverá certamente outras vocações que continuarão a fazer sentir o
amor de Deus nesta diocese. Por isso, não tenhamos medo de ver partir alguns porque aqueles
que partem são chamados por Deus e Deus chamará outros para os suceder”.
D. ANTÓNIO MARTO - BISPO DE LEIRIA-FÁTIMA
“Foi meu secretário e chefe de gabinete [quando bispo de Viseu – 2005-2007], de maneira
que temos uma relação muito próxima.
Quando o escolhi para chefe de gabinete foi exatamente pelas suas qualidades, quer pela
sua boa formação teológica, quer pela sua grande experiência pastoral. Entregou a sua tese de
doutoramento e vai defendê-la já como Bispo, uma coisa original lá em Roma. Agora vai até
Braga, penso que é um enriquecimento para ele. Ele aceita com humildade estas coisas. Vai
ser um enriquecimento para a arquidiocese de Braga e para a Conferência Episcopal com a sua
sabedoria e experiência pastoral”.
PRIMEIRA MENSAGEM DE D. NUNO
“ESTOU ENTRE VÓS COMO AQUELE QUE SERVE”
A cada passo, no evangelho, encontramos pessoas que, abraçadas por Jesus Cristo, se
sentem amadas e recriadas por Deus-Pai e experimentam uma verdadeira “transfusão de vida”
pela força do Espírito Santo.
Contemplando com gratidão Jesus Cristo e o seu modo de servir, descobrimos que o Seu
primeiro olhar se dirige aos que sofrem e que o seu amor se expressa em misericórdia que cura,
perdão dos pecados, ternura que acompanha, diálogo que devolve dignidade, acolhimento de
quem está à margem. A sensibilidade radical de Jesus para com o sofrimento humano carateriza
o seu modo de viver, servir e amar até ao fim.
É na contemplação do rosto de Jesus Cristo, na escuta permanente da Sua palavra, no
encontro e alimentados por Ele na Eucaristia, no prestar toda a atenção ao Seu modo de servir,
que descobrimos quem somos, entrevemos qual é a fonte última da nossa existência e para que
meta deve tender o ministério episcopal. Só na Sua graça e pela força do Espírito poderemos
ser aquilo a que somos chamados pela ordenação episcopal: “servidores do Evangelho para a
esperança do mundo” (PG 73).
Neste Ano Santo da Misericórdia, peço, por intercessão de Maria, a graça de que o ministério episcopal que me foi conferido seja vivido na fé. Ter fé é não só olhar com admiração
e gratidão para Cristo, mas é pedir-lhe sempre a graça de “ver” com os Seus olhos (Cf. LF 18).
“Estou entre vós como aquele que serve” (Lc 22,27).
Servir como Cristo significa, prioritariamente, aprender do Samaritano (cf. Lc 10, 29-37)
a viver um amor que está atento, que se inclina, se ocupa, carrega e se doa sem reservas até ao
fim, para que muitos possam fazer a experiência “das mãos calorosas de Deus Pai”: no alívio da
dor, no perdão dos pecados, no reencontrar a esperança e a alegria.
Eis-me aqui para servir, com desejo humilde e determinado de seguir os passos de Cristo,
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o bom Pastor: princípio, centro e m do pensar, do sentir e do agir em Igreja.
Ao Santo Padre, o Papa Francisco, agradeço esta eleição que, consciente da minha pequenez e fragilidade, aceitei com humildade e confiança na graça de Deus. A fidelidade, comunhão,
obediência e gratidão que quero expressar, neste momento, ao Papa Francisco, traduz-se, também, em acolher o caminho e a direção que ele aponta: fazer-me próximo, prioritariamente, de
quem sofre, de quem errou ou pecou, de quem vive triste e sem esperança.
Quero saudar todos e cada um dos presentes (e os que seguem esta celebração pela Rádio
ou pela Net) com afeto e respeito, agradeço o testemunho, a unidade e a comunhão da vossa
presença amiga e de fé.
Quero expressar uma palavra de gratidão ao Senhor Núncio Apostólico, D. Rino Passigato. A sua presença une-nos ainda mais fortemente ao Papa Francisco.
Agradeço de um modo especial ao Senhor D. Ilídio, até agora o meu e nosso querido
Bispo. Desde adolescente, dele recebi o testemunho do seguimento de Cristo com prontidão e
paixão. Agradeço ao D. Ilídio a amizade profunda e tudo o que me transmitiu e doou no tempo
de seminário e na vida sacerdotal.
A D. António Marto quero agradecer a amizade, o testemunho e sabedoria. Louvo a Deus
pelos dois anos de convivência diária nesta diocese de Viseu.
Saúdo e agradeço a presença de D. Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga, com quem vou
trabalhar mais de perto e iniciar a aprofundar o múnus episcopal. Quero manifestar-lhe a minha
alegria, amizade, lealdade e disponibilidade.
Saudando o Senhor Arcebispo e expressando amizade fraterna a D. Francisco Senra Coelho, saúdo a Arquidiocese de Braga: os sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, os leigos
empenhados em movimentos apostólicos, nas comunidades cristãs e na transformação do mundo, os seminaristas, os jovens e crianças, homens e mulheres que procuram a verdade e o bem:
anseio por vos conhecer, reafirmo a disponibilidade para vos servir o mais possível ao jeito de
Cristo, participando ativamente no belo trabalho de evangelização que está em marcha. A partir
do próximo dia 10 de fevereiro (Quarta-feira de Cinzas) estarei inteiramente ao vosso serviço.
Saúdo o Senhor D. Manuel Felício (oriundo desta nossa diocese, professor que nunca esquecerei) e cada um dos Senhores Bispos presentes, que assim nos oferecem um testemunho visível
e concreto de fraternidade sacramental e de comunhão.
Quero saudar os presbíteros e diáconos aqui presentes e também os religiosos e religiosas
e demais consagrados que muito têm rezado por mim e de tantos modos manifestado a sua proximidade. Saudação especial e agradecida para com os irmãos sacerdotes e diáconos da diocese
de Viseu, com quem caminhei nestes quase trinta anos. Em cada um de vós encontrei sempre
um irmão que me ajudou a crescer como homem e como padre. Levo e permanecerá no meu
coração o tesouro da vossa amizade e tudo o que Deus me concedeu através de vós.
Saúdo os seminaristas, os jovens e todas as crianças presentes. Contai sempre com a minha oração e amizade.
Para as autoridades civis, académicas e militares uma saudação amiga e agradecida pela
presença e por todos os gestos e palavras de simpatia.
Agradeço ainda a todos aqueles que ajudaram, de muitos modos, a preparar e a realizar
esta bela celebração: ao Coro Diocesano de S. Teotónio, aos seus responsáveis e a todos os que
trabalharam (um obrigado especial ao Pe. António Jorge) e participaram. Que o Senhor vos
recompense, que Maria vos abençoe!
Não poderia terminar sem uma oração de louvor:
Eu Te bendigo, ó Pai, pela vida e pelo amor que de Ti recebi através dos meus pais:
Adelaide e Manuel. Ajuda-me a manifestar-lhes toda a gratidão filial, ampara-os e enche-os de
alegria. Agradeço-te a vida nova que recebi pela Igreja, na fonte batismal!
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Agradeço-te a possibilidade de crescer com os meus irmãos (Anabela, Ricardo, Georgina
e com a família que alargaram (cunhada Margarida, Zé Manel e António). Louvo-te pelos fantásticos sobrinhos: Rafael, Rodrigo, Carolina e Madalena. Eu te bendigo ó Pai, pela minha irmã
Anabela que está junto de Ti!
Quero bendizer-te pelos tios, tias primos e demais familiares. Agradeço-te a amizade
fraterna do Pe. José Henrique pelo caminho e pela ordenação diaconal e sacerdotal recebida
em conjunto! Quero louvar-te pelos vizinhos e conterrâneos, da Pedrosinha, das Pedrosas e das
terras de Sátão, a quem saúdo com gratidão.
Louvo-te, ó Pai, pelo caminho percorrido nos seminários e nas escolas por onde passei.
Eu te agradeço por tudo o que recebi dos reitores, prefeitos, professores, religiosas e funcionários. Agradeço-te o dom dos condiscípulos e colegas e a vida exigente e de família que ali vivi.
Agradeço-te tudo o que me concedeste através dos Bispos D. José Pedro e D. António Monteiro
e dos meus párocos. Recordo o P. Albano que casou meus pais, me batizou e preparou a minha
ordenação sacerdotal. Agradeço-te pela experiência profunda que me concedeste nas equipas
sacerdotais de que fiz parte!
Agradeço-te pelas paróquias que tive a alegria de servir: Canas de Santa Maria (estágio),
Arões, Trancoselos, Esmolfe, Sezures, S. Salvador, Viso e pelas 11 paróquias da Unidade Pastoral de Fornos de Algodres. Agradeço-te a generosidade de tantos leigos; a alegria do rosto de
tantas crianças e jovens, idosos e doentes, que, na fragilidade da idade ou da doença, me revelaram a tua vida que não tem m! Quero manifestar-Te gratidão por tantas pessoas com quem tive
a alegria de trabalhar nos diversos serviços diocesanos, nomeadamente no Sínodo Diocesano.
Na Igreja que como Mãe sempre me acolheu e cuidou, eu Te bendigo pelos antigos e novos
carismas, que melhor nos fazem viver em Igreja a frescura da renovação e impulsionam para a
missão. Eu Te bendigo, ó Pai, pelo dom da espiritualidade de comunhão e da unidade, através
de Chiara Lubich e do testemunho dos Focolares.
Bendito sejais Senhor porque só a Tua graça - e o exemplo e intercessão de Maria, Mãe
de Misericórdia, me torna livre para servir e dar a vida. Dá-me a graça da fidelidade, da unidade
contigo e com os irmãos, até ao fim!
D. Nuno Almeida
101 ANOS
Um dia alguém escreveu que basta entrar na localidade pela primeira vez para se notar,
quase intuitivamente, que a mesma nasceu diferente e tem um caráter especial; falamos do Caramulo.
Nos anos quarenta e cinquenta do século passado atingiu o seu ponto mais alto de relevância transformando-se num dos mais importantes centros de tratamento de tuberculose do
mundo. A ciência aliou-se aos magníficos ares da serra e logo se fixaram gentes e meios. Nos
nossos dias os grandes edifícios, outrora sofisticados e concorridos sanatórios, que não foram
readaptados a outros fins, são ruinas fantasmagóricas a denunciar outros tempos.
Mas o Caramulo é muito mais. A sua força e o seu magnetismo brotam do esplendor que
é a montanha e da natureza que foi e é bela e generosa. Basta subir vagarosamente ao Cabeço
da Neve ou ao majestoso Caramulinho – um outro Horeb certamente – para se entrar um pouco
no muitíssimo que há para descobrir. Em dias claros até o Atlântico se avista... e toda a Beira.
E assim, pau- latinamente, como que por osmose, os homens de coração amplo recebem a possibilidade de se tornarem montanhas!
Neste último Domingo, dia 14 de fevereiro, completou um século e um ano de vida o
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Senhor Cónego José Ribeiro dos Santos. Durante mais de cinco décadas foi zeloso e devotado
Abade do Guardão, onde se insere a vila do Caramulo. Esclareça-se um particular: o Guardão é
uma terra antiquíssima e guarda a honra, confirmada pela história, de ser terra cristã muito antes
de haver Portugal. As freguesias vizinhas confirmam e, ainda algumas delas, sobem – ao canto
de ladainhas de sabor moçárabe – à matriz românica em quinta-feira de Ascensão. O Senhor
Abade, assim sempre foi e é tratado, captou desde cedo o “cheiro” das ovelhas e do seu meio.
Soube servir com dedicação irrepreensível... porque soube conhecer e amar. Quando a serra
se cobria de neve durante muitos dias, lá ia ele a pé, aos lugares mais distantes, responder ao
alarme de um doente. E mesmo nos sanatórios, nenhum doente cava por sacramentar; e a tuberculose era altamente contagiosa! Um dia, passando por Lisboa, o Cardeal Cerejeira manda-o
chamar e agradece-lhe esse múnus pastoral realizado com tantos riscos para a saúde própria.
Por vezes são “os de fora” os primeiros a reconhecer e a agradecer... E já foi assim no Evangelho.
Durante o seu ministério paroquial “nasceram” três padres de Santa Maria do Guardão:
Bernardo, que já repousa em Deus, Eurico e Luís Miguel. Estudioso atento do “monstro adormecido”, compilou a história e estórias que muito recentemente verteu em interessante livro...
Que maravilhoso podermos contar com esta sentinela atenta do mistério das coisas belas... e de
Deus! Parabéns Senhor Abade! Abençoe-nos... e que Deus o abençoe.
Padre Luís Miguel
CONCURSO DE IDEIAS PARA UM MONUMENTO EM HOMENAGEM
A MONSENHOR LUÍS GONZAGA BARREIROS
Monsenhor Luís de Gonzaga Leite Barreiros (1916-2002), sacerdote da diocese de Viseu
a partir de 1939, destacou-se pelo seu dinamismo e visão alargada da Igreja no mundo. Além de
ser um Homem de Fé era também um Homem de Misericórdia, no apoio ativo aos mais desfavorecidos. Ligado à Educação no Seminário Maior, no Magistério e no Colégio da Via Sacra,
era um Homem de Cultura. Colaborou com o Jornal da Beira, para o qual redigiu vários artigos,
abordando temáticas diversas. Foi um Sacerdote multifacetado e dinâmico, durante muitos anos
Vigário Geral da Diocese.
Características marcantes do seu perfil: invulgar cultura, pedagogo, dedicação, disponibilidade constante, abertura à inovação, interventivo, forte espírito de evangelização, humanismo
cristão, defensor de uma ação pastoral dinâmica. A sua humildade, espírito de partilha, não só
de bens materiais, mas também de saber, e uma grande simplicidade qualificaram a sua atuação,
colocando-se em permanência ao serviço de Deus e dos Homens. Marcou várias gerações de
sacerdotes e de viseenses.
A Diocese de Viseu, em parceria com o Município de Viseu, propõe-se executar um monumento a Monsenhor Luís Gonzaga Leite Barreiros, que constitua um tributo ao seu protagonismo e atuação não só nos diversos âmbitos da Igreja de Viseu, como também nos domínios
social e cultural da cidade, perspetivando perpetuar o conhecimento e a relevância da sua ação.
Procede-se ao lançamento de um concurso de ideias para a criação deste monumento, que constitui também um contributo para a valorização do espaço público onde ficará implantado: na
Santa Cristina, junto à igreja da Ordem Terceira do Carmo.
Podem candidatar-se ao presente concurso todos os artistas naturais ou residentes em
Portugal, aos quais será disponibilizada informação biográfica e fotográfica relevante sobre
Monsenhor Luís Gonzaga Barreiros. A participação no Concurso é gratuita e a inscrição é feita
através do preenchimento de uma ficha no ato de entrega do projeto. Os processos de candiIgreja Diocesana
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datura devem dar entrada nas instalações da Diocese de Viseu (Casa Episcopal, Rua Nunes de
Carvalho, no 12, Viseu) até às 17h30 horas do dia 15 de abril de 2016.
Os projetos serão analisados e avaliados de acordo com os seguintes critérios: criatividade, características estéticas, potencialidades na comunicação dos elementos identitários da ação
do Monsenhor Luís Gonzaga Barreiros, mérito técnico, adequação ao enquadramento espacial
onde será implementado e dimensão financeira. O projeto vencedor deverá ser executado até ao
dia 10 de julho de 2015.
Mais informações, nomeadamente o Regulamento do Concurso, podem ser solicitados:
secretariaepiscopal@diocesedeviseu.pt; bensculturais@diocesedeviseu.pt
“OS HOMENS NÃO SE MEDEM AOS PALMOS”
Estamos a celebrar o centenário do nascimento de alguém que, não sendo dotado de
invulgar compleição física, veio a revelar-se uma personalidade forte. Por onde passou, quer
como Homem, quer como Sacerdote, deixou um inextinguível e cativante rasto de luz, bondade
e simpatia que, naturalmente, irradiava da sua pessoa.
Celso Tavares da Silva veio à luz, na lafonense Paróquia de Cedrim, do concelho de Sever
do Vouga.
De família tradicionalmente cristã, nos olhos da bondosa mãe não haviam secado ainda as
lágrimas que derramava pela morte de seu jovem irmão padre, caído em terras de França, para
onde havia partido como capelão militar, na guerra de 1914.
Neste contexto, não admira, pois, que o jovenzito Celso, concluídos os estudos primários,
tenha decidido ingressar no Seminário de Viseu.
Mas o Curso Teológico não chegaria ao termo sem que o jovem seminarista tivesse de
fazer nova opção. Porquê?
É que, entretanto, (1938) a Diocese de Aveiro foi restaurada e o concelho de Sever do
Vouga (e Cedrim, claro) passou a integrar essa Diocese. Perante o dilema que lhe era apresentado,
Celso Tavares optou por continuar em Viseu.
ATIVIDADE PASTORAL
Ordenado Sacerdote, foi seu primeiro destino pastoral a Região de Besteiros, mais concretamente, a paróquia de Santiago, no concelho de Tondela, onde iria trabalhar cerca de meia
dúzia de anos. Mas a Paróquia era área demasiado acanhada para o seu vigor juvenil, que cedo
extravasou. Satisfazendo o seu pendor natural, fez pesquisas arqueológicas na vizinha Serra do
Caramulo e nos seus lugarejos. A revista Beira Alta de Viseu arquiva colaboração sua.
Mas depressa a obediência lhe pediu o sacrifício de voltar a atravessar a Serra e ir pastorear a Vila de Oliveira de Frades, como Pároco e Arcipreste. Aqui, numa terra de gente boa, mas
“adormecida”, lançou o fermento de uma renovação, em todos os setores.
Para tanto, promoveu a realização de colóquios, debates, conferências sobre variados temas de interesse regional, etc.
Fundou um Jornal, incentivou e ajudou a restauração do ensino secundário, apoiou a ideia
da construção de nova igreja na Vila, etc. Uma autêntica revolução. É indiscutível que muito do
que aquela Vila é hoje deve-o à mentalização operada pelo inesquecível Pároco Padre Celso.
Uma larga e extensa Avenida, na parte nova da Vila, perpetua a memória da sua passagem por
aqui.
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NA CIDADE EPISCOPAL
Atento às necessidades da Diocese, o Bispo D. José Pedro da Silva entendeu que o Padre
Celso era preciso no Seminário Maior. Decisão difícil, quer para a Paróquia, quer para o indigitado, quer para o próprio Bispo.
O Padre Celso, imbuído de genuíno espírito de serviço, aceita a pesada cruz de Vice-Reitor do Seminário de Nossa Senhora da Esperança.
Mas a vida não para. E não tardou muito que, pela inesperada norte do Cónego Dr. João
Lufinha, o Cónego Celso tenha de ascender ao cargo vago de Reitor.
Não passaram muitos anos, também faleceu o Cónego Dr. José Henriques Mouta, ilustre
Diretor do “Jornal da Beira”. E de novo o Bispo da Diocese bate à porta do Cónego Celso que,
generosamente, aceita mais essa missão.
Mas o Cónego Celso tinha uma velha “paixão” pelas “pedras”. E, nas férias e nos poucos
tempos livres, com professores, alunos e alunas do Ensino Secundário, organizava “campanhas
de escavações arqueológicas”. E então dava gosto vê-lo, livre, feliz e sempre sorridente, jovem
entre os jovens, muitas vezes, coberto de pó, a viver em improvisados acampamentos, remexendo terras e pedras. E algum do espólio então recolhido em escavações, motivou a correção
de alguns dados da Pré-História até então tidos como certos. Isso aconteceu com o Castro da
Senhora da Guia, em Baiões. Mais: a sua fama nesta área mereceu-lhe ver o seu nome incluído
entre os quatro maiores especialistas mundiais em “Megalitismo”, como tivemos oportunidade
de constatar no livro Who is Who. (Quem é Quem).
UNIVERSIDADE CATÓLICA
Para rematar este leque de benfeitorias do currículo de Monsenhor Celso, faltava a “cereja no cimo do bolo”. E ela chegou.
Estávamos no nosso gabinete de trabalho e Mons. Celso entra pela porta dentro e, eufórico, exclama: Vieira, vamos ter Universidade em Viseu!
Tudo a postos, foi possível, em breve, dar início às Aulas. A partir de então, Viseu podia
orgulhar-se de ser “Cidade Universitária”. Graças, principalmente, a Monsenhor Celso.
Ele sentia-se imensamente feliz por poder proporcionar, a incontável número de jovens,
“asas” que lhes permitiriam voar mais alto e muito mais além.
Cidade e Região rejubilaram também com esse grande benefício, especialmente para os
jovens e suas famílias.
Assembleia e Câmara Municipal galardoaram Monsenhor Celso com a Medalha de Ouro
da Cidade; e o seu nome passou a constar da toponímia citadina, designando a grande e espaçosa Avenida que ladeia, pelo Poente, o Seminário Maior, “berço” que acolheu a recém-nascida
Universidade.
Pe. José Vieira
MONSENHOR CELSO TAVARES DA SILVA
A ALMA DA ALMA MATER VISEENSE
No dia 29 de fevereiro, Monsenhor Celso Tavares da Silva teria completado 100 anos.
Este homem notável pela sua cultura, humanismo, carisma e bondade, de quem tive o privilégio de ser amigo e com quem convivi ao longo de 15 anos na Universidade Católica
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de Viseu – a Católica de Monsenhor Celso – marcou de forma indelével esta instituição ao
longo de muitos anos. Não é exagero dizer-se que é a sua Católica, pois ele foi, indubitavelmente, a alma desta nossa Alma Mater por duas razões principais:
a primeira porque se assumiu como um dos principais impulsionadores da ideia da
criação em Viseu de um pólo da Universidade Católica, que acabaria por nascer essencialmente em resultado de todo o seu entusiasmo contagiante, empenho, perseverança e determinação. D. António Monteiro escreveu em 1996, no vol. 5 da Revista Máthesis, dedicado a
Monsenhor Celso, que ele era “um daqueles homens que nasceu para ser “parteiro”, sempre
ao serviço da vida” (p.15) –;
a segunda porque foi o seu principal obreiro, conseguindo, com a sua persistência
sempre entusiástica, continuar a alimentar a recém-criada Universidade, como seu Secretário-Geral, durante praticamente década e meia (1980-1994), transformando uma secção da
Faculdade de Filosofia de Braga, que arrancou em 29 de outubro de 1980 com apenas uma
licenciatura – Humanidades – e com 56 alunos, num pólo autónomo que, em 1994, data da
sua retirada, já era composto por duas Escolas – a Faculdade de Letras e o Instituto de Desenvolvimento e Promoção Social – que ofereciam seis cursos de licenciatura: Humanidades,
Português-Francês, Francês-Inglês, Português-História, Inglês-Alemão e Gestão e Desenvolvimento Social.
Nihil est annis uelocius (“nada é mais veloz que os anos”) diz Ovídio nas Metamorfoses (10. 520). E é verdade. De facto, parece-me que foi há pouco tepo que contactei pela
primeira vez com Monsenhor Celso. E já lá vão 35 anos... Aconteceu em 1981, quando me
fez a então exigida entrevista de acesso ao ano propedêutico do curso de Humanidades.
Recordo desse momento a simpatia e a cordialidade de um homem que transformou um
momento de avaliação numa afável e agradável conversa. Desde então, a minha vida foi-se
cruzando regularmente, ao longo de 15 anos, com a figura carismática de Monsenhor Celso,
durante 5 anos como aluno e 10 como docente da Universidade Católica de Viseu. Tive,
pois, o privilégio de privar de perto, durante década e meia, com este homem ímpar pela sua
retidão de caráter, bondade e humanismo, e de admirar a sua cultura de verdadeiro mestre, a
sua disponibilidade sempre generosa e a força inquebrantável que o animava.
Estas qualidades de Monsenhor Celso Tavares da Silva eram unanimemente reconhecidas e admiradas por toda a comunidade académica que teve a fortuna de com ele contactar
e sentir a sua afabilidade e humanidade. Por isso mesmo a sua Universidade homenageou-o,
em 1996, dedicando-lhe dois volumes das suas revistas científicas: o n.º 5 da Revista Máthesis da Faculdade de Letras e o n.º 4 da Revista Gestão e Desenvolvimento do IUDPS.
Agora que se celebra o centenário do seu nascimento, a Universidade Católica de Viseu
decidiu evocar esta figura ímpar da sua história com uma singela homenagem concretizada
através de uma exposição, na Biblioteca D. José Pedro da Silva, da sua produção bibliográfica enquanto arqueólogo, e em 7 de junho, dia do seu falecimento, dará o seu nome à sala de
leitura da referida Biblioteca, procurando, deste modo, contrariar o habitual efeito inexorável
do tempo e perpetuar a memória de um grande mestre que, com um entusiasmo contagiante, tudo fez para a materialização da obra que sonhou. O seu nome perdurará, in aeternum,
indissoluvelmente ligado à Alma Mater viseense, não só como seu fundador mas também
como um dos vultos mais marcantes que por ela passaram.
Aires Couto
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ENCONTRO COM OS PADRES MAIS NOVOS
O Bispo está decidido a encontrar-se com todos os sacerdotes da diocese, em grupos de
idades, para estreitar e fortalecer a comunhão sacramental entre os sacerdotes e para partilhar
temas importantes, como: concretização do Sínodo, unidades pastorais, interajuda entre os sacerdotes, jubileu da Misericórdia, etc. Estes encontros têm, também, a participação do Vigário-Geral e do Vigário Episcopal do Clero. Na Segunda-feira, dia 14 de março, realizou-se o 1.º
encontro com os sacerdotes ordenados depois de 2006, inclusive.
DIÁCONOS PERMANENTES
No início da noite de Quarta-feira, 30 de março, o Bispo reuniu com os Diáconos Permanentes da Diocese, para programar a vida de formação deste setor pastoral. Esteve, também, o
Vigário Episcopal do Clero e das Vocações – Cón. António Jorge – que assumiu conduzir este
setor da diocese.  Depois de uma reflexão orientada pelo Bispo, o Vigário Episcopal orientou a
programação do acompanhamento dos Diáconos e assentou algumas datas escolhidas.
BODAS DE PRATA
Decorreram, na Igreja Matriz de Castelo de Penalva, as Bodas de Prata Sacerdotais do
pároco – Pe. Manuel José de Matos Clemente. Tiveram, como momento central, a Eucaristia,
muito participada e solenizada pelos grupos das paróquias. Presentes diversas personalidades
locais e autárquicas e diversos colegas do aniversariante. Seguiu-se um almoço de festa nas
instalações do Centro Social Paroquial, uma das muitas e grandes obras, materiais e de caráter
humano e social, que o Pe. Manuel Clemente tem promovido, nesta e nas diversas comunidades
cristãs.
FORMAÇÃO DO CLERO
Os dias 12 e 13 de abril foram de Formação Extraordinária do Clero, que decorreu no
Seminário Maior. Teve como orientador, no 1o dia, o Bispo de Portalegre – Castelo Branco –
D. Antonino Eugénio Fernandes Dias – sobre os sínodos da Família e a Exortação Apostólica
do Papa Francisco. No 2.º dia, estiveram, de manhã, o Diretor do Departamento Nacional da
Pastoral Juvenil – Pe. Eduardo Novo – e o Cón. António Jorge – Vigário Episcopal da Diocese
e responsável do Clero e da Juventude e, de tarde, o responsável da informatização da Diocese
do Porto. Este, orientou um encontro, à noite, destinado a leigos que ajudam as paróquias na
informatização.
À CONVERSA COM... P. MANUEL JOSÉ DE MATOS CLEMENTE,
NOS 25 ANOS DE SACERDÓCIO
O lema da minha ordenação foi...
“Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10). Foi com este lema
que há 25 anos me entreguei ao Senhor para o serviço da Sua Igreja. Olhar para trás e fazer a
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retrospetiva, deste percurso, traz-me forçosamente à memória um sentimento – a gratidão.
Hoje leio-o numa atitude de agradecimento a Deus pelo chamamento e a aceitação da
minha humilde resposta. Hoje tenho a certeza que Deus precisa apenas da nossa disponibilidade, Ele faz o resto... tantas vezes me deixou verdadeiramente confundido ao servir-se da minha
pequenez para a realização da Sua missão... tantas vezes experimentei essa verdade de S. Paulo
“quando me sinto fraco, então é que sou forte” (2 Cor. 12, 10),... ou esta, “trazemos, porém esse
tesouro em vasos de barro, para que tão excelso poder se reconheça vir de Deus e não de nós.”
(2 Cor. 4, 7) Tenho consciência de que o Seu amor e a Sua graça sempre supriram as minhas
limitações e, por isso, tudo coloco nas suas mãos, pois tudo Lhe pertence.
Nestes 25 anos de sacerdócio, a forma como vejo a Igreja...
A Igreja é, no dizer do Papa Francisco, como um hospital de campanha ou como estalagem da parábola do Bom Samaritano, onde o Senhor nos recebe misericordiosamente.
O Papa Francisco não se cansa de nos lembrar a urgência de recentrar a vida e ação da
Igreja no essencial, para que possamos revelar e oferecer ao mundo, com mais eficácia o tesouro da Misericórdia de Deus.
Atendendo às interpelações do Papa Francisco, a Igreja tem de estar em saída.., estar ao
lado dos mais frágeis.. O Papa Francisco apresenta-nos o novo paradigma de Igreja..., Igreja
do testemunho...,a Igreja da ação, na construção de uma casa para todos, onde as bagagens que
cada um trás são estendidas num teto onde caiba a de todos e todas, enfrentando as intolerâncias
e propondo um relacionamento em que se entregue corações.
Deve reconhecer que, mais do que em épocas anteriores, as decisões pastorais tomadas
hoje precisam ser sólidas o suficiente para colocar a Igreja em diálogo com esta mentalidade
emergente e mutante. Precisam, contudo, ser igualmente exequíveis a ponto de, com rapidez,
serem continuamente adaptadas ao novo que vai surgindo. É fazer, rever e refazer continuamente. As mudanças de época, com sua exigência de diálogo, não nos dão muito tempo para respirar
e contemplar.
Nesta atual mudança de época, a passagem do institucional para o individual é, a meu
ver uma das que mais determinam o perfil missionário. Há séculos, estamos acostumados a
apresentar as razões de nossa esperança a partir dos critérios da tradição, da instituição e da
verdade objetiva. A missão caracteriza-se pela inserção numa comunidade/instituição socioculturalmente reconhecida e em vista do acolhimento de uma verdade objetiva. Estes argumentos
não perderam seu valor teológico. Eles experimentam o enfraquecimento sociocultural. Já não
possuem fôlego para fazer chegar a Boa Nova ao coração das pessoas. Na atual mudança de
época, vale bem mais o que é individualizado.
O fato é que as mudanças de época pedem um reconfigurar geral, reconfigurar nos fundamentos. É claro que não se trata de colocar outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Trata-se
de pensar nas bases histórica, socioculturais da nossa ação evangelizadora, chamada, em nossos
dias, a ser cada vez mais iniciática (apresentar e reapresentar continuamente Jesus Cristo, e o
Cristo da kénosis até a cruz), personalizadora, solidária e ministerial. Se estas urgências forem
na prática enfrentadas, poderemos efetivamente contribuir para o novo ethos que precisa, surja.
Hoje, sentir-se chamado é...
Sentir-me padre, homem da Boa Nova, Imagem do Bom Pastor, aquele que anuncia o
Evangelho no qual ele crê profundamente e que é para ele fonte de vida e a razão de ser de toda
a sua existência. É sentir-me homem da comunicação da Palavra que vem de Deus e da qual
eu sou testemunha, pois sinto-me chamado a formar, ensinar, instruir os fiéis de quem sou (em
nome do meu bispo) responsável.
Sentir-me chamado é sentir-me de Cristo. Procurar que toda a minha existência respire
Cristo. Importante é que a realidade sacramental se repercute no testemunho vivencial. O que o
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padre recebe no sacramento tem de se tornar visível na vida. A novidade de Cristo, como adverte Walter Kasper, está não na Sua mensagem, mas na Sua conduta, na missão e na sua vivência.
Olhar para trás e sentir que fui abençoado por Deus pelo dom do sacerdócio, pelas pessoas que
colocou no meu caminho, pelas oportunidades que me concedeu na realização da missão que
me confiou. Pelos desafios que me proporcionou para realização do Seu projeto.
Um episódio que me marcou, nestes anos, foi...
Talvez o meu espírito de aventureiro no avançar com três projetos, na área da ação social,
no valor de 5 milhões e quinhentos mil euros sem qualquer ajuda estatal e, apesar dos escassos
recursos económicos honramos os nossos compromissos. Lembrei-me muitas vezes da parábola da multiplicação dos pães e dos peixes concretizada nesta realidade. Vou sentindo realizadas,
na minha pessoa e de todos os que nos acompanham, as palavras de S. Pedro “Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom
que recebeu.. (Ped 4,10)”
Marcou-me muito: a alegria, a dedicação, presença e as palavras conclusivas, de 25 anos
de sacerdote, na celebração de Ação de graças no dia 16 em Vila Cova do Covelo e no dia 17 de
Abril em Castelo de Penalva.
Para os próximos anos, sinto-me...
Sobre o futuro? Direi tão-somente que tenho 25 vezes mais razões para continuar a entregar-me Àquele a quem me consagrei há 25 anos.
COMO “NASCEU” E ETAPAS DO PERCURSO
DO CENTRO PASTORAL DIOCESANO
CASA DE SAÚDE DE MASSORIM: - UM LEGADO PROVIDENCIAL
De há muito que o problema dos Sacerdotes idosos e sem família nem haveres materiais
preocupava os mais responsáveis diocesanos. Certo é que foram surgindo iniciativas várias para
colmatar situações mais graves. Mas, mais nada...
Felizmente, na primeira metade do século XX, surgiu em Viseu um médico católico que,
conhecendo diversos casos desses, em virtude do exercício da sua profissão, se preocupou seriamente em dar-lhes resposta. Foi o distinto e bondoso médico Dr. Casimiro Vasconcelos.
Como diz o nosso bom Povo, “que Deus lhe fale na alma”!
Sendo ele proprietário de uma Casa de Saúde que mandara construir e esteve a funcionar
na parte alta da cidade, bairro de Massorim, resolveu legá-la à Diocese para esse fim. Foi a
“pequena semente” ...
Mas, para nos contar o sucedido, ninguém melhor que uma pessoa de família, precisamente a herdeira, a quem, por sucessão, coube a tarefa nada fácil de conduzir, até à conclusão,
o legado: a Ex.ª Senhora D. Maria Madalena Cunha Matos Vasconcelos Meneses, a quem são
devidos muitos agradecimentos.
Em resposta à nossa solicitação, teve ela a gentileza de nos remeter o esclarecedor texto
que, seguidamente, transcrevemos (apenas fazendo nós ligeiras atualizações):
“O Dr. Casimiro Vasconcelos Figueiredo, nascido a 14 de maio de 1873 em Besteiros,
morreu a 26 de dezembro de 1956. Era filho de Bernardino Sena Ribeiro de Vasconcelos que,
com ele, teve 10 filhos. Foi aluno brilhante de Medicina da Universidade do Porto. Fixou-se na
cidade de Viseu onde se distinguiu pelo exercício de Clínica geral, operador e restante Medicina, numa época em que Viseu tinha pouquíssimos médicos. Visitava os Sacerdotes nas suas
casas, reparando como viviam tão pobremente. Teve 2 filhos, o Car- linhos, que faleceu com 9
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anos e a Fernanda, que casou com o médico Dr. Luís Valle e que não teve filhos.
Queria exercer clínica até ao fim dos seus dias e, cinco dias antes do seu falecimento, ainda tinha o consultório cheio de doentes. Disse à Família que queria oferecer a Casa de Saúde à
Diocese para acolher Sacerdotes, nos seus últimos tempos, quando já não tinham quem os acolhesse; e assim durante vários anos acolheu Sacerdotes, que eram tratados por Irmãs Religiosas.
A casa envelheceu e precisava de obras.
Como a Diocese não tinha dinheiro para elas, pensou-se em deslocar esses serviços para
terrenos da Diocese. Foi então que a filha D. Fernanda pôs no seu testamento que, se tirassem
o Presbitério donde o Pai o tinha construído, ela o deixaria, no seu testamento, a um dos seus
familiares. Nesse testamento, deixou como testamenteiro Vasco Alberto de Vasconcelos, casado
com Maria Madalena Cunha Matos Meneses.
D. Fernanda partiu para o Céu em maio de 1989. Dois meses depois, morreu o Vasco e a
mulher dele vem a substitui-lo como testamenteira. Viu-se esta Madalena com o Presbitério nas
mãos.
A sua consciência dizia-lhe que não podia ficar com uma coisa que tinha sido oferecida
pelo próprio à Igreja. Foi falar com o Bispo de Viseu dizendo-lhe que não podia alterar o testamento, mas que também não queria ficar com o Presbitério. D. António disse-lhe que ficaria
com o Presbitério, aplicando o dinheiro da venda na parte social do Centro Sócio-Pastoral, que
iria construir, dedicando essa quantia inteiramente aos Sacerdotes.
Depois de algumas dificuldades para encontrar (consenso) de seus 7 filhos e companheiras, Madalena faz a escritura para a Diocese.”
PRESBITÉRIO DE S. PIO X
Com o falecimento do Dr. Casimiro Vasconcelos (aos 83 anos), a sua Casa de Saúde teve
os dias contados e em breve fechou portas. E o imóvel, já então carecido de obras, ficou devoluto.
Conhecidas as disposições do Dr. Vasconcelos de legar à Diocese a Casa de Saúde, a Autoridade Diocesana desenvolveu contactos com a Família do extinto para que esta lhe cedesse,
embora provisoriamente, aquele edifício, para ir colmatando os casos mais urgentes. Obtida a
cedência, foi criado, com sede no referido edifício, o Presbitério de S. Pio X, cuja administração foi confiada, pelo Bispo da Diocese, ao experiente Ecónomo Diocesano, o Pe. Dr. Vasco
Rodrigues Serrano. A gestão interna foi assegurada, generosa e sacrificadamente, pelas Irmãs
da Congregação das Servas de Jesus, da Guarda. E uma situação, que se previa provisória, alongou-se por mais de três décadas. E, nesse dilatado espaço de tempo, ali foram carinhosamente
acolhidas e atendidas larguíssimas dezenas de Sacerdotes, da Diocese e de fora.
As Irmãs Religiosas que auxiliavam na antiga Casa de Saúde de Massorim pertenciam
à Congregação de Jesus Maria José (da Madre Rita), que então estavam a regressar do exílio,
no Brasil e que, depois, transitaram para a Casa de Saúde de Nossa Senhora da Conceição, na
Ribeira, agora, Casa de Saúde de S. Mateus.
“SONHO” TORNADO REALIDADE
Como acima escreve D. Madalena, D. António Monteiro prometeu aplicar o produto da
venda do Presbitério no Centro Sócio-Pastoral “que iria construir”. Prometeu e cumpriu.
E da sua decisão já beneficiamos todos nós e a própria cidade...
Claro que o produto da venda do Presbitério nem de longe chegava para a obra projetada.
Mas certamente foi um valioso impulso para o arranque.
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Acordada, com os responsáveis do Seminário Maior, a cedência de parte da sua Quinta
em Santa Cristina (cerca de um hectare), foi possível elaborar projeto e iniciar mais alargada
recolha de apoios financeiros, o que envolveu também a venda do antigo Seminário (depois,
Casa de Retiros), da Rua 5 de Outubro.
Foram nomeadas, para a angariação de fundos, várias Comissões. Mas o principal arauto
da causa foi o próprio D. António Monteiro que, nas Visitas Pastorais e em outras deslocações
pela Diocese, nunca se esquecia de sublinhar a importância e urgência do empreendimento.
E uma larga “procissão” de ofertas, de Entidades o ciais e particulares e de muitíssimos
Fiéis, foi carreando, para os cofres da Diocese, pequenos (muitíssimos) e grandes donativos,
que, somados, foram facultando o avanço da construção.
Para o novo e espaçoso edifício, logo que possível, transitaram todos os Sacerdotes que
habitavam o velho Presbitério de S. Pio X e também vários Serviços Diocesanos.
Imaginamos a grande alegria e satisfação interior de D. António Monteiro por lhe ser
dado presidir, na tarde do dia 7 de dezembro do ano jubilar de 2000, à solene inauguração de
uma obra polivalente pela qual ele se “bateu” e conseguiu concretizar, e que constitui, para a
Igreja e também para a Sociedade, uma invejável mais-valia que é, sem dúvida, a grande obra
do seu Pontificado.
Viseu, maio de 2016
Pe. José Vieira
MONSENHOR CELSO TAVARES DA SILVA DÁ NOME À SALA DE LEITURA
DA BIBLIOTECA DA UCP-VISEU
Monsenhor Celso Tavares da Silva (1916-1996) é uma figura incontornável da história de
Viseu. O muito que viveu numa só vida é razão mais do que suficiente para lembrar, uma vez
mais, aquele homem, aquele Sacerdote, aquele professor, aquele jornalista. Na passada terça-feira, 7 de junho, foi atribuído o nome de Monsenhor Celso Tavares da Silva à sala de leitura da
Biblioteca D. José Pedro da Silva, da Universidade Católica Portuguesa – Viseu. Precisamente
quando se assinalaram duas décadas da morte daquele que foi mais do que um, alguém que pelo
que fez, pelo que deixou, efetivamente importa recordar.
Monsenhor Celso é da Universidade Católica, pois em 1979 integrou a comissão de estudos preliminares para a instalação em Viseu de uma secção daquela instituição de ensino. E teve
um papel muito ativo em diferentes áreas no então Centro Regional das Beiras, posteriormente
Universidade Católica de Viseu. Monsenhor Celso é da Diocese de Viseu, da qual foi Sacerdote desde 30 de abril de 1939, Pároco, Arciprestre, Cónego e Monsenhor ao longo da sua vida.
Monsenhor Celso é do Jornal da Beira, de que foi diretor entre 1978 e 1996, ano da sua morte.
Como então foi referido, numa cerimónia tão singela quanto a pessoa homenageada, este gesto
é “o perpetuar da memória de um grande mestre que tudo fez para materializar a obra que sonhou: a criação em Viseu de um polo da Universidade Católica Portuguesa”.
MONSENHOR LUÍS BARREIROS
Faria no domingo passado 100 anos. A Diocese de Viseu prepara-lhe uma sentida homenagem, em julho próximo.
JB recorda alguns dados da sua biografia, assinalando este aniversário.
Monsenhor Luís de Gonzaga Leite Barreiros nasceu em 5 de junho de 1916, em Viseu, na
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freguesia Ocidental de Viseu. Era filho de José de Almeida Barreiros Tavares e de Julieta Leite
de Figueiredo Barreiros (poetisa).
Foi ordenado sacerdote em 25 de março de 1939, pelo bispo D. José da Cruz Moreira
Pinto.
Foi Secretário particular deste mesmo Bispo durante vários anos.
Desde 1945 e, durante várias décadas, foi Professor do Seminário Maior de Viseu, sendo,
primeiro, seu Diretor espiritual e, depois, Vice-Reitor.
De 1954 a 1964, foi Diretor do Colégio da Via Sacra. Em 1954 torna-se Reitor da Igreja
da Ordem Terceira do Carmo.
Foi o primeiro Assistente Diocesano da Cáritas, a seguir à Guerra de1939-1945.
Em 10 de fevereiro de 1963, foi nomeado Cónego capitular da Sé de Viseu.
Foi Vigário Episcopal do Apostolado dos Leigos, Vigário Geral e Deão do Cabido.
Integrou o Conselho Presbiteral a partir de 1994.
A partir de 1992 foi vogal da Comissão de Arte Sacra e Espaços Litúrgicos e Pastorais.
A 13 de agosto de 1982 recebeu o título de Monsenhor pelo Papa João Paulo II. Em 18 de
fevereiro de 2001, deixou de ser Vigário Geral da Diocese.
Faleceu no Hospital de S. Teotónio, em 18 de dezembro de 2002, com 86 anos.
UM TESTEMUNHO TAMBÉM DE HOMENAGEM
O SENHOR CÓNEGO BARREIROS E A AGP
Entre os inúmeros cargos desempenhados por Monsenhor Luís Barreiros, enunciados no
Jornal da Beira, gostava de acrescentar mais um: o de Assistente Regional da AGP (Associação
Guias de Portugal), ao qual se entregou de alma e coração, com dedicação e carinho, a seguir
ao Rev.º Sr. Padre Joaquim Dias Coelho, o fundador do Guidismo em Viseu.
Trabalhei muito de perto com ele, principalmente como Comissária Regional. A sua
saúde e a idade não lhe permitiam participar em pleno nos Acampamentos, mas queria saber
tudo: datas, locais, tema e plano de atividades, dando sugestões oportunas, indo à cerimónia da
“Abertura Oficial do Campo” e celebrar a Eucaristia sempre que podia.
Acompanhei-o, pelo menos, duas vezes a Arões, (onde ainda era Pároco o Senhor D.
Nuno Almeida), para receber e abençoar novas guias, numa Companhia em crescimento.
Como não conduzia, deslocava-se num “táxi privado”, do taxista a quem chamavam
“cónego” (nunca soube porquê) e dizia-me, com certa graça:
- “Já viste, menina? Vais acompanhada por dois cónegos!! Isto não é para toda a gente!”
Durante a longa viagem que, com a sua conversa fluente e sábia, parecia breve, aprendi
muito: contou-me a história dos Conventos de S. Pedro das Águias e de S. Cristóvão de Lafões,
de Santa Cruz da Trapa, de vultos históricos de quem nunca tinha ouvido falar... Era sempre um
gosto ouvi-lo!
Quando o Comissariado Nacional escolheu a região de Viseu para a realização de um
TAG (acampamento de Técnica de Animação Guidista, para a progressão de chefes de todo o
País), foi-nos cedida, muito amavelmente, uma quinta em Fataunços. O Sr. Cónego quis saber
todos os pormenores e marcou a hora da missa campal, ao fim da tarde. Quanto cuidado pôs na
celebração! E aquela lamparina que o vento teimava em apagar... e a Eucaristia parava até que a
acendessem de novo!... Como sempre, a sua homilia encantou todas as chefes. Algumas, quando o viram chegar, não conseguiram disfarçar a sua “estranheza” por verem um sacerdote tão
idoso como Assistente de um Movimento Juvenil, mas, depois, renderam-se à sua humildade e
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ciência.
- “Padres assim é que precisávamos!”- dizia uma. E outra: “Ele sabe tudo! Até de Guidismo sabe mais que eu!”
E a conversa prolongou-se à roda da mesa, partilhando um simples lanche. Quando a
Comissária Nacional o tratou por Monsenhor, reagiu de imediato:
- “Menina! Monsenhor, não! Monsenhor, não! Inda Cónego vá lá, já me habituei...”
Algumas vezes me recebeu no Seminário para saber tudo o que se passava nas diversas
Companhias existentes na altura. E, quando foi extinta a 1a Companhia de Santa Maria, sofreu
muito e tentou “impossíveis” para que tal não acontecesse.
Ao ser substituído, a seu pedido, pelo Sr. Padre José de Fátima Morujão, entregou-me
toda a documentação, livros, apontamentos, que recolheu durante esses anos e fazem parte da
Biblioteca da Associação.
Hoje, das guias existentes, algumas nem lhe conhecem o nome, mas as mais antigas,
(mesmo aquelas que pela idade e compromissos pessoais se afastaram da Associação), nunca o
esquecerão e afirmam com orgulho que o Senhor Cónego Barreiros foi nosso Assistente Regional!
Mariazinha Aguiar
DIOCESE E CÂMARA DE VISEU PRESTAM HOMENAGEM A MONSENHOR
BARREIROS NO CENTENÁRIO DO SEU NASCIMENTO
Teria completado 100 anos em 5 de junho passado se fosse vivo. Nasceu em Viseu e
morreu em dezembro de 2002 com 86 anos, na sua terra Natal. Monsenhor Luís Barreiros foi
homenageado no passado sábado, 16 de julho, durante uma sessão solene evocativa que encheu
a Igreja do Seminário Maior de amigos, familiares, padres, religiosas e leigos.
“Estamos numa homenagem a um homem sábio, bom e simples”, destacou o Bispo da
Diocese, D. Ilídio Leandro ao encerrar a cerimónia dirigida pelo Cónego Jorge Alberto Seixas e
que contou a participação de várias personalidades, com apontamentos musicais, canto e poesia
dos alunos do Colégio da Via Sacra e com um momento vivido com especial emoção, quando
uma jovem declamou o poema ‘Meu Filho’ escrito por sua mãe Julieta Barreiros (poetisa).
Mas quem foi Monsenhor Barreiros? O que fez? Porque marcou as vidas da Diocese e da
cidade de Viseu?
Monsenhor Luís Barreiros foi um homem com perfil invulgar traçado na cerimónia de
forma notável por Monsenhor Sílvio Henriques, companheiro de residência e não só ao longo
dos tempos: “Convivi muito de perto com Monsenhor e quem vê de perto vê melhor, mas as
suas qualidades eram tantas e tão notáveis que se viam mesmo ao longe”. A afirmação serviu
de arranque para um discurso que, embora escrito, foi apresentado como que de improviso se
tratasse tal era a emoção que transmitia em cada palavra. Monsenhor Sílvio chamou-lhe um
homem “multifacetado”, “bondoso”, “desprendido até ao limite”, “trabalhador incansável”, “de
uma cultura invulgar”, “atualizado e aberto, com um coração de bom pastor”.
Após ter sido ordenado Padre em 1939, ao longo da sua vida de sacerdote, Monsenhor
Barreiros foi secretário particular de D. José da Cruz Moreira Pinto, foi professor, diretor espiritual e vice-reitor do Seminário Maior, foi diretor do Colégio da Via Sacra, foi reitor da Igreja
da Ordem Terceira do Carmo, foi o primeiro assistente diocesano da Cáritas após a II Guerra
Mundial e foi Vigário Episcopal entre muitas outras funções.
No Seminário, Monsenhor Sílvio acrescentou às qualidades que lhe são reconhecidas o
jeito para a enfermagem: “Quando nos vinha a gripe e a febre lá estava ele e rapidamente nos
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punha nas aulas”. Mas destacou o seu papel inovador na igreja, nomeadamente na catequese.
“Nunca foi pássaro de gaiola, cedo se encarregou da catequese na vila de Fornos de Algodres. Aí
sentiu a necessidade de novos métodos e de novos textos para a catequese. Servia-se de tudo para
fazer cópias dos seus escritos que ia distribuindo”, revelou lembrando que “para ele evangelizar
era tudo, simultaneamente o seu trabalho e o seu descanso”, porque “o seu ideal era ser pároco”.
Enquanto assistente diocesano da Cáritas de Viseu, Monsenhor Barreiros destacou-se no
trabalho desenvolvido em tempos difíceis no final da II Guerra Mundial, em que angariou toneladas de roupa, de alimentos e incentivou dezenas de famílias de Viseu que se tornaram de
acolhimento para muitas vítimas da guerra. A metáfora usada por Monsenhor Sílvio deixou a
imagem do seu papel nessa época: “A Casa Paroquial era o supermercado onde os pobres se
abasteciam”.
Monsenhor Sílvio revelou-o assim como “um dos sacerdotes mais cultos da Diocese” que
“privilegiava a informação escrita” deixando inclusiva “apreciados artigos no Jornal da Beira”.
E no Colégio da Via Sacra enquanto diretor envolveu-se no grande projeto de ampliação do
edifício, mas assumiu igualmente o papel de professor de mente aberta ao preparar os alunos
para a vida, nas aulas e fora delas: “até organizava bailes no colégio”.
A cerimónia de homenagem ao que todos reconhecem ser uma figura determinante na
vida da Diocese e da cidade, contou com outros testemunhos. Fernando Barreiros Cardoso, o
elemento mais velho da família lembrou-o como um homem que “não olhou nunca à condição
social” e, “desinteressado dos bens materiais”, foi “um cristão de verdade que amava a cidade
de Viseu” e vivia “sempre com a esperança num mundo melhor”, talvez daí viesse a sua “veia
poética” que também herdou da mãe poetisa.
António Moreira, na qualidade de antigo aluno do Seminário homenageou-o na amizade
explorando os seis gestos que considera mais nobres na sua personalidade.
“Estou aqui a prestar homenagem a uma figura que foi marcante para a nossa cidade, alguém que teve um papel determinante e um exemplo para todos nós”, reconheceu o presidente
da Câmara, Almeida Henriques. O autarca, que confessou conhecer melhor o seu papel de relevo na educação, perfilhou Monsenhor Luís Barreiros como “uma das figuras que marcou Viseu”
com uma obra alargada.
D. Ilídio Leandro fez referência a Monsenhor Barreiros como “uma gura central da Igreja
de Viseu que marcou e marca a vida da Diocese”.
O Bispo recordou a “memória” que Viseu irá erguer, junto à Igreja do Carmo, num memorial que dignifique e honre o passado de Monsenhor Barreiros, que “tinha uma relação muito
carinhosa, muito próxima e muito amiga de todos”, refletindo sempre o que “sentia ser a Igreja”.
Um concerto Jubilar, integrado nas comemorações dos 500 Anos da Dedicação da Catedral prolongou esta homenagem, que integrou também a celebração festiva de Nossa Senhora
do Carmo, na Igreja do Carmo.
EA
RECORDANDO E HOMENAGEANDO
CÓNEGO LUÍS DE GONZAGA LEITE BARREIROS
Nasceu na cidade de Viseu, mas ainda muito jovem radicou-se com a sua família na vila
de Castendo, hoje, Penalva do Castelo. É um dos dez filhos do Dr. José de Almeida Barreiros
Tavares e da poetisa D. Julieta Leite de Figueiredo Barreiros, cuja obra literária os filhos se
encarregaram de organizar e publicar em vários volumes.
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Terminou o curso do Seminário em 1937. Na festa de despedida dos dez finalistas, Luís
Barreiros declamou um poema que tinha pedido à sua mãe para esta ocasião: “Antes que após o
Mestre cheguemos à vinha/ cavar a leira fresca, alisar-lhe o torrão,/ uma nova renúncia de nós
se avizinha,/ e se a alma sorri, soluça o coração.”
Encontrava-se já há dois anos no Seminário de S. José de Fornos de Algodres, quando foi
ordenado padre por D. José da Cruz Moreira Pinto, em 25 de março de 1939. Continuou neste
Seminário, como professor e prefeito, até 1945. Trabalhou, também na paróquia de Fornos de
Algodres, na qual imprimiu nova dinâmica à catequese.
Depois, foi professor e vice-reitor do Seminário Maior, primeiro assistente da Caritas
Diocesana; diretor do Colégio da Via-Sacra entre 1954 e 1964; nomeado cónego capitular em
1963; sendo sido designado monsenhor, pela Santa Sé, em 1982. A partir de 1988, foi Vigário
Geral e Deão do Cabido.
Em períodos sucessivos integrou o Colégio de Consultores, o Conselho Presbiteral, o
Conselho Pastoral Diocesano. Foi assistente Diocesano das Guias de Portugal, vogal da Comissão de Arte sacra, professor em diversas escolas, tendo-se dedicado em especial ao Seminário Maior.
Muitas vezes, nas aulas, ou nas conversas informais recordava a sua mãe e a sua família,
constituída por mais 9 irmãos. Contava que mesmo no meio de lutos, responsabilidades, decisões, tudo era discretamente superado, como aconteceu em 1929, quando um incêndio consumiu completamente a casa de Família, em Penalva do Castelo.
Era um padre sempre atento às grandes transformações e às vicissitudes dos tempos, inspirando a todos sentimentos de confiança na vida, em Deus, na família, na igreja, no valor de
cada um. Procurava construir em si e ajudava, com perseverança, a construir nos outros uma
vida autêntica, à luz e ao calor de um grande ideal.
Dos sacerdotes mais admirados e estimados da diocese, tinha uma cultura invulgar. Ocupado, mas sempre disponível e dedicadíssimo à Igreja. Tinha grande amor ao trabalho pastoral
e ao mesmo tempo zeloso na oração e meditação. Rezava trabalhando e trabalhava rezando.
Não se pode esquecer a sua humildade e desprendimento das coisas materiais. Sempre
vestido modestamente, a pé ou de táxi, lá ia, o Cónego Barreiros, substituir algum pároco, ajudar nalguma pregação, serenar ânimos mais exaltados...
Era um sacerdote que sabia escutar, permanecer diariamente no confessionário, pregar a
palavra de Deus, pronunciar palavras de alento aos mais frágeis.
No dia em que se celebrava a Padroeira do Seminário Maior, em 18 de dezembro de 2002,
faleceu, ao princípio da manhã, com 86 anos, o Cónego Monsenhor Luís de Gonzaga Leite
Barreiros.
A concluir, ca um poema de Julieta Leite Barreiros, sobre o Natal: “Lá tocaram uma
entrada.../ Caminha gente na estrada/ Vai tudo à Missa do galo.../ Só não vai o meu filhinho/ a
mais o seu avozinho/ que fica ao lume a guardá-lo”.
D. Nuno Almeida,
Bispo Auxiliar de Braga
RETIRO DE SACERDOTES
Com o almoço de sexta-feira, 8 de julho, terminou, no Seminário Maior, o Retiro dos
Sacerdotes da Diocese, orientado pelo Senhor D. Jacinto, Bispo Emérito de Lamego. Neste
retiro, participaram 2 Sacerdotes da vizinha Diocese da Guarda. O Bispo presidiu à Eucaristia
de encerramento e almoçou com todos.
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BODAS DE PRATA SACERDOTAIS
Na tarde de Domingo, dia 31 de julho, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja Matriz de
Campo de Besteiros, celebrando as Bodas de Prata do seu Pároco – Pe. António Pereira Felisberto. Foi ordenado sacerdote no dia 28 de julho de 1991 e, nestes 25 anos serviu a Igreja e a
nossa Diocese em várias missões, concretamente, foi Reitor do Seminário Maior durante alguns
anos. A Igreja estava repleta de Familiares, de Sacerdotes, de antigos paroquianos e de muitos
amigos. Seguiu-se um jantar de confraternização no salão dos Bombeiros locais.
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2. LITURGIA

XXVII CURSO DE MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO
Foram vinte e sete os cristãos que, oriundos de diversas paróquias e arciprestados da
nossa diocese, participaram no XXVII curso de preparação para ministros extraordinários da
comunhão, tendo sido designados pelo bispo D. Ilídio, para o serviço nas respetivas comunidades.
O curso, promovido pelo secretariado diocesano da pastoral litúrgica, decorreu nos dias
16 e 23 de janeiro, durante todo dia, no Centro Sócio Pastoral e teve, como em todos os outros,
duas componentes: uma de teor doutrinal e espiritual e outra de caráter prático. A formação
terminou com a celebração eucarística, presidida por D. Ilídio, que entregou a cada um o cartão
que credencia para o exercício do cargo, com validade de três anos, sendo necessária a respetiva
renovação, após esse tempo.
Nas palavras que dirigiu a todos, na homilia da missa de encerramento, o bispo diocesano
apelou a uma entrega misericordiosa aos idosos e doentes, que recebem a força para as suas
debilidades na Eucaristia que, pelos ministros extraordinários da comunhão poderão receber.
Este ministério destina-se, primeiramente, ao acompanhamento dos idosos e doentes que,
não podendo participar na assembleia dominical, recebem, através destes servidores, e nas suas
casas ou em instituições de acolhimento, a comunhão Eucarística. Além disso, sendo necessário, colaboram com o sacerdote na distribuição da comunhão aos féis nas assembleias dominicais e festivas, quando o número de comungantes assim o exigir. Em determinadas situações, os
ministros extraordinários da comunhão poderão também dirigir e animar assembleias dominicais, quando o sacerdote não pode está presente por motivos de força maior como, por exemplo,
o número excessivo de celebrações a que tem de presidir ao domingo.
Na diocese, são cerca de 900 os ministros da comunhão em exercício.
SDPL
MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO
Na tarde de Sábado, 23 de janeiro, teve lugar o encerramento do 27.º Curso de Ministros Extraordinários da Comunhão da nossa diocese, no Centro Sócio-Pastoral Diocesano. Foi
orientado pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica, de que é presidente o Cón. José
Henrique. O encerramento foi feito com a celebração da Eucaristia, à qual presidiu o Bispo que,
no momento próprio, procedeu à instituição e à entrega de cartões. Para além do Presidente do
secretariado, concelebraram alguns dos párocos dos novos Ministros.
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SÃO TEOTÓNIO:
CONSAGRADO A DEUS, PADROEIRO DE VISEU E DA DIOCESE
Celebra-se hoje, 18 de fevereiro, o dia de São Teotónio, o primeiro português a ser canonizado, no alvor da nacionalidade. A sua importância, no quadro religioso, dotou-o com o
título honorífico de padroeiro de Viseu e da Diocese, honras que certamente lhe dariam glória,
perante o olhar humano, mas que ele certamente declinou, tanto que a história o apresenta
como um homem simples, regrado, dedicado à causa do Deus misericordioso que servia.
A eucaristia vai ter lugar na Sé, às 18h30, e será presidida pelo bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro. Entre os fiéis presentes na Catedral estarão, em destaque, muitos consagrados de
diversas ordens e instituições religiosas.
Este Ano Santo da Misericórdia, definido pelo papa Francisco, que começou há escassas
semanas, acolheu já o m de um outro, igualmente festivo, e de que São Teotónio foi um el
representante: o Ano da Vida Consagrada. No encerramento deste acontecimento em Roma,
no dia 2 de fevereiro, Festa da Apresentação do Senhor, na basílica de São Pedro, Francisco
lembrou, na homilia, que “os consagrados e as consagradas são chamados, antes de tudo, a
serem homens e mulheres do encontro. A vocação, de facto, não se inspira num nosso projeto
pensado de ‘maneira estratégica’, mas numa graça do Senhor que nos alcança através de um
encontro. O papa realçou ainda que “todas as formas de vida consagrada, cada uma segundo as
suas caraterísticas, são chama das a um estado permanente de missão, partilhando as alegrias
e as esperanças, as tristezas e as angústias do homem de hoje, sobretudo dos pobres e de todos
os que sofrem”. Francisco disse, por m, que o Ano da Vida Consagrada se pode resumir na atitude de “gratidão pelo dom do Espírito Santo, que anima sempre a Igreja através dos diversos
carismas”.
São Teotónio foi um consagrado (adotou a regra de Santo Agostinho), como tantos milhões que, no mundo, testemunham o amor de Cristo, como tantas centenas que se encontram
na diocese de Viseu e que vivem diariamente esse “encontro que transforma a vida”.
São Teotónio foi personagem de um tempo, evocado no primeiro objetivo do tema ‘A
Vida Consagrada na Igreja hoje: Evangelho, Profecia, Esperança’: fazer memória agradecida
do passado. O exemplo dado por este prior da Sé de Viseu, em 1112, dará certamente força
para que os outros dois objetivos se cumpram: abraçar o futuro com esperança, e viver o
presente com paixão. No fundo, como referiu Francisco naquela homilia, “os consagrados e
consagradas são chamados a ser sinal concreto e profético da proximidade de Deus, da partilha
da condição de fragilidade, de pecado e das feridas do homem do nosso tempo”. E, de certa
forma, como aponta a história, foi isso que fez São Teotónio.
PBA
BIOGRAFIA
São Teotónio é o primeiro santo português e foi um reformador da vida religiosa do então
reino de Portugal. Nasceu em 1082, na freguesia de Ganfei, concelho de Valença do Minho.
Ainda em criança a sua educação foi confiada ao seu tio Crescêncio, à época bispo de
Coimbra, tendo-se formado em Teologia e Filoso a. De regresso a Viseu, tornou-se prior da Sé,
em 1112, ganhando rapidamente o respeito e admiração dos seus habitantes pelas suas ações de
benevolência.
Mais tarde fez uma primeira viagem de peregrinação à Terra Santa, jornada que o terá
marcado profundamente. Em contacto com os cónegos regrantes de Santo Agostinho, terá sido
convidado para superior da comunidade, posição que declinou. Anos mais tarde regressou a
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Jerusalém, já depois de ter recusado permanecer à frente da diocese de Viseu, como Bispo. De
regresso a Portugal, fixou-se em Coimbra, tendo sido um dos doze cofundadores religiosos do
Mosteiro de Santa Cruz, tornou-se seu prior e adotou a regra de Santo Agostinho. Nessa altura,
Coimbra era o maior centro de conhecimento nacional e um dos mais emergentes polos culturais da Europa.
Figura próxima de D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, de quem seria conselheiro espiritual, São Teotónio implementou várias reformas na vida religiosa no território, ao
mesmo tempo que também ajudou a promover o processo de independência do reino junto da
Santa Sé.
Viveu uma vida regrada e dedicada à oração e à caridade. Morreu em 18 de fevereiro de
1162, aos 80 anos, em Coimbra. Está sepultado no Mosteiro de Santa Cruz, nessa cidade. Um
ano mais tarde, em 1163, o Papa Alexandre III canonizou-o. É padroeiro de Viseu e da sua diocese, e também de Valença do Minho. A sua festa religiosa assinala-se a 18 de fevereiro.
OS ACÓLITOS
AO SERVIÇO DA MISERICÓRDIA
Misericordes sicut Pater! No passado dia 20 de fevereiro foram estas palavras do hino da
Misericórdia que iniciaram o EDA 2016 – Encontro Diocesano de Acólitos, na Igreja do Seminário, através da oração das laudes e ao som do órgão de tubos. No ano em que o Papa lançou
o desafio da Misericórdia, este foi o tema lançado pelo SDAV – Serviço Diocesano de Acólitos
e pela Pastoral Vocacional da nossa Diocese, que em conjunto levaram a cabo este evento: Os
Acólitos, ao Serviço da Misericórdia.
No dia em que a Igreja recordou o Beato Francisco Marto – Padroeiro dos Acólitos de
Portugal –, Viseu quis ainda sublinhar com neste dia, São Teotónio, Padroeiro da Diocese, bem
como os 500 anos da dedicação da Igreja Catedral. Em suma, uma miscelânea de belos motivos
para festejar...
O Encontro realizou-se no Seminário Maior de Viseu, no qual da parte da manhã, a reflexão ficou a cargo do Reitor do mesmo, o Padre António Jorge. À tarde, o desafio foi percorrer
através de um Peddy Paper a Rota da Misericórdia, formando-se várias equipas que deram vida
à Quinta do Seminário. Durante este percurso, cada um(a) teve a oportunidade de ter disponível
um Sacerdote e poder saborear o (re)encontro com Cristo através do Sacramento da Reconciliação. A meio da tarde, com a colaboração e animação do Grupo Cantus Fraternus de Fornos
de Algodres, os cerca de 150 Acólitos presentes caminharam alegremente pelas ruas da cidade
rumo à Sé, onde nos esperava o Bispo Diocesano para a Celebração Eucarística. Estavam assim
presentes, as cinco condições para se receber a indulgência do Ano Santo: celebrar o Sacramento da Reconciliação, peregrinação rumo à Porta Santa, Celebração da Eucaristia, refletir sobre
a Misericórdia de Deus e rezar a Profissão de Fé e pelas intenções do Papa.
A Catedral foi invadida por uma grande macha branca. Eram Acólitos oriundos de toda a
Diocese, vestidos com as suas túnicas e, que depois de terem recordado o seu Batismo, entraram
pela Porta Santa em procissão e celebraram com o seu Bispo a Alegria deste Ministério. Na
homilia, D. Ilídio Pinto Leandro, fazendo eco da Liturgia da Palavra, cujo Evangelho relatava o
episódio da transfiguração do Senhor, disse aos Acólitos, que também eles eram uns privilegiados, porque todas as vezes que serviam ao Altar, viam de perto a transubstanciação do pão e do
vinho no Corpo e Sangue de Jesus.
O dia contou ainda com a presença do Padre Carlos Martins, sacerdote da Diocese de
Viana do Castelo e membro do SNA – Serviço Nacional de Acólitos. Ficou ainda o repto para o
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EDA 2017, que se realizará também em Viseu, a 18 de fevereiro, dia de São Teotónio, Padroeiro
da Diocese.
Pedro Miguel
Acólitos da Diocese de Viseu
PEREGRINAR NA CATEDRAL ENVOLVIDOS PELA MISERICÓRDIA
A visita a um edifício como a Catedral de Santa Maria de Viseu pode assumir diferentes
particularidades, consoante o olhar do observador e a abordagem que lhe é proposta. A leitura
do edifício na perspetiva exclusivamente artística será sempre reducionista, pois só uma articulação entre essa componente e o significado próprio de cada espaço, de cada peça no contexto
da Igreja possibilitará a sua compreensão integrada e fundamentada. Da mesma forma, são
múltiplas as possibilidades de pensar as visitas ao edifício na perspetiva da fé, orientando os
observadores para propostas de leituras centradas em conteúdos específicos.
No Ano Jubilar da Misericórdia, que coincide com o Jubileu dos 500 anos da Dedicação
da Catedral, propõe-se uma peregrinação pelo interior da Catedral, orientada por extratos da
Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia do Papa Francisco. Passando
a Porta Santa, encontram-se assinalados 11 espaços, que convidam o peregrino a olhar e ver o
património, no contexto de uma reflexão sustentada nas palavras do Papa Francisco. A compreensão do património associa-se à compreensão das propostas para uma vivência do Ano da
Misericórdia capaz de ser consequente como caminho de conversão e no assumir do compromisso de sermos misericordiosos.
Junto à Porta Santa, encontram-se duas oliveiras, representativas de cada um dos jubileus,
que convidam a entrar, a viver e a sentir a Misericórdia de Deus, enunciada através de duas frases: PORTA DA MISERICÓRDIA - entre e deixe-se envolver pelo amor de Deus que consola,
per- doa e dá esperança; EU SOU A PORTA - Quem entrar por mim será salvo.
No interior, passando a Porta Santa, desenvolve-se um caminho, que será acompanhado
por um desdobrável, com textos que orientam a compreensão e a reflexão de cada um dos pontos destacados:
1.º JESUS CRISTO é o rosto da misericórdia do Pai (à entrada, convidando à contemplação
da beleza do edifício, como manifestação do amor de Deus)
2.º ANUNCIAR O EVANGELHO é um compromisso para todos os cristãos (junto ao
braço-relicário de São Teotónio, tomando-o como exemplo de anúncio)
3.º SANTIDADE: a Igreja vive a comunhão dos santos (no braço esquerdo do transepto,
os santos e a Virgem que auxiliam os que se sentem frágeis)
4.º PALAVRA: para sermos capazes de misericórdia, devemos primeiro pôr-nos à escuta
da Palavra de Deus (junto ao ambão)
5.º EUCARISTIA: espaço para se encontrar um oásis de misericórdia (junto à mesa de
altar)
6.º MÃE DE MISERICÓRDIA, a doçura do seu olhar nos acompanhe neste Ano Santo,
para podermos todos nós redescobrir a alegria da ternura de Deus (junto ao retábulo da capela-mor)
7.º SANTÍSSIMO: é fonte de alegria, serenidade e paz, condição da nossa salvação
(capela do Santíssimo)
8.º PERDOAR: o Sacramento da Reconciliação é sinal vivo e visível de como o Pai acolhe a todos aqueles que andam à pro- cura do seu perdão (junto aos confessionários)
9.º OLHAR, ESCUTAR E AGIR: abramos os nossos olhos para ver as misérias do
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mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs privados da própria dignidade e sintamo-nos desafiados a escutar o seu grito de ajuda (no braço direito do transepto, onde Santa Isabel constitui
um exemplo de quem olhou e foi ao encontro das periferias)
10.º BATISTÉRIO: esta fonte nunca poderá esgotar-se, por maior que seja o número
daqueles que dela se abeirem (batistério)
11.º AS 14 OBRAS DE MISERICÓRDIA: a pregação de Jesus apresenta-nos as obras
de misericórdia, para podermos perceber se vivemos ou não como seus discípulos (claustro,
onde estão duas árvores com os frutos, as Obras de Misericórdia).
O percurso termina no claustro, na capela do Senhor dos Aflitos, onde, junto à imagem de
Cristo se encontra a frase O ROSTO DA MISERICÓRDIA.
Propõe-se um caminho de peregrinação pela Catedral, para realizar individualmente ou
em grupo, podendo ser complementado por cânticos relacionados com os vários enunciados
sugeridos.
65.ª SEMANA DE CANTO GREGORIANO
O Centro Ward de Lisboa- Júlia d ́Almendra, com o apoio de várias entidades locais, vai
realizar em Viseu, de 21 a 28 de agosto próximo a LXV Semana de Canto Gregoriano.
Para além dos Cursos respetivamente de Canto Gregoriano, Direção Polifónica, Órgão,
Pe- dagogia Musical Ward/Helden (destinado à formação de Professores de Iniciação Musical)
e Técnica Vocal, realizar-se-ão os seguintes eventos culturais e litúrgicos, abertos ao público em
geral:
domingo, dia 21 de agosto, às 21h30, na Igreja da Misericórdia – Concerto de Abertura
da Semana pelo Coro Gregoriano Solemnis e o Organista António Mota.
sexta-Feira, dia 26 de agosto, às 21.h30, na Igreja do Seminário Maior, Ofício de Completas cantado por todos os participantes da Semana.
sábado, dia 27 de agosto, às 17.h00, na Igreja da Misericórdia –Concerto de Alunos.
Domingo, dia 28 de agosto, às 11.h00, na Sé – Missa Solene de Encerramento da Semana,
celebrada pelo Senhor Cónego Manuel Moreira Matos.
Toda a informação sobre inscrições e programas dos Cursos inseridos na LXV Semana de
Canto Gregoriano está disponível no site do Centro Ward:
centroward.wix.com/cen- trowardlisboa.
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3. EDUCAÇÃO CRISTÃ

DIA DIOCESANO DO CATEQUISTA JUNTOS PARA OUSAR,
SERVIR, APROXIMANDO!
“Tem que se ser catequista a sério. Senão, mais vale não ser”, afirmou D. Ilídio Pinto
Leandro, no momento de oração no Dia Diocesano do Catequista, que aconteceu no passado
domingo, 18 de outubro, no Centro Sócio-Pastoral, em Viseu. No final de uma jornada que juntou cerca de 400 pessoas, muitas delas catequistas dos vários arciprestados da diocese, D. Ilídio
dirigiu uma mensagem de confiança, coragem e ânimo, ao solicitar a “todos os catequistas, a
todos os pais e avós para que sejamos anunciadores de Jesus Cristo pelos gestos, pela relação,
porque isso só tem sentido com o testemunho de vida”. O prelado aludiu ao Dia Mundial das
Missões, assinalado nesse 18 de outubro, para insistir na ideia de “nós, catequistas, padres, pais,
avós, fazermos pelo que somos”. Porque, como apontou, “nós só apresentamos a beleza da
casa se conhecermos a casa”, referindo-se à necessidade de conhecer a Igreja. Por fim, D. Ilídio
solicitou que “os catequistas da nossa diocese vivam na Casa de Deus, vivam a proximidade, a
comunhão, o exemplo”, e que “o catequista se compreenda e que as crianças o compreendam”.
RECONHECER PROBLEMAS NAS COMUNIDADES
A chegada dos participantes foi efusivamente assinalada pelos membros do Secretariado
Diocesano de Educação Cristã (SDEC), como a irmã Arminda Faustino, ou a irmã Catarina,
missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus. Eram convidados a caminhar em redor
do Centro Sócio-Pastoral, em pequenos grupos, e identificar problemas existentes nas suas comunidades paroquiais que foram registados num pequeno papel, depois colocado numa estrutura à entrada do auditório D. António Monteiro. Ali também estava uma folha onde um desses
problemas foi escrito, de forma a cumprir o objetivo futuro de encontrar e solucionar problemas
nas periferias das suas comunidades paroquiais.
Já dentro do auditório, o acolhimento e o encontro foram realizados ao som do grupo
‘Vox Visio’, ao que seguiu a apresentação do grupo ‘Levanta-te em Cristo’. Depois, foi tempo
da palestra do frei Domenico Celebrin, sobre a passagem bíblica do lava-pés, antes do momento
de oração, a cargo de D. Ilídio Pinto Leandro. Seguiu-se o Envio, com o bispo a oferecer um
avental ao representante de cada paróquia da diocese, símbolo do trabalho a fazer nessas comunidades. Por fim, já no Seminário de Nossa Senhora da Esperança, paredes-meias com o Centro
Sócio-Pastoral, o encontro terminou com um lanche-convívio.
PBA
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MOMENTOS CULTURAIS
O programa do Dia Diocesano do Catequista contou com três momentos culturais. Depois do acolhimento, o grupo ‘Vox Viso’, da paróquia do Viso, apresentou aos presentes, que
encheram o auditório D. António Monteiro, algumas músicas do seu repertório. Seguiu-se uma
apresentação, a cargo de Fátima Eusébio, coordenadora dos Bens Culturais da Diocese, sobre o
património e a catequese.
Já depois da palestra do frei Domenico Celebrin, subiu ao palco o grupo de jovens ‘Levanta-te em Cristo’, da paróquia da Amora, vigararia de Seixal, diocese de Setúbal.
O espetáculo de sombras, denominado ‘Teatro Negro’ e, sobretudo, o testemunho de um
dos seus membros, cativaram grandemente o público.
“SERVIR É INTRÍNSECO A SERMOS CRISTÃOS”
Frei Domenico Celebrin, franciscano, superior da Comunidade de Santo António dos Olivais, Coimbra, foi o palestrante convidado para abordar a passagem bíblica do lava-pés. Com o
seu jeito descontraído interagiu com a plateia, comentando alguns dos momentos daquela passagem, como a rejeição de Pedro ao não querer que Jesus lhe lavasse os pés. “E o que representa
aquele gesto de Jesus?”, perguntou o frei Domenico e respondeu: “diz Eu vim para servir e não
para ser servido”.
Depois, enfatizou esse testemunho ao dizer que “o serviço torna as pessoas mais, sentem-se mais homens, mais mulheres, mais humanos, porque cresce-se com o serviço. Quanto mais
dou, mais recebo. Servir é intrínseco a sermos cristãos”, apontou.
Direcionando o seu discurso para os muitos catequistas presentes, frei Domenico referiu
que “o catequista é a pessoa que se coloca ao serviço das crianças e que mostra Jesus”, garantindo também que nessa ação de servir “estamos a descobrir a lógica de Deus”.
IRMÃ ARMINDA FAUSTINO, MISSIONÁRIA REPARADORA
DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
O que se pretende com este Dia Diocesano do Catequista?
O tema não só da nossa diocese – Caminhar com o Ressuscitado – é um dos apelos constantes dos últimos tempos, sobretudo do papa Francisco, que nos desafia a sair das sacristias, de
dentro, daqueles que estão sempre connosco, e descobrir aquelas periferias, aquelas necessidades e situações que exigem a nossa resposta como discípulos, como catequistas. Marcamos este
dia para assinalar oficialmente este envio a nível diocesano, e por isso é que temos a presença
do nosso pastor, o senhor Bispo, que é o primeiro catequista da nossa diocese. É um momento
que pretendemos que seja de encontro, de festa e de lançamento para o ano, e também para nos
conhecermos melhor, as realidades uns dos outros.
Daí o tema deste encontro.
Sim, é isso. Por isso escolhemos como tema ousar, sermos ousados, no centro o Serviço,
como Jesus, e procurando encurtar as distâncias, aproximando. Daí que tenhamos escolhido
este tema – Ousar, Servir, Aproximando – como base, a partir desta passagem bíblica, em sintonia com a nossa diocese, com a caminhada que se pretende e inseridos na Igreja universal.
E hoje vale a pena ser catequista?
Claro. É a missão que permanece e o desafio que nos fez Jesus: “ide e fazei discípulos,
ensinai, batizai”. Por isso permanece esse mandato do Senhor. Todos os domingos, quando saímos da Eucaristia, somos enviados. A missa não acaba ali. Ali inicia, somos sempre enviados,
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o Senhor vos acompanhe. Esta é a missão fundamental de todo o cristão, e como catequistas
muito mais porque estamos em nome de uma comunidade.
PEDRO COSTA, HÁ DEZ ANOS CATEQUISTA NO SÁTÃO
Como é ser catequista nos dias de hoje?
Para já, é a nossa formação integral e depois é cativar os jovens e levá-los na vida cristã,
como qualquer cristão deve ter. Entretanto, será bom termos noção de que os jovens, neste momento, estão a ficar um pouco perdidos.
O que o motiva nesta ação?
O que me motiva é talvez cativá-los à maneira deles. Ou seja, apostar mais nas ideias deles e percebê-los e não fazer catequese à moda antiga. Estar ali a ouvir o catequista, não. Vamos
interagir uns com os outros e fazer catequese. Isso é que motiva os jovens. A catequese não se
decora, antes constrói-se.
Tem assistido a boas ou más mudanças entre os jovens?
As mudanças são boas, para bem, mas motivando-os. Mas o problema, muitas vezes, é a
catequese que não começa em casa. Ou seja, os pais mandam os miúdos para a catequese como
vão às compras. A catequese acaba por ali. A mudança tem sido boa em termos de jovens que
vão à catequese, mas a formação em casa não existe. Por vezes, damos conta aos pais porque
vemos que há alguma coisa menos boa nos miúdos, e os pais ficam chateados porque chamamos à atenção, e dizem que o catequista está lá para isso.
A CATEQUESE COM E NO PATRIMÓNIO
Os espaços de cada uma das igrejas, os elementos que o integram e as peças dispostas no
altares, nichos, etc. constituem o suporte de conteúdos que possibilitam a compreensão da Igreja, da sua mensagem e projeto para a humanidade. O recurso a esses elementos para dar e fazer
catequese, não só com as crianças e jovens, mas também os adultos, constitui uma estratégia
consequente e eficaz, tanto pela vertente da comunicação, como pelo reforço da identidade e
da afetividade. Assim, no Dia Diocesano do Catequista foi apresentada uma proposta de visita
à Catedral orientada numa perspetiva de articulação entre a componente histórico-artística e a
vertente de catequese. Comunicar de viva voz num espaço vivo é uma forma bela de aprender
e de viver a experiência da fé cristã.
A Catedral, que este ano celebra os 500 anos da sua dedicação, enquanto Igreja-Mãe,
avoca-se como templo aberto e de acolhimento a todos os fiéis da Diocese. Nela configura-se a
fé e a unidade em Cristo de toda a Igreja diocesana.
Foi apresentada uma caminhada de beleza e fé neste espaço. Começando pelo adro, o primeiro espaço de transição na caminhada do profano para o sagrado, é simbolicamente centrado
pelo cruzeiro. A fachada, ladeada por duas torres, reformadas no remate no século XVIII, coroadas por zimbórios e cataventos, enquadram imponentes sinos cuja sonoridade convoca os fiéis
para a oração e confere solenidade às celebrações. O centro configura uma estrutura retabular,
com as imagens dos quatro evangelistas – São João, São Marcos, São Lucas e São Mateus, do
padroeiro da Diocese e da cidade de Viseu, São Teotónio, e de Nossa Senhora da Assunção. Estas imagens, intercessoras e testemunhos da misericórdia divina para com os homens, realçam
o simbolismo das portas da Catedral, as portas do céu e da vida verdadeira com Cristo que se
abrem e acolhem.
No interior, as pedras das grossas paredes e dos imponentes pilares que separam as naves
convidam a caminhar e a estar com os apóstolos, a Virgem e os santos. A verticalidade do espa106
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ço, com as três naves quase à mesma altura, leva os fiéis a olhar para o alto e a sentir a esperança
e a alegria de Deus presente e próximo.
Inseridos no espaço, a planimetria coloca o visitante no seio da cruz de Cristo: as naves
e a capela-mor de nem a haste central, enquanto o transepto configura os braços. Sugerem o
caminhar envolvidos na cruz, na partilha da vida da Santíssima Trindade.
Na Capela do Santíssimo a luz em permanência é indicativa da presença viva de Cristo na
Reserva Eucarística, colocada no sacrário. Local de oração pessoal, de adoração e de pedido de
perdão, enquadrado no compromisso de uma vida de verdadeira comunhão.
Seguindo para a Capela batismal, a forma simbólica da pia sugere o seio de uma Mãe,
que acolhe os lhos para uma vida nova através da água e do Espírito Santo. Nela celebra-se o
sacramento através do qual se renasce e se passa a pertencer à Igreja. Junto à pia encontra-se o
Círio, a luz da vida oferecida por Cristo a toda a humanidade.
O Presbitério, local da celebração da fé, onde se realiza a Eucaristia, o sacramento primacial da Igreja. A mesa, local onde Cristo presente se oferece em sacrifício, em forma de pirâmide invertida, configura a descida de Deus ao encontro dos homens para os salvar. A pirâmide do
ambão corporiza a elevação dos homens até Deus através da Palavra. A cátedra, local de presidência do Bispo, a partir da qual instrui, orienta a comunidade de fiéis e constrói a comunhão
com todos, fiéis e presbíteros.
A Capela-mor, microcosmos do Paraíso, no seu retábulo, onde a luz do ouro envolve grinaldas de ores, referências à Palavra que alimenta a vida de todos os que desejam subir a escada
para o céu, ao encontro de Maria e de Jesus, tomando como modelo o testemunho de Santos
como São Teotónio. A Relíquia de São Teotónio, o primeiro santo português, que foi prior da
Catedral de Viseu, padroeiro da cidade e da diocese de Viseu, integra as suas relíquias, duas canas do braço oferecidas pelos frades de Santa Cruz de Coimbra. Um braço que convida à ação,
à atitude de dar a mão ao próximo.
Na capela do Senhor dos Passos, Cristo com a cruz às costas lembra aos fiéis que o seu
sofrimento foi sustentado na beleza e grandeza de oferecer a salvação a toda a humanidade. A
imagem de roca, com cabelos naturais, olhos de vidro, lágrimas de cristal, roupagens e posição
teatral, reforça a devoção e a piedade dos muitos fiéis que a visitam. Uma caminhada que tem
continuidade no claustro, onde somos convidados a caminhar no exterior, anunciando com alegria o amor de Cristo, o sim de Maria e os testemunhos dos santos.
Também nas igrejas das paróquias se encontram elementos e peças cuja interpretação
pode ser utilizada de forma dinâmica e interessante na partilha de conhecimentos entre o catequista e as crianças, no anúncio da beleza da Igreja a toda a comunidade.
Fátima Eusébio
RECOLEÇÃO DE CATEQUISTAS
Conforme o programa do ano teve lugar no passado dia 13 de fevereiro a Recoleção de
catequistas nos vários arciprestados da diocese. Os locais indicados para tal foram, em Viseu: o
Centro Pastoral Diocesano que congregou 13 pessoas; na Beira Alta: Vila Cova do Covelo, com
60 pessoas; em Besteiros: Cabanas de Viriato com 50 pessoas e, em Lafões: Campia, igualmente 50 pessoas. Da Recoleção em Viseu, embora tenha sido apenas na parte da manhã, as pessoas
gostaram e foram beneficiadas por este tempo, no qual o protagonismo foi dado à Palavra de
Deus, com o dinamismo que ela provoca. Vale a pena se uma, duas, treze pessoas encontraram
luz, conforto, força... O Senhor sabe, e dou graças pelas reações que observei, pela partilha que
fizeram, referia-nos a Ir. Manóli das Carmelitas Missionárias Teresianas que orientou a manhã
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desta recoleção.
Em Campia, o dia foi conduzido pelo Frei Pedro, dos Franciscanos Conventuais. Também
aqui a Palavra de Deus foi o “prato” principal que guiou os presentes provenientes de quinze
paróquias do Arciprestado de Lafões. Orientaram a Recoleção em Cabanas de Viriato o Padre
Fernando Soares, dos Padres Vicentinos e, em Vila Cova do Covelo o Padre Jorge Luís.
“«Prefiro a misericórdia ao sacrifício (Mt 9, 13).»
Não percamos este tempo de Quaresma favorável à conversão! Pedimo-lo pela intercessão materna da Virgem Maria, a primeira que, diante da grandeza da misericórdia divina que
Lhe foi concedida gratuitamente, reconheceu a sua pequenez (cf. Lc 1, 48), confessando-se a
humilde serva do Senhor (cf. Lc 1, 38)”. Papa Francisco, Mensagem Quaresma 2016
Ir. Ma Arminda Faustino
Pelo SDEC
NO ARCIPRESTADO DE BESTEIROS
Sob o tema «Levar ao encontro com Cristo, Rosto da Misericórdia de Deus Pai, em dinâmica vocacional», decorreu no passado sábado a recoleção de Quaresma para os catequistas do
arciprestado de Besteiros. Os trabalhos foram orientados pelo Pe. Fernando, dos Padres Vicentinos e juntou cerca de cinco dezenas de Catequistas dos concelhos de Carregal do Sal, Tondela
e Santa Comba Dão, que se reuniram no Centro Pastoral de Cabanas de Viriato.
O encontro começou com um momento de oração em Adoração ao Santíssimo, na Igreja
Paroquial, tendo depois iniciado os trabalhos que tiveram como mote a mensagem que o Santo
Padre proferiu para a Igreja Portuguesa aquando da Visita Ad Limina Apostolorum dos bispos
portugueses em 2015. Os catequistas foram chamados a refletir sobre a “debandada dos jovens
da Igreja”, tendo analisado vários excertos da dita mensagem e feito algumas reflexões. Os
trabalhos da manhã encerraram com trabalhos de grupo, onde os catequistas puderam partilhar
experiências e refletir sobre que ofertas existem e que ofertas dar aos jovens pós Crisma nas
suas paróquias.
Após o almoço, o dinamizador convidou os presentes a ver o filme «A família Bélier»,
fazendo analogias e comparações com os catequizandos adolescentes, o seu dia a dia e, acima
de tudo, o chamamento vocacional. Foram vendo o filme intercalado com algumas reflexões e
interpelações.
O dia terminou como começou, com oração e agradecimento pelo chamamento a ser cate
quista.
ALUNOS DE EDUCAÇÃO MORAL EM VIAGEM
TAIZÉ: UMA EXPERIÊNCIA DE DEUS
Na semana que marcou o início da Quaresma, e enquadrada numa iniciativa do Secretariado de Educação Cristã de Viseu, nomeadamente da disciplina de Educação Moral e Religiosa
Católica, um grupo de 400 alunos do Ensino Secundário, da Diocese de Viseu, acompanhados
por 33 professores, colocaram-se a caminho da Comunidade de Taizé, onde estiveram durante
7 dias. Foram 8 autocarros das Escolas Secundárias Viriato, Alves Martins, Emídio Navarro de
Viseu, Mangualde, Oliveira de Frades, Tondela, Vouzela/ Campia, Penalva do Castelo, Santa
Comba Dão, São Pedro do Sul e Satão.
108

Igreja Diocesana

Taizé é uma Comunidade Ecuménica, situada no sul de França, fundada pelo Irmão Roger, para quem era essencial criar uma comunidade “onde a bondade do coração e a simplicidade estivessem no centro de tudo”. Jovens dos quatro cantos do mundo são desafiados a viver
uma semana fundada no Evangelho, através da vida em comunidade, simplicidade, oração e
silêncio. Os alunos da Diocese de Viseu responderam “sim” a este apelo, juntando-se a mais
1000 portugueses e a outros jovens vindos dos mais variados pontos do globo, como França,
Alemanha, Itália, Polónia, México ou Austrália.
Grande parte destes alunos foi surpreendida pelo facto de, com tão pouco, ser capaz de
ser feliz de forma tão autêntica. Foram chamados à oração, pelas badaladas dos sinos, três vezes por dia. Sim, os “miúdos” rezaram três vezes ao dia na igreja da reconciliação o que, para
alguns, ainda assim, pareceu pouco.
Para além destes momentos de oração e silêncio, partilharam uma reflexão bíblica, em
pequenos grupos, com colegas de várias dioceses e em grupos internacionais e tiveram, também, um espaço onde puderam cantar e fazer festa. Para as refeições, também elas simples, uma
colher bastava. Dormiram em camaratas, no saco cama que cada um trouxe, e não se ouvia dizer
que sentiam falta de internet e da televisão.
Nos primeiros dias podiam-se ver jovens um pouco “perdidos”, pois estavam a descobrir
o lugar, as rotinas, a simplicidade. O silêncio e a oração pareciam ser uma novidade, até que
cada um achou o seu espaço e deixou que o pouco conduzisse ao essencial. E foi aqui que cada
um começou a fazer um caminho pessoal e distinto de todos os outros. Foi-lhes apresentado
um amigo especial e proposto que, com Ele, fizessem um encontro pessoal. Cada um se pôde
colocar diante de Jesus e reconhecer n’Ele um companheiro de viagem e um amigo, criando um
espaço para Ele nas suas vidas.
Podendo parecer fácil, foi uma semana que exigiu um desprendimento do materialismo,
dos enfeites e das distrações do dia a dia, tarefa que precisou de tempo. Mas graças a este
abandono estes jovens tiveram a possibilidade de partilhar de um pedacinho da experiência do
deserto com Jesus.
Este grupo de alunos não fez uma visita de estudo, foi muito mais do que isso, foi uma
peregrinação pessoal com e para Deus. Se para uns foi uma experiência de Deus, para outros,
poderá ter sido um acordar para Deus, um despertar para o encontro pessoal com Jesus, muito
através dos outros, do Evangelho e do modo de vida simples da Comunidade de Taizé.
Cada aluno viveu estes dias à sua maneira e à maneira de Deus. Esta semana tocou cada
um de modo diferente e suscitou uma experiência pessoal e transformadora.
Na viagem de regresso, nos diferentes autocarros, os alunos puderam partilhar um pouco
da sua semana, o que se revelou num momento muito enriquecedor para todos, já que o que
cada um sentia não era assim tão diferente dos outros, no entanto, o caminho para lá chegar,
pertencia a cada um.
Taizé é apenas um lugar, mas o que se lá vive é muito especial e profundo. Talvez, por
isso, deixe saudades a quem lá vai. Mas a experiência de Deus, vivida em Taizé, só faz sentido
quando se regressa, pois é cá, na família, na escola e com os amigos, que têm que ser “rosto de
Jesus”, através de gestos concretos e de um testemunho de alegria.
Lúcia Morgado
Professora – EMRC
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IX SEMANA BÍBLICA DE VISEU
Desafiados a Caminhar com o Ressuscitado até às periferias, estiveram cerca de 160
pessoas de todos os Arciprestados da Diocese, na IX Semana Bíblica Diocesana que decorreu
no Seminário Maior de Viseu de 29 de fevereiro a 3 de março de 2016.
Tendo como pano de fundo o Jubileu da Misericórdia, ajudou-nos a melhor viver e a
anunciar este imenso Amor de Deus por cada um de nós, nos dois primeiros serões, o Pe. Rui
Santiago, dos Missionários Redentoristas. “Onde estás?” As entranhas de Deus nas Parábolas
da Misericórdia e Recontar Parábolas, foram dois deliciosos temas que a todos tocaram profundamente.
Na terceira noite, foi o Padre Georgino da Rocha, da Diocese de Aveiro que nos veio falar
da missão do cristão: O cristão, Mensageiro da Misericórdia.
Por fim, em Ano Jubilar da Sé de Viseu, Peregrinar na Catedral envolvidos pela Misericórdia, foi o tema que nos congregou na Igreja mãe da Diocese, sob orientação da Dr.ª Fátima
Eusébio, coordenadora diocesana do Departamento dos Bens Culturais.
ALGUNS ECOS DOS PARTICIPANTES
- “Onde estás?” – um Deus que dá sempre o primeiro passo! Fantástico, o Recontar das
Parábolas da Misericórdia! Muito profundo, simples, confiante toda a apresentação.
- Também muito esclarecedor e igualmente acessível, o tema das Misericórdias (O cristão
mensageiro da Misericórdia).
- A semana bíblica deste ano foi, sem sombra de dúvida, a melhor a que eu já assisti. A
apresentação do Padre Rui Santiago foi de uma grandeza!! Ele mostrou e transmitiu um grande
amor por Deus e o maravilhoso amor que Deus nos tem e que nós, por vezes, nos esquecemos
e menosprezamos. Eu saí na segunda e na terça-feira com o coração e com todos os “cantos”
preenchidos.
- Todos os anos a semana bíblica diocesana é oportunidade para aprofundar os conhecimentos sobre as escrituras. Este ano fomos surpreendidos por um modo diferente de sentir o
amor de Deus.
O padre Rui Santiago nos dois primeiros dias, partilhou connosco um modo original,
baseado nas escrituras originais e em que algumas palavras tiveram uma tradução um pouco
diferente.
Pois foi com a simplicidade de linguagem que nos fez ver as escrituras com olhos de
Deus, mas não de um Deus qualquer, este Deus, como ele dizia ama-nos tanto que até se lhe
revoltam as entranhas.
A leitura atenta e “mastigada” das parábolas leva à descoberta de um Deus realmente
misericordioso como se de uma mãe protetora se tratasse.
Alertou para o perigo de falar de Deus por definições porque os jovens não ouvem.
Quando falarmos de Deus temos que falar de alguém que nos ama incondicionalmente,
mas também devemos honrar o seu nome com o nosso exemplo de vida.
O Padre Georgino Rocha aprofundou o modo como os cristãos devem ser mensageiros da
misericórdia.
No quarto e último serão foi passado na Sé catedral com a Dra. Fátima Eusébio um momento muito agradável.
SDEC
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ALUNOS DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA
RECORDAM A EXPERIÊNCIA DE TAIZÉ
A Quinta da Capela, em Campia, foi o local escolhido para receber os alunos das diversas escolas secundárias da Diocese de Viseu que fizeram a experiência de viver uma semana
na Comunidade Ecuménica de Taizé. Sensivelmente dois meses depois de terem regressado
de Taizé, 400 alunos e professores voltaram a juntar-se para, como alguns referiram “manter a
chama acesa”. Desde o início da tarde de sexta-feira, 8 de abril, os alunos foram começando a
chegar a Campia. Primeiro, chegaram aqueles que tinham tarefas atribuídas: Oliveira de Frades,
Vouzela e Viriato. Foi necessário preparar a sala, arranjar os espaços, ensaiar os cânticos, preparar o acolhimento das diversas escolas... Depois, pouco a pouco, foram chegando as restantes
escolas: S. Pedro do Sul, Sátão, Penalva do Castelo, Mangualde, San- ta Comba Dão, Tondela,
Alves Martins e Emídio Navarro.
A “mancha azul”, marcada pela cor da camisola comemorativa da viagem deste ano, foi
crescendo ao ritmo da chegada de cada escola e ao som das músicas preparadas para o acolhimento. Era visível a alegria do reencontro e transparecia a lembrança e a emoção da experiência
vivida, lá longe, em Taizé, na semana do Carnaval.
Terminado o jantar, o espaço transformou-se, subtilmente, revelando a todos o laranja dos
panos, o equilíbrio dos tijolos, o cintilar das velas, a imagem da cruz, a transportar-nos para o
ambiente sagrado que convidava à oração. E tudo aconteceu com a naturalidade, a simplicidade
e o silêncio que caracterizam aqueles que fizeram a experiência de Taizé.
Este encontro de convívio e de oração, que é já uma tradição na nossa Diocese, algumas
semanas depois do regresso de Taizé, contou este ano com a presença de quatro sacerdotes,
párocos de alguns dos alunos presentes.
O padre Virgílio Rodrigues, diretor do Secretariado Diocsano da Educação Cristã, com o
grupo já em ambiente de oração, proferiu algumas palavras de incentivo aos jovens e aos professores de EMRC. O padre Virgílio começou por recordar a importância desta experiência de
Taizé e desafiou os jovens a manterem-se “ligados”, continuando a dar testemunho da sua fé nas
escolas e junto dos colegas e a procurarem a sua paróquia para alimentarem essa fé, através da
participação da vida em comunidade. Finalmente, o diretor do Secretariado da Educação Cristã
lamentou que poucos párocos tenham comparecido à chamada. Disse ainda que, desta vez, a
falta teria de lhes ser marcada a eles e não aos alunos. Lembrou também que esta era a primeira
vez que os párocos eram convidados, pelo que, deveríamos ser compreensivos. Manifestou
ainda o desejo e a esperança de que, no próximo ano, mais alguns se juntem a nós. E juntos
caminharemos, em comunhão, para continuar a construir a Igreja de Jesus Cristo.
Davide Costa
ENCONTRO DE CATEQUIZANDOS DO 6.º ANO
Subordinado ao tema: Deixas-te cativar pelo olhar de Cristo? teve lugar no dia 16 de abril
de 2016, no Centro Paroquial de Alcafache, o 3.º Encontro Diocesano de catequizandos do 6.º
ano. Participaram algumas dezenas entre catequizandos e catequistas, cerca de quarenta, provenientes de seis paróquias dos arciprestados de Viseu, Beira Alta e Lafões: Viso, Alcafache,
Mangualde, Mesquitela, Real e Bordonhos.
Durante o dia, este grupo pode contar ainda com a agradável surpresa da visita do senhor
Bispo, bem como de alguns párocos, a quem agradecemos a presença e atenção que a todos
dedicaram.
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O encontro culminou com a celebração da Eucaristia na igreja paroquial de Alcafache,
tendo-se juntado ao grupo outros paroquianos daquela comunidade.
Ir. Ma Arminda Faustino
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4. PASTORAL SOCIAL

DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS IDOSAS
CELEBRADO A 1 DE OUTUBRO
DE QUE VALE SER IDOSO?
O 25.o Dia Internacional das Pessoas Idosas é assinalado esta quinta-feira, 1 de outubro,
um pouco por todo o mundo. Cada aniversário da efeméride serve para alertar as consciências
para os problemas das pessoas idosas, em particular na chamada Europa desenvolvida onde a
população está a envelhecer. Este ano, a ONU desafia as organizações internacionais, nacionais
e locais a focarem-se no “impacto do novo meio urbano nas pessoas mais idosas, mas também
no impacto das pessoas idosas no ambiente do novo meio urbano”. Traduzido para uma linguagem mais simples o desafio é refletir na mobilidade das pessoas para as cidades que está a
acontecer a um ritmo record em todo o mundo, prevendo-se que seis em cada 10 pessoas resida
em áreas urbanas em 2030.
Com esta realidade, caso não seja antecipada uma agenda inclusiva que de na métodos
para ambientes urbanos sustentáveis que proteja a dignidade e os direitos fundamentais, vem
um conjunto de consequências negativas para as pessoas com 65 e mais anos. Isolamento,
abuso e negligência são apenas algumas delas. Há, então, necessidade de ir buscar as potencialidades do envelhecimento do século XXI e criar cidades inclusivas, ou seja, dar oportunidade
para a participação das pessoas idosas no planeamento e nas respostas às suas necessidades em
ambiente urbano. Este trabalho, sublinha a ONU, deve ser feito entre governos, autarquias e
sector privado.
No distrito de Viseu há cerca de 3.500 idosos a viverem em lares apoiados pela Segurança
Social (SS) e 4.300 pessoas idosas usufruem do apoio ao domicílio também ao abrigo de 391
acordos que a Segurança Social tem formalizados com várias organizações sociais na área da
terceira idade, segundo os dados mais recentes disponibilizados pela SS. O diretor da Segurança Social de Viseu, Telmo Antunes, lembra que a estes dados junta-se o número de idosos a viverem, neste momento, em lares privados ou mesmo a receber apoio domiciliário de empresas
privadas.
Em 2030, Portugal já não será o país dos 10 milhões. Daqui a apenas 15 anos o nosso
país terá 9.845 milhões de habitantes, e será sempre a descer: 9 216 milhões em 2050, e 7 407
milhões em 2100. Estes dados reportam-se a julho deste ano e foram apresentados pelo Departamento de Assuntos Económicos e Sociais da Organização das Nações Unidas. O Eurostat
refere que em 2030 Portugal terá mais idosos (reformados) do que população ativa. Já o Instituto Nacional de Estatística prevê que em 2050 um milhão de pessoas tenha mais de 80 anos de
idade, e que um em cada três portugueses tenha 65 ou mais.
Viseu é, neste contexto, um dos distritos que espelham o envelhecimento da população,
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o aumento da esperança média de vida e a diminuição dos níveis de fecundidade. Em abril de
2015, segundo dados da Guarda Nacional Republicana (GNR), Viseu era o 2o distrito do país
que tinha mais idosos a viver sozinhos, precisamente 3745 pessoas que estavam referenciadas
por aquela força de segurança.
Os dados apresentados pela GNR demonstraram ainda que 122 daqueles idosos viviam
so- zinhos e isolados.
O QUE FAZER ENTÃO PARA VIVER COM ESTA REALIDADE?
O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, Adelino Costa, defende um acompanhamento em permanência dos idosos. “O que temos que fazer é dar alternativas, criar algumas
rotinas, mas ao mesmo tempo sair das rotinas. Se há uns que gostam de ler, outros gostam de
outro tipo de atividades, de ter uma vida social fora do lar, de passear, etc. No fundo, é manter a
atividade para não estarem só à espera do almoço”, concretiza o responsável, considerando que
esta postura da sociedade deve ser assumida para utentes que já vivem em lares, mas também
em casa, através do apoio ao domicílio.
Para Adelino Costa, um projeto de proteção das pessoas idosas terá sempre de passar
pelo princípio de que “o lar é o último recurso para as pessoas”, anunciando que a Santa Casa
da Misericórdia de Viseu “vai apostar na área do apoio ao domicílio”, porque “é em casa que o
idoso deve estar enquanto puder”.
EA/PBA
“O CUIDADOR É UMA PESSOA SEMPRE EM STRESSE”
A figura do cuidador já faz parte da realidade dos nossos dias, sobretudo em sociedades
como a portuguesa, em que a pirâmide etária é mais curta na base (crianças e jovens) e mais
longa no topo (idosos). Não havendo números exatos, o número de mulheres cuidadoras será
maior do que o de homens a assumir aquela função. Contudo, no caso específico da doença de
Alzheimer, o número de cuidadores homens será maior, pois aquela patologia atinge mais mulheres. Neste ponto há uma espécie de “mudança de paradigma familiar”, como refere Maria
João Amante, com o homem a assumir papéis em casa que estão mais associados às mulheres,
como cozinhar, por exemplo.
Com o aumento da esperança de vida, em resultado do processo de envelhecimento, aumenta também a prevalência de distúrbios mentais e de outras doenças do foro neurológico e de
outras patologias associadas a outras especialidades médicas.
É neste contexto que surgem os cuidadores. De acordo com Cinara Sommerhalder,
psicóloga e especialista em Geriatria e Gerontologia no Brasil e nos Estados Unidos da América,
há dois tipos de cuidadores: formal e informal.
O cuidador formal é o que presta serviços com um caráter profissional, geralmente em
instituições de saúde ou de cuidados a idosos; o cuidador informal é o familiar, amigo que cuida
do idoso num ambiente mais íntimo e familiar.
O cuidador vive diariamente sob uma grande pressão. “É uma pessoa que está sempre em
stresse e preocupada com aspetos como a evolução da doença e/ou a dificuldade em lidar com
circunstâncias diárias como as alterações de humor”, evidencia a psicóloga e docente da ESEV.
Maria João Amante recorda que os cuidadores são pessoas que têm uma grande sobrecarga
emocional e que essa situação é geralmente esquecida ou desvalorizada. Nesse sentido, desde
há vários anos, têm surgido programas de apoio e de formação destinados a cuidar de pessoas
114

Igreja Diocesana

que ajudam a cuidar dos outros.
As sessões do Café Memória realizadas em Viseu e no resto do país têm constituído parte
integrante desses programas de apoio e de formação, na atribuição de competências e de conhecimentos trazidos por vários convidados.
PBA
PROJETO EDUCATIVO LEVA ESCOLA AOS IDOSOS DO LAR SÃO CAETANO
No Lar Viscondessa de São Caetano, da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, vai arrancar
este mês de outubro o projeto ‘Universidade Sénior: A Árvore da Sabedoria’. Uma professora
indicada pela rede oficial de ensino público vai no fundo dar aulas aos utentes do lar, duas vezes
por semana, à segunda-feira e à sexta-feira. “O projeto educativo tem por base constituir um
quadro teórico que permita compreender, interpretar e gerir o envelhecimento ativo através da
dinamização da leitura, da escrita e do conto”, lê-se na nota de apresentação da iniciativa.
Apesar de a leitura ser o ponto de partida do novo projeto, os objetivos passam por ocupar
os tempos livres da população idosa, “fomentar a inclusão social”, “contribuir para o bem-estar
e uma melhor qualidade de vida do público-alvo, sob o ponto de vista cognitivo”.
“É um projeto que no fundo pretende, por exemplo, fazer com que os utentes voltem a
ter o hábito da leitura ou então criá-lo pela primeira vez. Com este projeto, se houver gente que
queira aprender a ler pela primeira vez, nós podemos aqui dar essa oportunidade, porque tivemos a sorte de ter uma professora do ensino oficial destacada”, concretiza o provedor da Santa
Casa da Misericórdia de Viseu, Adelino Costa.
Do plano de atividades fazem parte ações como a implementação do espaço/biblioteca,
de uma zona de difusão de informação à comunidade, do espaço ‘poesia à mesa’, a oficina de
leitura para promover sessões de leitura, visitas educativas e o clube da escrita. Também neste
projeto se vai ao encontro de uma das metas atuais da Santa Casa, que é manter ativas as pessoas idosas institucionalizadas e, sempre que possível, “trazê-las para a cidade”.
ACOLHIMENTO FRATERNO AOS REFUGIADOS
É por todos bem conhecido o fenómeno actual dos refugiados e concretamente dos que
são oriundos do Médio Oriente (Síria, Iraque, etc.). São milhares e milhares que estão a chegar
à Europa. Entre avanços e recuos, posições extremadas e de solidariedade, os países europeus
estão a procurar encontrar soluções para acolher estes refugiados aos quais não podemos ficar
indiferentes. Têm sido muitos os gestos de boa vontade para responder ao grito de tantas
famílias: homens, mulheres e crianças.
Em Portugal, surgiu pela mão de um grupo de voluntários uma Plataforma de Apoio
aos Refugiados (PAR) que mereceu imediatamente o apoio de muitas instituições nacionais e
locais. A Conferência Episcopal Portuguesa deu o seu apoio a esta Plataforma e a Comissão
Episcopal da Pastoral Social e da Mobilidade Humana publicou uma Nota Pastoral: ”Refugiados, a exigência da Fraternidade” em que sensibiliza a Igreja em Portugal para esta realidade,
convidando-nos a todos a viver a fraternidade concreta.
O Papa Francisco não tem deixado de repetir variadas vezes o apelo para que nós, cristãos, acolhamos estas famílias, pedindo mesmo que cada paróquia se disponibilize para este
acolhimento. Ele próprio tomou a iniciativa de acolher nas duas paróquias do Vaticano, duas
famílias. Ao prepararmo-nos para iniciar o Ano da Misericórdia, prestemos atenção com a conIgreja Diocesana
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sequente resposta às palavras do Papa na Bula “O Rosto da Misericórdia”: “Abramos os nossos
olhos para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs, privados da própria
dignidade, e sintamo-nos desafiados a escutar o seu grito de ajuda. As nossas mãos apertem as
suas mãos e estreitemo-las a nós para que sintam o alor da nossa presença, da amizade e da fraternidade. Que o seu grito se torne o nosso e, juntos, possamos romper a barreira de indiferença
que, frequentemente, reina para esconder a hipocrisia e o egoísmo”.
E em sintonia com o Plano Pastoral da nossa Diocese: Caminhar com o Ressuscitado até
às periferias, vivendo e anunciando a Misericórdia, retenhamos a exortação do nosso Pastor
na Carta Pastoral: “É bom que, como cristãos, tenhamos mais proximidade com tudo o que o
Evangelho diz da misericórdia de Deus, vivida nas relações sociais, familiares e humanas. Na
Populorum Progressio, Paulo VI dizia que a Igreja é “perita em humanidade” e que tem, como
próprio, “uma visão global do homem e da humanidade” (PP 13). Porém, também é importante
que todos os cristãos – membros vivos e assumidos da Igreja – sejam mais peritos em cristianismo, em vida crística, em Palavra de Deus”.
A Diocese de Viseu, fiel à sua missão, na linha do que está a acontecer noutras dioceses
do nosso País, quer envolver-se no acolhimento aos Refugiados que porventura cheguem ou
sejam encaminhados pelos serviços estatais competentes ao território da Diocese, em parceria
com outras instituições. Entretanto é bom termos em conta, segundo a Plataforma (PAR), o que
é necessário para acolher uma família.
Cada Instituição anfitriã deve ser capaz de garantir, através dos seus recursos e com os
recursos de parceiros locais que mobilize, os seguintes requisitos para acolhimento de uma família:
- Alojamento adequado, autónomo, que permita à família, durante o período de apoio
transitório, recomeçar a sua vida; alimentação e vestuário adequados; apoio no acesso ao mercado de trabalho dos adultos; apoio no acesso à educação (menores); apoio no acesso à saúde
(Centro de Saúde); apoio na aprendizagem do português.
Pede-se que todas as ofertas para acolhimento sejam encaminhadas para a Cáritas Diocesana que vai ser, da parte da Diocese, a instituição que vai responsabilizar-se por este projecto
de acolhimento. No intuito de ajudar a encontrar algumas respostas de acolhimento aos refugiados, tomamos a liberdade de apresentar algumas sugestões:
- Casas paroquiais desocupadas e com as necessárias condições, ainda que tenham que ser
feitas obras de adaptação.
- Dependências livres: de casas religiosas, da Diocese ou de instituições de alguma forma
ligadas às Paróquias, às Misericórdias e às Fundações ( devidamente equipadas).
- Casas particulares cujas famílias as cedam gratuitamente em contrato de Comodato.
- Famílias de Acolhimento (pode ser um grupo de famílias, mas em que uma família é a
responsável). O refugiado não precisa de ficar obrigatoriamente na própria casa da família. Esta
pode viver por perto e sentir-se responsável com a ajuda de outras famílias.
- Espaços de ocupação (comunitária ou individual): zonas agrícolas, IPSS, serviços de
limpeza, etc.. Creches, Jardins de Infância e ATL para as crianças nas IPSS.
Deveríamos implicar neste empenho, além dos grupos paroquiais da Pastoral Social, também os Centros Sociais, onde os houver.
Há uma linha para donativos, por transferência bancária, para conta PAR: NIB: 0036
0000 99105913826 45; ou através do Multibanco: Selecione Transferências > Ser Solidário
> PAR – Refugiados. Também se podem entregar donativos na Cáritas Diocesana que depois
serão encaminhados para a conta da PAR.
Vigararia Episcopal da Pastoral Social
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SÍNODO DOS BISPOS 2015
A FAMÍLIA NO CENTRO DOS TRABALHOS
DISCURSO INAUGURAL DO PAPA
O Papa Francisco no discurso inaugural do Sínodo dos Bispos sobre a família, colocou
a alma que deve animar cada um dos participantes sinodais: a sinodalidade, “...o Sínodo é um
caminhar juntos com espírito de colegialidade e de sinodalidade, adoptando corajosamente a
parresia, o zelo pastoral e doutrinal, a sabedoria, a franqueza, e pondo sempre diante dos nossos olhos o bem da Igreja, das famílias e a suprema lex (lei), a salus animarum (a salvação as
almas)”. Adverte que o Sínodo não é nem um congresso, nem um parlamento, mas “o Sínodo é
uma expressão eclesial, ou seja, é a Igreja que caminha unida para ler a realidade com os olhos
da fé e com o coração de Deus; é a Igreja que se questiona sobre a sua fidelidade ao depósito
da fé, que para ela não representa um museu para visitar nem só para salvaguardar, mas é uma
fonte viva na qual a Igreja se dessedenta para matar a sede e iluminar o depósito da vida.”
O santo Padre aponta três atitudes essenciais aos Sinodais para que o Sínodo possa ser um
espaço da acção do Espírito Santo: coragem apostólica, humildade evangélica e oração confiante.
A coragem apostólica “... que não se deixa amedrontar diante das seduções do mundo, que
tendem a apagar no coração dos homens a luz da verdade substituindo-a com luzes pequenas e
passageiras, nem sequer diante do empederni- mento de alguns corações que - não obstante as
boas intenções - afastam as pessoas de Deus.”
Humildade evangélica “que leva a não apontar o dedo contra os outros para os julgar, mas
dar-lhes a mão para os ajudar a levantar-se sem nunca se sentir superior a eles.”
Oração confiante - “... Sem ouvir Deus, todas as nossas palavras serão unicamente «palavras» que não saciam nem servem. Sem nos deixarmos guiar pelo Espírito todas as nossas decisões serão apenas «decorações» que em vez de exaltar o Evangelho, o encobrem e escondem.”
O Papa Francisco aponta como único método do Sínodo o abrir-se ao Espírito Santo para
que seja “Ele quem nos guia, ilumina e faz com que ponhamos diante dos nossos olhos não os
nossos pareceres pessoais, mas a fé em Deus, a fidelidade ao magistério, o bem da Igreja e a
salus animarum (salvação das almas)”. Francisco confia o Sínodo ao Espírito Santo e à Sagrada
Família de Nazaré.
PRIMEIROS RELATÓRIOS
Passada uma semana dos trabalhos sinodais dos 13 grupos organizados de acordo com
as cinco línguas (francês, inglês, italiano, alemão e espanhol), surgiram os primeiros relatórios
sobre a 1.ª parte do “Instrumentum Laboris”(Instrumento de Trabalho): os desafios que atingem
a família.
O grupo português integrou-se num dos dois grupos de língua espanhola (ibérico, assim
chamados os dois grupos). Para além dos relatórios apresentados pelos outros grupos, em que
se sugere uma ação pastoral “nova e criativa” junto das famílias e um olhar positivo sobre a
sexualidade, denunciando uma visão excessivamente ocidental ou mesmo “eurocêntrica” da
família, o grupo onde se integraram os portugueses realça o clima cordial, fraterno, participativo e consensual dos padres sinodais oriundos da Europa, África e América Latina, falando o
espanhol e o português.
Segundo este grupo de trabalho o Sínodo deve manter uma linguagem de esperança,
apontando para uma Igreja do sim. Não se pode falar da família em abstrato, mas das distintas
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realidades da mesma, pois as mudanças antropológicas são mais profundas do que se imagina.
A família deve ser o sujeito de toda a pastoral da Igreja.
Os padres sinodais reconheceram que devem ser servidores da família e não donos, possibilitando a formação necessária e sentiram que é importante evidenciar as muitas experiências positivas que estão a acontecer nas famílias com a ajuda dos movimentos. Reconheceram
igualmente que a debilidade da fé, a indiferença religiosa, a fragilidade e imaturidade afetivas
dificultam o assumir os desafios da família.
Por fim, o grupo defendeu que é necessário passar de uma espiritualidade individual à da
comunhão, caso contrário não se superam os problemas da família.
Vigararia Episcopal da Pastoral Social
OS REFUGIADOS E IMIGRANTES UMA CONSTANTE DA HISTÓRIA
UMA BREVE APRESENTAÇÃO
Refugiado é aquele ou aquela que tem de fugir para outra nação para salvar a sua própria
vida ou a da sua família, por causa da perseguição religiosa ou política, por causa da guerra, da
fome, da seca, das inundações, ou catástrofes naturais, e nestes casos a sua vida corre perigo.
Imigrante é aquele ou aquela que migra para outra nação, para melhorar a sua própria
existência, com condições de trabalho melhores. Deslocados são aqueles e aquelas que se deslocam, de um lugar para outro, mais seguro ou com condições de vida melhores, dentro da
própria nação.
Desde sempre, na humanidade, existiram imigrantes e refugiados.
Na Bíblia fala-se que depois da confusão das línguas, na construção da torre de Babel,
aquela gente se dispersou pelo mundo, conhecido daquele tempo. Abraão e sua família alargada
imigraram de Ur da Caldeia para a Terra de Canaan, à procura de condições de vida melhores.
Foi nesta caminhada que encontrou o verdadeiro Deus e conheceu a sua missão. O Povo de
Israel, com Jacob e seus filhos, imigrou e se refugiou no Egito, por causa da fome. O Povo de
Israel imigrou do Egito para a terra de Canaan, por causa da escravidão e falta de liberdade.
Javé através de Moisés libertou esse povo e o conduziu para a Terra prometida, a terra dos antepassados.
As invasões militares também contribuíram para as migrações dos povos. Os considerados bárbaros invadiram e conquistaram o Império Romano e lhe deram um novo rumo político,
social e económico.
Os Árabes invadiram e conquistaram a Península ibérica (Portugal e Espanha) e a ocuparam por cerca de mil anos. A Europa foi formada de muitos e variados povos, com tantas
culturas e religiões diferentes.
Com as viagens marítimas e a descoberta de novos mundos, muitos europeus imigraram
para outros continentes, procurando melhores condições de vida.
Milhões de africanos compulsivamente deixaram a África e foram levados, como escravos para o continente americano, para trabalharem, nas plantações de cana do açúcar, fonte de
lucros fabulosos para os fazendeiros, por causa do alto preço dos licores fabricados.
Muitos europeus no século XIX imigraram para o Brasil e para outras nações da América
e para diversas partes do mundo, por causa da fome e pobreza na Europa. A cidade de São Paulo, no Brasil, foi fundada e construída por imigrantes europeus.
Durante e depois da II guerra mundial, muitos refugiados deixaram as suas nações, para
salvar a sua vida. Basta pensar no povo judeu. No século XX, centenas de milhares de europeus
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foram pelo mundo, para procurar condições de vida melhores, por causa da miséria em que
estava mergulhado o continente europeu. Nos finais do séc. XX milhares de africanos também
imigraram para a Europa para trabalharem, nas antigas potências colonizadoras (França, Portugal e Inglaterra).
Portugal, depois da tumultuosa independência das suas colónias, acolheu 700.000 retornados e refugiados, e sem qualquer subsídio das Nações Unidas. O Brasil acolhe, atualmente,
7 mil e setecentos refugiados, em parte provenientes da América Latina e alguns da Síria, por
causa da guerra civil.
REFUGIADOS EM ÁFRICA
Os refugiados africanos, em geral, não vêm para a Europa, porque a travessia do oceano
Atlântico é muito perigosa. Contudo, os conflitos africanos muitas vezes são próprios genocídios étnicos (Burundi) ou são conflitos tribais ou políticos. No final de 2014, os refugiados
eram 51,2 milhões, que abandonaram as suas nações, para salvar a vida. Até 2013, as regiões
que abrigavam um maior número de refugiados eram a Ásia e o Pacífico. Como resultado da
crise na Síria, o Oriente Médio e o norte de África tornaram-se, em 2014, as regiões que mais
receberam refugiados. Dos 15 conflitos, que nos últimos cinco anos, deram origem aos refugiados, oito estão na África: Costa do Marfim, República Centro Africana, Líbia, Mali, Nigéria,
República Democrática do Congo, Sudão do Sul e Burundi.
O maior campo de refugiados, do mundo, está na África, Dadaab, no nordeste do Quénia, próximo à fronteira com a Somália. Esse campo abriga cerca de 350 mil refugiados. O
campo de Dadaab abriga refugiados de muitas nações da África, mas uma boa parte deles são
provenientes da Somália, onde existem muitos conflitos, fomentados pelo grupo islâmico Al
Shabaabe e também pela seca que, faz anos, assola o país. Segundo as Nações Unidas, mais de
um milhão da população somali vive no exílio.
No final de 2014, a Somália tinha a maior população de refugiados, só estava atrás da
Síria (3,88milhões) e do Afeganistão(2,59 milhões). Também a Etiópia e o Iémen recebem
refugiados da Somália. Por conta dos conflitos, em 2014, o Sudão tornou-se o quarto país com
maior número de refugiados (670 mil). O Sudão do Sul é o quinto país com mais refugiados, no
final de 2014 eram 590 mil. O sexto é a República Democrática do Congo, com 493 mil.
Alguns africanos, como refugiados, conseguem fugir para a Europa, para a América Latina ou para os Estados Unidos, só que muitos destes, não são refugiados propriamente, mas
imigrantes. A rota é o mar Mediterrâneo, onde morreram em 2014 cerca de 2.440 refugiados ou
imigrantes.
OS REFUGIADOS HOJE
As pessoas fogem, quando sentem que as suas vidas estão em perigo. Hoje existem genocídios em diversas nações e a ameaça do auto-proclamado Estado Islâmico, que não poupa, até
os seus próprios correligionários que são de outras facções e muito menos os cristãos e destrói
bens, que são património da humanidade.
Hoje, os cerca de 500 mil refugiados, da Síria, estão criando um grave problema, para as
nações da Europa, que estão vivendo uma crise económica e de identidade. É a primeira vez,
neste século, que tantos refugiados e imigrantes procuram a Europa, como seu destino e futuro
de vida. Grupos organizados e com mentalidade esclavagista podem estar por detrás deste movimento de fuga compulsiva, para a Europa. Talvez interesses obscuros se escondam, por de
baixo, desta onda de refugiados.
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A EUROPA E OS REFUGIADOS E IMIGRANTES
Nos anos 80, do século passado, a implantação do comunismo e as consequentes guerras
civis fizeram com que muitos refugiados abandonassem, a pé, as suas nações. Só no Malawi,
pequena nação da África Oriental, estavam cerca de 4 milhões. Muitos outros estavam em campos de refugiados, na Zâmbia, Zimbabwe e África do Sul. O maior campo de refugiados, da
África, era então o de Namithuthu, no Malawi, com 100.000 refugiados.
A guerra, movida pelos Estados Unidos e com o apoio da Europa, desestabilizou alguns
países, como o Iraque, o Afeganistão, a Líbia e até a Síria. Assim começaram os conflitos, entre
os vários grupos rivais, por motivos políticos, ou religiosos, ou de raças.
Os refugiados, na Europa, além de serem uma dívida histórica, pela exploração dos países
pobres, são também uma maneira para que o povo europeu volte a viver a sua identidade, como
povo acolhedor e democrático, sem fronteiras e solidário com outros povos.
O incentivo que veio do Papa Francisco para a Igreja, paróquias e Institutos religiosos
darem exemplos concretos de acolhida, ajudou bastante. Os governos de cada nação é que são
responsáveis, pelo controle e acolhida, deste fluxo compulsivo de refugiados ou imigrantes. O
povo europeu irá sentir e dar conta, num futuro próximo, o benefício destas novas forças vivas,
para dar mais vida a uma Europa idosa e velha, pela reduzida taxa de natalidade. Foram os imigrantes que desenvolveram tantas nações, basta pensar no Brasil e na América do norte.
É preciso vencer o medo, do risco de terrorismo ou da desestabilização social e religiosa
e confiar, pois os benefícios irão ser muito superiores, aos riscos enfrentados. Muçulmanos
e Cristãos podem conviver pacificamente, formando uma sociedade fraterna e dialogante, à
sombra da crença num único e mesmo Deus.
Em Portugal, entram, cada ano, milhões de turistas e ninguém tem medo deles, antes pelo
contrário, são bem vindos. As famílias podem acolher famílias, as empresas e as paróquias farão a mesma coisa. Estes imigrantes e refugiados irão trazer uma alma nova à Europa e daqui
por alguns anos, aquilo que parecia ser uma desgraça, será uma bênção para todos, para quem
acolheu e para quem foi acolhido.
P. Martinho Lopes Moura
SÍNODO DOS BISPOS 2015
2.ª SEMANA MARCADA POR GRANDE PARTICIPAÇÃO
EM TEMAS MAIS POLÉMICOSCOS
Na segunda semana do Sínodo dos Bispos, os participantes continuaram a debruçar-se
sobre o Instrumento de Trabalho, partindo da segunda parte dedicada ao discernimento da Vocação Familiar.
Os meios de Comunicação Social noticiaram algum mal estar entre os Padres Sinodais,
dando conta de uma carta dirigida por 13 cardeais ao Papa Francisco. Entretanto, o porta-voz
do Vaticano denunciou as tentativas de quem procura condicionar os trabalhos do Sínodo, afirmando: “quem divulgou, dias depois, este texto e esta lista de assinaturas, levou a cabo um ato
de perturbação que não era pretendida pelos signatários”.
Os participantes no Sínodo manifestaram e elogiaram o bom ambiente que existe na assembleia sinodal e nos pequenos grupos de trabalho, caraterizando-o de sereno, positivo, participativo e democrático. Ambiente este que não significa unanimidade, mas presença de sensibilidades diversas, manifestadas com enorme liberdade “com o desejo de querer mostrar ao
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mundo a beleza da doutrina católica a respeito do casamento e da família”.
Têm estado em cima da mesa alguns aspetos que mais têm sido abordados pela opinião
pública, como seja a questão do acesso à Comunhão dos divorciados que voltaram a casar
civilmente, tendo surgido várias propostas, algumas delas já anteriormente sugeridas: a “via
penitencial”; a criação de um “caminho de discernimento bem estruturado, com avaliações caso
a caso e limitando a admissão a casos particularmente significativos”; a criação de um “ministério do acolhimento” nas estruturas de pastoral familiar nas paróquias, defendendo ainda uma
maior exigência na formação para o matrimónio.
Foram amplamente elogiadas as recentes alterações promovidas pelo Papa a respeito dos
processos de nulidade matrimonial, recordando que “o juízo jurídico sobre as situações matrimoniais é um serviço pastoral importante”, não estando em causa a indissolubilidade do matrimónio.
Colocou-se ainda a hipótese de poder passar do Sínodo dos Bispos para uma “Comissão
de Peritos” o debate sobre a situação dos divorciados que casaram civilmente, impedidos de
comungar, tendo em conta a complexidade da questão e a diversidade de opiniões.
NOVOS RELATÓRIOS
Tendo em conta o andamento dos trabalhos sinodais, foram apresentados os segundos
relatórios dos 13 círculos sinodais em função das várias línguas.
Antes de apresentarmos uma síntese do relatório do grupo ibérico onde se encontram os
participantes de língua portuguesa, damos nota de uma vontade generalizada dos sinodais: a
necessidade de uma intervenção magisterial: “o anúncio do Evangelho da família exige hoje
uma intervenção magisterial que possa tornar mais coerente e possa simplificar a atual doutrina teológica-canónica sobre o casamento”. Igualmente se rejeita a linguagem excessivamente
“jurídica” sobre o casamento, pedindo antes que se apresente a proposta da Igreja como “graça,
bênção, uma aliança de amor”, um “dom de Deus”.
Eis então a síntese do referido grupo ibérico:
A doutrina sobre a família é bem conhecida, mas as exigências da realidade atual e os
novos aspetos da reflexão teológica devem ser tidos em conta para se poder apresentar algo de
significativo. É importante acentuar o aspeto antropológico da família, imagem da Santíssima
Trindade, assim como a sua dimensão missionária.
A dimensão da misericórdia para com os lhos que sofrem as consequências da violência
familiar, do abandono e do divórcio dos seus pais não pode ser esquecida e é importante valorizar o tema da juventude com os seus valores positivos e as deficiências perante o matrimónio.
Deve dar-se uma maior evidência aos textos bíblicos, quer do Antigo quer do Novo Testamento, assim como ao magistério pos-conciliar sobre a família.
Dever-se-á realçar um pouco mais o tema da castidade e da virgindade, assim como da
santidade e da espiritualidade da família.
A pastoral orgânica e familiar deve ser mais incisiva, assinalando o que se tem realizado
e o que deve ser feito.
Vigararia Episcopal da Pastoral Social
ACOLHIMENTO AOS REFUGIADOS
O fluxo de refugiados continua a chegar à Europa, como largamente é noticiado. De
acordo com notícias recentes está para muito breve a chegada a Portugal do primeiro grupo. A
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Cáritas Diocesana, como foi informado, será a instituição responsável por coordenar o apoio
que a Diocese, em parceria com outras instituições, quer prestar aos Refugiados.
A Cáritas Diocesana está inscrita como parceira da Plataforma de Apoio aos Refugiados
(PAR) e dois dos seus técnicos vão receber formação proporcionada pela PAR em ordem ao
acolhimento dos Refugiados. Alegramo-nos pelo envolvimento de algumas Comunidades e
Instituições e pelas ofertas de colaboração que já chegaram à Cáritas Diocesana, esperando que
este movimento de solidariedade e de fraternidade continue. Todas as ofertas serão bem vindas,
tendo sempre bem presente os requisitos propostos pela PAR para que se faça um digno, eficaz
e estável acolhimento às famílias refugiadas.
Cada Instituição anfitriã deve ser capaz de garantir, através dos seus recursos e com os
recursos de parceiros locais que mobilize, os seguintes requisitos para acolhimento de uma
família: alojamento adequado, autónomo, que permita à família, durante o período de apoio
transitório, recomeçar a sua vida; alimentação e vestuário adequados; apoio no acesso ao mercado de trabalho dos adultos; Apoio no acesso à educação (menores); apoio no acesso à saúde
(Centro de Saúde); apoio na aprendizagem do português.
Apela-se à mobilização fraterna das Paróquias através dos grupos da pastoral social, dos
Institutos Religiosos, das IPSS, das Instituições da Diocese, dos Movimentos/Associações
Eclesiais de cariz social
Todos podemos ajudar das mais variadas formas. Todas as ofertas de colaboração devem
ser encaminhadas para a Cáritas Diocesana.
Vigararia Episcopal da Pastoral Social
SÍNODO DOS BISPOS 2015
A MISSÃO DA FAMÍLIA HOJE
Os trabalhos sinodais continuaram pela 3.ª e última semana, no final da qual foi analisado
e aprovado o relatório final a apresentar ao Santo Padre que anunciou a criação da Congregação
para os Leigos e Família, a que ficará ligada a Academia Pontifícia para a Vida.
Como já se vinha acentuando na semana anterior, vieram ao de cima as várias sensibilidades presentes, concretamente e sobretudo sobre a questão que parece não ter fácil decisão: a
situação dos recasados e o seu acesso à Comunhão. Pelo que se pode intuir, a doutrina católica
sobre o casamento não vai sofrer qualquer alteração e as propostas sobre o chamado “caminho
penitencial” para com os recasados parece não ter tido grande acolhimento por parte dos participantes. Pelo contrário, foi bem acolhida a proposta, anteriormente apresentada pelo Papa
Francisco, sobre a simplificação e rapidez nos processos de nulidade do matrimónio.
É notório o peso que tem nos sinodais a dimensão jurídica do casamento, embora se
vislumbre que nada vai ficar na mesma. Há assuntos que tudo indica vão passar para Comissões
post sínodo para com mais tempo poderem merecer uma ulterior atenção e possivelmente um
tratamento pastoral diferente, de acordo com as várias Conferências Episcopais, tendo em conta
a cultura dos seus respectivos países, tendo os bispos maior responsabilidade por assumirem um
papel de “juízes misericordiosos”.
Entretanto, foi unânime a necessidade de se dar maior atenção à preparação dos jovens
para o matrimónio e o acompanhamento dos jovens casais, sugerindo-se a chamada adopção de
casais (um casal já mais experiente adopta um jovem casal para o ajudar e acompanhar nos primeiros tempos). Igualmente é vontade unânime que o relatório final expresse as preocupações
de todos e dê orientações pastorais que sejam aceitáveis para todos.
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Como fizemos no passado, vamos apresentar uma síntese do relatório sobre, de um modo
especial, a 3.ª parte do Instrumento de Trabalho - A missão da Família hoje -, apresentado por
um dos grupos ibéricos, onde estão presentes os sinodais de língua portuguesa.
Houve a preocupação neste grupo de se apresentar com coragem, respeito, num diálogo
fraterno, sereno e livre os assuntos mais delicados do ponto de vista pastoral e de acompanhamento. Fiéis à doutrina, procurou-se compaginar verdade/acompanhamento, doutrina/pastoral,
afirmando a consciência de um serviço sinodal de fazer propostas e não proposições que ajudem
o Papa a melhor exercer o seu ministério de Pedro. Viu-se a necessidade de se prepararem melhor com a ajuda de “peritos”, numa atitude de escuta atenta das pessoas e da cultura do nosso
tempo em muitos dos novos temas que requerem um ulterior e aprofundado estudo em ordem a
uma orientação segura no momento em que pastoralmente esses temas forem assumidos.
Segundo este grupo, o tema dos recasados e do seu acesso à comunhão que mereceu uma
grande atenção e requer um caminho profundo, paciente e criativo, não pode ser visto como
o barómetro do resultado ou êxito do Sínodo. A pastoral familiar deve ser transversal a toda a
pastoral, dando uma atenção especial à formação dos agentes que trabalham nesta área pastoral.
É preciso ouvir “o grito de tantas pessoas que sofrem e gritam, pedindo para participar o mais
plenamente possível na vida da Igreja”, pelo que há a obrigação de oferecer-lhes caminhos
de crescimento espiritual e de participação activa nalgumas das actividades da comunidade
eclesial.
Vigararia Episcopal da Pastoral Social
CAMPANHA 10 MILHÕES DE ESTRELAS
A Cáritas Diocesana de Viseu vai, mais uma vez, realizar pelo 13.º ano consecutivo o
evento 10 milhões de Estrelas “Um gesto pela Paz e pela Solidariedade” para podermos tornar
visível a nossa vontade de agir no sentido da justiça, da solidariedade e da paz, propondo a toda
a comunidade gestos de boa vontade que tornem reais os objetivos da campanha.
Esta iniciativa será operacionalizada através da venda de velas pela Diocese, incluindo
um espaço de venda no mercado 2 de Maio de Viseu. O evento público da campanha 10 milhões
de estrelas irá decorrer no dia 12 de dezembro, às 17h30, através da iluminação das escadarias
da Igreja dos Terceiros, no Rossio da cidade de Viseu. Neste contexto e inserido na campanha,
vai realizar-se no próximo dia 11 de dezembro um jantar solidário, no Hotel Grão Vasco, pelas
vinte horas.
Este evento destina-se também a angariar verbas para apoiar o trabalho de ação social que
a Cáritas tem vindo a prestar ao longo dos últimos anos a favor de quem mais necessita.
Apelando à solidariedade, convidamos as pessoas a juntar-se a nós num momento de
fraternidade social onde não faltarão também momentos de lazer com a presença agradável da
fadista viseense Mara Pedro.
A Cáritas Diocesana de Viseu, além do seu trabalho de integração e promoção social junto
de famílias problemáticas, desempregados, utentes do RSI, Minorias Étnicas, Imigrantes entre
outros, através das suas respostas sociais, tem feito também um esforço enorme, para apoiar
muitas centenas de famílias através da distribuição de bens alimentares, pelo pagamento de
medicação, luz, água e rendas, entre outras ajudas, com vista a minimizar situações de pobreza
e miséria social na nossa Diocese.
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FAMÍLIA DO LADO 2015
A Cáritas Diocesana de Viseu, através do projeto Escolhas Acertadas E5G, e o Comando
de Viseu da Polícia de Segurança Pública aderiram à iniciativa “Família do Lado”, promovida,
em Portugal, pelo Alto Comissariado para as Migrações. Tal como é explicado por este organismo, esta ação visa promover a criação de novos mecanismos de aproximação de grupos – comunidades imigrantes e sociedade de acolhimento – enquanto estratégia para a integração dos
imigrantes na sociedade portuguesa, ao mesmo tempo que contribui para a construção de uma
imagem positiva em torno da diversidade cultural.
Para isso, em Viseu, com o apoio da Associação Cultural Adamastor, foram promovidos
dois almoços, no dia 22 de novembro, em que duas famílias portuguesas receberam jovens de
nacionalidade italiana que se encontram na cidade. Estes encontros permitiram a partilha de
saberes sobre as duas culturas, a gastronomia, os países de origem, os hobbies dos intervenientes... Um convívio animado que possibilitou o intercâmbio e aproximação entre famílias de
diferentes idades, níveis de escolaridade e interesses, mostrando que a aproximação ao outro é
possível e positiva para todos!
Caritas Diocesana
PLATAFORMA DE APOIO AOS REFUGIADOS
No âmbito das inúmeras iniciativas e estratégias a desenvolver para apoiar o flagelo da
vaga de migração de refugiados e dada a complexidade que envolve esta temática, a Cáritas
Diocesana de Viseu, vai participar com diversos técnicos no curso de E-Learning – Par(A)
colher Melhor – Acolhimento e Integração de refugiados em Portugal, desenvolvido pela Plataforma de Apoio aos Refugiados - www.re-fugiados.pt
Nesta plataforma pode-se inscrever qualquer entidade, onde poderá dar o seu contributo, ser informado e perceber todas as dinâmicas e ações a realizar. Este curso será constituído
por vários módulos, nomeadamente, Acolhimento; Ética e Hospitalidade; Diálogo intercultural;
Diálogo Inter-Religioso; Trauma e Saúde Mental na população refugiada; Rotas migratórias e
situação atual dos territórios em conflito; Intervenção socioeducativa no âmbito dos direitos
humanos, entre outros.
Refira-se que a Cáritas Diocesana de Viseu já está a desenvolver atividades com refugiados/imigrantes, nomeadamente provenientes do Congo, Guiné Conacri e Síria, que já se encontram há vários meses em Viseu. Estas atividades envolvem alguns apoios sociais e o ensino da
língua Portuguesa, fundamental para um processo de inclusão e integração nas comunidades
em que residem.
Esta iniciativa é feita em articulação como ICE – Instituto das comunidades educativas
e com o TPC – Trabalho de Professores para a Comunidade, onde professores sem colocação,
fazem um trabalho de voluntariado com a Cáritas Diocesana de Viseu.
No contexto atual estima-se que 710.000 refugiados já entraram no Espaço da União
Europeia. Espera-se para Portugal a recolocação de 4775 refugiados em 2 anos, provenientes de
Itália e da Grécia. Vários desafios vão surgir como, a necessidade do reagrupamento familiar,
as diferenças culturais existentes e os traumas e experiências trazidas por os refugiados. Neste
contexto a integração e a reabilitação dos refugiados requer um esforço concertado de parceria
pelas diferentes entidades públicas e privadas e um trabalho multidisciplinar.
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SÍNODO DOS BISPOS SOBRE A FAMÍLIA
RELATÓRIO FINAL
O Sínodo dos Bispos terminou no dia 25 de outubro. No final dos trabalhos, os sinodais
votaram e aprovaram o relatório final que foi entregue ao Santo Padre. Na votação notaram-se
várias sensibilidades sobre algumas realidades e ao seu acompanhamento pastoral, que se vinham conhecendo ao longo dos trabalhos.
Os Bispos reafirmaram terem bem presentes as famílias do mundo com as suas alegrias
e esperanças, com as suas tristezas e angústias. Agradecem a Deus pela generosa fidelidade
com que tantas famílias cristãs respondem à sua vocação e missão, mesmo no meio de tantos obstáculos, incompreensões e sofrimentos. Os Bispos enumeram as mudanças culturais do
nosso tempo, como sejam: o contexto religioso, as mudanças antropológicas, as contradições
culturais, os conflitos e tensões sociais que afetam a Família, “igreja doméstica” e a primeira e
fundamental “escola de humanidade”.
FORMAÇÃO HUMANA ESPIRITUAL E SOCIAL
A par destas mudanças, os Bispos debruçaram-se e realçaram algumas realidades nas e
com as quais a família se sente envolvida: a economia, a política, a ecologia, a 3.ª idade, a viuvez, o luto, as pessoas com necessidades especiais, as pessoas solteiras, os migrantes, perseguidos e refugiados, as crianças, a mulher, o homem, os jovens. Reafirmaram a importância da vida
afetiva e o relevo que lhe deve ser dado,” o estilo das relações familiares incide primariamente
sobre a formação afetiva das jovens gerações. A velocidade com que se dão as mudanças da
sociedade contemporânea torna mais difícil o acompanhamento na formação e maturação da
afetividade, pelo que isso exige uma ação pastoral apropriada, rica de consciência aprofundada
a partir da Escritura e da doutrina católica e dotada de instrumentos educativos adequados. Uma
oportuna consciência da psicologia da família será de uma grande ajuda para que seja transmitida de modo eficaz a visão cristã.”
Os Bispos, seguindo o Instrumentum Laboris, desenvolveram o tema da Família na perspetiva do Plano de Deus, à luz do Magistério da Igreja, sobretudo a partir do Concílio Vaticano
II, destacando os Papas desde Paulo VI até ao Papa Francisco e na doutrina cristã, abordando a
dimensão sacramental, a indissolubilidade e a fecundidade.
Já na 3.ª parte sobre a Missão da Família, os Bispos manifestam a necessidade de uma
nova e mais adequada linguagem ao introduzir as crianças e os adolescentes no tema da sexualidade. Muitos pais e muitos dos empenhados na pastoral têm dificuldade de encontrar uma
linguagem apropriada e ao mesmo tempo respeitosa da sexualidade nas suas várias dimensões.
Os bispos acentuaram a importância da formação familiar e nomeadamente na preparação
para o matrimónio, tendo manifestado o desejo que se desenvolvam percursos formativos que
acompanhem a pessoa e os casais de modo que à comunicação dos conteúdos da fé se una a experiência da vida oferecida por toda a comunidade eclesial, daí que seja melhorada a catequese
pré-matrimonial - tantas vezes pobre de conteúdos - que é parte integrante da pastoral ordinária.
Os sinodais propõem uma atenção redobrada e cuidada da celebração litúrgica do matrimónio, como lugar privilegiado de evangelização. Os bispos têm consciência da importância do
acompanhamento que deve ser dado aos jovens casais nos primeiros anos de vida matrimonial
e sugerem vários tipos de ajuda, entre os quais a adoção por parte de outros casais.
A formação dos presbíteros e de outros agentes pastorais merece uma atenção especial
por parte dos bispos, “ ocorre providenciar uma mais adequada formação dos presbíteros, dos
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diáconos, dos religiosos, dos catequistas e de outros agentes pastorais, que devem promover a
integração das famílias na comunidade paroquial, sobretudo nos momentos de preparação e formação por ocasião dos sacramentos. Os Seminários nos seus itinerários de formação humana,
espiritual, intelectual e pastoral devem preparar os futuros presbíteros a tornarem-se apóstolos
da família. A presença de leigos e de famílias, em particular a presença feminina na formação
sacerdotal, favorece o apreço pela variedade e complementaridade das diversas vocações na
Igreja.
FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES COMPLEXAS
Os sinodais reforçam o acompanhamento pastoral das famílias e de um modo especial nas
situações complexas. Os pastores devem identificar os elementos que podem favorecer a evangelização e o crescimento humano e espiritual dos que lhe são confiados pelo Senhor (uniões
de facto, casados civilmente, divorciados, etc.). Estas várias situações devem ser enfrentadas
de maneira construtiva, procurando transformar em oportunidade de caminho de conversão
em direção à plenitude do matrimónio e da família à luz do Evangelho. Os Bispos não deixam
passar ao lado igualmente os matrimónios com disparidade de culto, sublinhando o diálogo
inter-religioso tão importante na comunidade cristã. Já o baptismo de pessoas que se encontram
numa condição matrimonial complexa exige um discernimento pastoral dos bispos.
Na parte final do relatório, os bispos falam do acompanhamento pastoral diferenciado nas
diversas situações matrimoniais, pelo que a “Igreja deverá iniciar os seus membros - sacerdotes,
religiosos e leigos - nesta arte do acompanhamento”. O principal contributo à pastoral familiar
é oferecido pela paróquia que é a família das famílias com a ajuda das comunidades, movimentos e associações eclesiais. O acompanhamento requer sacerdotes especificamente preparados.
Haja centros especializados onde sacerdotes, religiosos e leigos aprendam a cuidar das famílias
com especial atenção para com aquelas que estão em dificuldade.
Os bispos pedem uma atenção especial àqueles casos em que a relação matrimonial se
rompeu, por violência doméstica, ou porque um dos cônjuges abandonou a família com os sofrimentos que recaem na parte abandonada e nos seus filhos.
Igualmente os Bispos propõem centros especializados de escuta e de mediação nas Dioceses que promovam a pastoral da conversão e da reconciliação no caso de separações conflituosas, ajudando os cônjuges separados e divorciados a tratar-se com respeito e misericórdia,
sobretudo tendo em conta o bem dos filhos.
Também as famílias monoparentais merecem a atenção dos sinodais. Quando os esposos
experimentam problemas nos seus relacionamentos devem poder contar com a ajuda e o acompanhamento da Igreja. Será necessário colocar à disposição das pessoas separadas ou dos casais
em crise, um serviço de informação, de conselho e de mediação, ligado à pastoral familiar que
poderá acolher as pessoas em ordem à investigação preliminar do processo matrimonial.
Em relação aos baptizados que se divorciaram e recasaram civilmente devem ser integrados na comunidade cristã nos diversos modos possíveis. A lógica da integração é a chave
do seu acompanhamento espiritual. A sua participação pode exprimir-se em diversos serviços
eclesiais; é por isso necessário discernir quais as diversas formas de exclusão atualmente praticadas no âmbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional que podem ser superadas. Os
Bispos remetem para a Familiaris Consortio de João Paulo II onde se fala das várias situações
e circunstâncias que levaram ao fim do matrimónio.
O discernimento pastoral, supondo a consciência retamente formada das pessoas, deve ter
em conta estas situações. Igualmente as consequências dos atos realizados não são necessariamente os mesmos em todos os casos. O percurso de acompanhamento e discernimento orienta
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estes fiéis à tomada de consciência da sua situação diante de Deus. O colóquio com o sacerdote,
no foro interno, concorre para a formação de um juízo correto sobre o que impede a possibilidade de uma mais plena participação da vida da Igreja e os passos que a podem favorecer e fazê-la
crescer.
O relatório conclui-se com um pedido ao Papa para que avalie a oportunidade de um “documento sobre a família”.
Vigariaria Episcopal da Pastoral Social
ENCONTRO DOS CENTROS SOCIAIS PAROQUIAIS E MISERICÓRDIAS
No dia 3 de novembro, durante a manhã, no Centro Pastoral Diocesano, encontraram-se
os presidentes das direções dos Centros Sociais Paroquiais (em número bastante significativo) e
alguns Provedores de Santas Casas, em reunião convocada pela Vigararia Episcopal da Pastoral
Social. Foi um tempo de partilha sobre alguns assuntos que faziam parte da Agenda: Renovação
dos Estatutos, Apoio aos Refugiados, Contrato Coletivo de Trabalho, Criação de um Secretariado e Peregrinação Jubilar.
Após um momento de reflexão com base na Carta Pastoral do senhor Bispo para este ano,
foram dadas algumas informações e esclarecimentos sobre a renovação dos Estatutos das IPSS
(canónicas) e dos procedimentos a ter em conta até à aprovação dos mesmos pelos serviços
competentes da Segurança Social.
Os Refugiados mereceram a atenção por parte dos presentes, dando-se a conhecer o ponto
da situação presente e os passos que estão a ser dados pela Cáritas Diocesana, parceira da PAR
(Plataforma de Apoio aos Refugiados) e responsável pela resposta que a Diocese pretende dar
através das suas várias instituições. Felizmente já há algumas ofertas concretas, de vários pontos da Diocese e que agora importa organizar atempadamente de acordo com as orientações que
estão a ser transmitidas através dos técnicos da Cáritas. No terreno, outras instituições estão a
mobilizar-se com o mesmo objetivo de acolher os Refugiados. As parcerias são um aspeto fundamental que devem ser intensificadas e valorizadas para que esta resposta social possa atingir
os seus objetivos. São bem-vindas todas as ofertas e no tocante à Diocese devem ser encaminhadas para a Cáritas Diocesana.
O Contrato Coletivo de Trabalho, pela sua atualidade e novidades que apresenta foi motivo de uma significativa partilha de informações, preocupações, dúvidas e sobretudo vontade
de conhecer e interpretar bem a legislação em ordem à sua implementação. A este respeito foi
sugerido que as Instituições aderissem e participassem mais activamente na UDIPSS (União
Distrital das Instituições de Solidariedade Social). No decorrer da reunião e fruto de troca de
sugestões e impressões foi sugerido que os Centros Sociais Paroquiais e similares, assim como
as Misericórdias deveriam constituir um Departamento do Secretariado Diocesano da Pastoral
Social.
A concluir a reunião foi proposto que em tempo oportuno estas Instituições organizassem
uma peregrinação no contexto do Jubileu da Misericórdia às Igrejas indicadas na Diocese, de
acordo com as várias zonas onde se situam.
Vigararia Episcopal da Pastoral Social
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GESTOS E CAMPANHAS SOLIDÁRIAS A CAMINHO DO NATAL
Ao longo deste mês, o mês do Natal, multiplicam-se gestos, campanhas, encontros de solidariedade. São presentes, são cartões de boas festas, são ceias de Natal, são festas nas Escolas,
são campanhas solidárias nas áreas comerciais, são jantares solidários organizados por grupos
de amigos.
Para muitos, é um verdadeiro vaivém que, por vezes, se torna cansativo. Em todas essas
manifestações tão próprias do Natal, é a pessoa humana que está no centro das atenções, em
atenção ao Menino Deus, ao Rosto da Misericórdia que se fez carne e habitou entre nós. E é a
pensar n’Ele que se organizam os cabazes de natal para oferecer aos mais pobres. Cabazes esses, muitos deles preparados em caminhada litúrgica de Advento. Como é evangelizador o que
se passa em muitas comunidades paroquiais, sob a responsabilidade da catequese, dos jovens
ou dos grupos paroquiais da pastoral social! Domingo após domingo com géneros alimentares
e outros, vai-se fazendo o cabaz. Jesus está à espera dele na pessoa daquele carenciado concreto. Mas o cabaz pode significar tudo aquilo que na nossa misericórdia queremos oferecer ao
outro, rosto de Jesus. E Jesus tem muitos rostos, que nem sempre reconhecemos de imediato,
à espera de uma qualquer obra de misericórdia da nossa parte como nos sugere o Papa Francisco na Bula “ o rosto da misericórdia”: “É meu vivo desejo que o povo cristão reflita, durante
o Jubileu, sobre as obras de misericórdia corporal e espiritual. Será uma maneira de acordar a
nossa consciência, muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada vez
mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina.”
Jesus pode apresentar-se no rosto de um migrante, de um sem abrigo, de um refugiado,
de um doente, de um recluso, de alguém que está só, do desanimado, de um desempregado, do
patrão, do colega de escola, dos familiares e até mesmo de pessoas nas quais o semblante do
Senhor nem sempre se mostra em toda a sua luminosidade; pelo contrário, às vezes parece estar
escondido. A sua voz delicada, que convida a perdoar, a oferecer confiança e amizade.
É muito interessante e pode ajudar nesta dinâmica solidária para o Natal aquela história:
«era uma vez um homem piedoso que na sua oração, pediu a Deus uma coisa desmedida, mas que
Deus atendeu imediatamente. O homem pediu que Deus viesse visitá-lo a casa dele. Mal ouviu
o sim de Deus, o homem começou preparativos enormes (limpezas, reparações, ornamentos...)
para receber o seu hóspede. No dia combinado para a visita, o homem colocou-se à soleira da sua
porta à espera de Deus. Logo pela manhã, apareceu um miúdo que tentou, pela janela, roubarlhe da mesa uma maçã, mas ele impediu o destravado, ralhando-lhe muito. A meio do dia, um
mendigo veio incomodá-lo com pedidos, mas ele explicou que estava à espera de um visitante
ilustre, que voltasse outro dia. Pela tarde, um viajante fatigado pediu-lhe hospitalidade, que ele
negou, porque estava à espera de Deus. Só Deus é que não veio. Por isso, quando a noite caiu,
também o homem tombou num desânimo sem fim. E, na sua oração, protestou com Deus que,
afinal, não cumpriu a sua palavra. Porém, Deus respondeu-lhe: “Por três vezes tentei entrar em
tua casa, mas de todas elas, tu mesmo me impediste”.» (In O Hipopótamo de Deus).
As várias acções solidárias promovidas pela sociedade e pelas comunidades cristãs são
uma bela oportunidade para começar bem o Jubileu da Misericórdia no que às Obras de Misericórdia diz respeito e ao que elas podem representar nestes tempos atuais. Diz-nos o nosso
Bispo na Carta Pastoral 2015-2016: “perante o estilo de vida das pessoas no nosso tempo, num
estilo egoísta, individualista e tão longe dos princípios da Doutrina Social da Igreja, e ainda
mais, o Evangelho, olhar o outro com olhar de irmão, qualquer outro...é fundamental para viver
as Obras de Misericórdia”.
Recorda-se, entre tantas, a campanha da Cáritas ”10 milhões de estrelas pela paz”.
Vigararia Episcopal da Pastoral Social
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A MESA NA FAMÍLIA
Aproximamo-nos daquele dia (o Natal) que traz, de novo, aquela luminosidade à Família, célula fundamental da sociedade que a Igreja não se cansa de anunciar e de propor. Luz
que lhe vem daquele Menino nascido naquela família a que se veio chamar: Sagrada Família
de Nazaré. Família essa mal aceite e acolhida, não havendo para ela hospedaria nem espaço
condizente com a sua dignidade e missão.
Parecia que aquela família não contava e bem se podia dispensar na vida social daquele
tempo. Mas é no meio daquela incompreensão, desvalorização e marginalização que essa Família Modelo se afirma e se transforma em luz, conforto e esperança para a família de todos
os tempos, graças ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós.
Nela a família de hoje é chamada a inspirar-se e a fortalecer-se na sua missão de levedar
também ela a sociedade e a cultura que tantas vezes parecem desvalorizá-la no ordenamento
legislativo, favorecendo outras formas de convivência.
Felizmente, cada Natal, e este não vai ser diferente, certamente, cria o cenário propício
para que a família tenha honras de destaque e de centralidade na sociedade mesmo se nem
sempre pelas razões mais profundas. Mas podemos, se o quisermos, atravessar o imperfeito,
chegando ao mais perfeito. Melhor dizendo, a euforia comercial com que a nossa sociedade
promove o simbolismo natalício acalma-se com aquela esperada, íntima, afectuosa e doce
refeição (consoada) à volta, geralmente, de uma longa mesa, prolongada por vários dias,
num ambiente de paz e de convivência solidária, em que o longe se faz perto e tantas vezes o
distante se faz irmão, como aconteceu com o Emanuel, o Deus Connosco. Sim a mesa torna
visível e edifica a intimidade familiar, pelo que é fundamental valorizá-la. José Tolentino
Mendonça num dos seus livros diz: “A mesa é um momento de excelência para a revelação
de si, pois todo o comensal traz como dom a narração da sua história. A hospitalidade experimentada em torno da mesa instaura um implícito pacto de linguagem... É verdade que à mesa
não nos alimentamos apenas ao mesmo tempo e dos mesmos alimentos. Alimentamo-nos uns
dos outros. Somos uns para os outros, na escuta e na palavra, no silêncio e no riso, no dom e
no afecto...”
Neste contexto é bom recordar aquele alerta recente do Papa Francisco, ao dizer que a
casa não é um hotel onde se vai jantar, referindo-se ao uso abusivo do telemóvel durante a
refeição. É fundamental estreitar os laços de pertença e de partilha, onde cada um não exclui,
nem é excluído, por mais variados que sejam os interesses e as idades, mantendo-se plenamente presente diante do outro como um dom paciente e misericordioso.
Ainda a propósito da mesa e do que ela representa para a vida familiar numa atitude
verdadeiramente ecológica, é bom recordar o que o Papa Francisco diz na encíclica ‘Laudato
Si’: “Proponho aos crentes que retomem este hábito importante (agradecer a Deus antes e
depois das refeições) e o vivam profundamente. Este momento da bênção da mesa, embora
muito breve, recorda-nos que a nossa vida depende de Deus, fortalece o nosso sentido de gratidão pelos dons da criação, dá graças por aqueles que com seu trabalho fornecem estes bens,
e reforça a solidariedade com os mais necessitados.”
A oração do Pai Nosso é uma sugestão que vai ao encontro da proposta do senhor Bispo
feita na Carta Pastoral 2015/2016: “A oração do Pai Nosso é momento privilegiado de Comunhão com Deus e com os irmãos... Em tempos de crescimento do anonimato e da indiferença,
da perda do sentido da fraternidade como vizinhança, espírito de família e de interajuda e do
sentido filial cristão, precisamos de redescobrir melhor o sentido do Pai Nosso e de encontrar
formas fáceis e válidas de o recolocar no centro da vida cristã.”
Igualmente, a oração do Pai Nosso ajudar-nos-á a todos (dentro e fora da família) a perIgreja Diocesana
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doar e deixar-se perdoar, a ser instrumentos do perdão, porque o recebemos de Deus, primeiro. Assim a família será espaço/tempo/mesa da vivência da Misericórdia, recebida e doada.
Vigararia Episcopal da Pastoral da Família
FALTA DE VERBAS LEVA CÁRITAS A CORTAR
NOS APOIOS DO FUNDO SOCIAL DIOCESANO
Devido à falta de verbas, a Cáritas Diocesana de Viseu prepara-se para diminuir para metade, a partir de janeiro, o valor que gasta mensalmente do Fundo Diocesano de Solidariedade,
se até lá não surgirem novos apoios.
O Fundo Social foi criado na Diocese em 2011 para responder ao aumento de pedidos de
ajuda das famílias, quando se começaram a sentir os efeitos dos cortes salariais e do desemprego. Atualmente, a Cáritas de Viseu, que gere o projeto, gasta do Fundo cerca de 3100 euros por
mês a ajudar em média 200 famílias, mas o presidente, José Borges, adianta que as comparticipações de mecenas “estão a desaparecer”, o fundo “está a esgotar-se” e “para que dure mais
algum tempo vai ser necessário reduzir para metade”. “A partir de janeiro temos que diminuir,
a não ser que apareça alguém que nos apoie”, apela o responsável.
Para José Borges, seria uma boa ajuda “se surgissem alguns apoios de mecenas nos próximos tempos” para evitar que se reduzam as ajudas a famílias carenciadas da área da Diocese
de Viseu, que têm nesta altura uma resposta social. A Cáritas Diocesana de Viseu responde
diariamente a necessidades pontuais, como o pagamento de rendas de casa, água, luz e medicamentos, através de transferência bancária para as entidades credoras, nunca entregando o
dinheiro diretamente a quem pede ajuda. Ao mesmo tempo, a instituição assume a distribuição
de comida recorrendo aos bens que tem em armazém ou mediante a entrega de senhas para
utilização em supermercados.
Esse apoio tem vindo a aumentar nos últimos anos. Em 2014 a Cáritas de Viseu atendeu
2.696 famílias correspondendo a 9.395 pessoas abrangidas. Este ano, até ao final de outubro, já
atendeu 2.149 famílias que corresponde ao apoio de 6.246 pessoas.
Para dar resposta a tanta solicitação, o presidente da Cáritas de Viseu revela que têm vindo a organizar novas iniciativas onde possam angariar mais fundos. No passado fim-de-semana
a organização voltou a aderir à iniciativa nacional da Cáritas ‘10 Milhões de Estrelas – um
Gesto pela Paz’ que acontece anualmente desde 2003. A proposta é da compra de uma vela por
um euro, que deverá ser acesa, em nome da paz, no dia 24 de dezembro.
Mas a campanha está a ser concretizada através de muitas outras iniciativas públicas de
natureza religiosa, cultural e cívica. Em Viseu, decorreu pela primeira vez um jantar solidário
seguido de uma noite de fado, que juntou no Hotel Grão Vasco 276 pessoas num gesto solidário,
na sexta-feira, 11 de dezembro. Uma iniciativa que se pretende venha a ser anual. No sábado, ao
cair da noite, acenderam-se mil velas na escadaria da Igreja do Terceiros. “É um apelo à paz e
um apelo à solidariedade”, reforçou José Borges, satisfeito pela adesão das pessoas à iniciativa.
EA
MISERICÓRDIA DE VISEU APRESENTA PROGRAMA
QUE COMEMORA 500 ANOS EM 2016
Prestes a comemorar 500 anos de vida, a Santa Casa da Misericórdia de Viseu apresentou
na passada segunda-feira, 28 de dezembro, o programa comemorativo que se vai estender por
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todo o ano de 2016 com conferências, colóquios, concertos, exposições e outras atividades.
Num ano particular para Viseu, em que a Dedicação da Catedral também completa 500 anos e
o Museu Nacional Grão Vasco assinala o seu primeiro centenário, haverá momentos de programação conjunta, estando o dia 16 de julho já confirmado, com um grande concerto na Catedral.
“O que a mesa pretende não é comemorar 500 anos para fazer uma festa para nós, é homenagear
todos aqueles que ao longo destes 500 anos conseguiram que a Santa Casa tivesse a projeção
que tem hoje, que apoiasse as pessoas que foi apoiando ao longo dos tempos e chegue a uma
altura como esta com um património que tem”, adiantou o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, Adelino Costa.
O responsável anunciou que ao longo do ano vão “revelar o trabalho de muita gente que
de uma forma altruísta” defendeu a causa da Santa Casa “que é ajudar quem precisa sem olhar
a quem”. Entre as homenagens, Adelino Costa destacou o papel de antigos provedores e beneméritos “que permitiram que a Santa Casa conseguisse um património que hoje lhe permite
espalhar a sua ação por diversas valências”.
As comemorações dos 500 anos da Misericórdia de Viseu arrancam a 30 de janeiro com
uma sessão de abertura oficial que inclui uma conferência sobre ‘Misericórdias’, pelo investigador José Manuel Sobral, natural de Viseu. Nesse dia vai ser apresentada a medalha comemorativa dos 500 anos, terminando com um concerto de órgão por António Mota, na Igreja da
Misericórdia. A 16 de abril decorre o Encontro de Coros de Viseu. A 6 de maio realiza-se um
colóquio sobre o sector social, estando marcado esse dia um concerto da Orquestra Gulbenkian
numa parceria com o Teatro Viriato. No Dia dos Museus, a 18 de Maio é inaugurada a exposição comemorativo do aniversário da Santa Casa, no museu Tesouro da Misericórdia.
Já em pleno verão, vai surgir um “grande dia”, a 16 de julho, através de uma ação conjunta das três instituições aniversariantes. Para 26 de setembro está marcado o Dia do património
das Misericórdias, integrada numa programação nacional. No dia seguinte programação completa-se com um coloquio histórico que terá em destaque uma homenagem ao antigo provedor
da Misericórdia e presidente da Câmara de Viseu, Engrácia Carrilho que, se fosse vivo, completava 100 anos. “Foi um provedor que esteve mais de 30 anos ao serviço da Santa Casa. Não
podíamos deixar de prestar esta homenagem pelo muito que fez pela Misericórdia”, justificou
Adelino Costa.
A programação comemorativa dos 500 anos continua a 27 de novembro com a celebração
do dia da instituição na Igreja da Misericórdia, integrada nos 40 anos da União das Misericórdias. A sessão solene de encerramento do programa está marcada para 10 de dezembro de
2016, no Teatro Viriato. Para já está confirmada a apresentação do livro do V Centenário que se
propõe dar a conhecer melhor a história da Santa Casa através da publicação de textos de investigação, e outros trabalhos de autor. “Tentamos fazer realizações com dignidade mas com custos
reduzidos. Não há aqui nada de supérfluo fundamentalmente em termos de custos”, avançou o
provedor.
O tempo é de comemorações, mas Adelino Costa mostrou alguma indignação pela forma
como a Santa Casa da Misericórdia de Viseu tem vindo a ser “mal” tratada pelos governantes
nos últimos anos e lembrou: “A Santa Casa passa muito despercebida, mas não está parada felizmente. Vai continuando a dar apoio a quem precisa de uma forma silenciosa. Podem pensar
que a Santa Casa é só o lar, a residência e os infantários, mas é muito mais do que isso, apoia
em áreas onde as pessoas nem imaginam. A Santa Casa não quer e não pode substituir-se ao
Estado e a outras instituições que têm obrigações na área social, mas sabe-se que, quando é para
atuação imediata, essas instituições demoram sempre um bocado [a responder] e as pessoas se
estiverem com fome morrem de fome”.
EA
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CARITAS DIOCESANA
A Cáritas Diocesana de Viseu, a ser Solidária desde 01 de janeiro de 1977, no ano de
2015 continuou a encontrar grandes desafios e inúmeros problemas, sentidos pelas famílias.
Neste contexto a Cáritas Diocesana de Viseu apoiou, no ano em curso e até 30 de novembro,
2396 famílias a que correspondem 6843 pessoas, muitas em situação de emergência social,
nomeadamente o pagamento de rendas em atraso, evitando o despejo das famílias, o apoio na
medicação, óculos entre outros produtos e a ajuda em bens alimentares àquelas que têm dificuldade de acesso aos bens básicos para a sua sobrevivência.
Para este efeito dinamizou várias iniciativas, como o Jantar Solidário, o Peditório da
Semana Cáritas, Dez Milhões de Estrelas, a recolha de bens alimentares em várias superfícies
comerciais, entre outras.
O Projeto “Escolhas Acertadas” que terminou ao fim de 3 anos, dinamizado nos bairros
sociais da Balsa, 1o de maio, Municipal e da Q.ta da Pomba, sendo estes os territórios urbanos
de Viseu com vários problemas sociais e de forte exclusão. A Cáritas Diocesana de Viseu participará no ano de 2016 num Projeto Transnacional envolvendo a Cáritas Linz (Áustria), Caritas
Milano (Itália) e Caritas Alba Iulia (Roménia).
O projeto visa combater diferentes formas de violência sobre as crianças e melhorar as
competências dos especialistas. 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.
A Cáritas Diocesana de Viseu e após convite, foi a única Entidade Portuguesa presente
na 5.ª Feira Internacional das Parcerias em Viena de Áustria, envolvendo 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.
Participou também na PAR - Plataforma de Apoio aos Refugiados, no âmbito das inúmeras iniciativas e estratégias a desenvolver para apoiar o flagelo da vaga de migração de refugiados e dada a complexidade que envolve esta temática, a Cáritas Diocesana de Viseu, vai
participar nas várias estratégias para um melhor acolhimento e Integração de refugiados em
Portugal, onde poderá dar o seu contributo, ser informado e perceber todas as dinâmicas e ações
a realizar.
Estes foram alguns exemplos de iniciativas em prol dos mais desfavorecidos e carenciados, tendo sido desenvolvidas muitas outras ações.
O ano de 2016 vai continuar a ser um ano de enormes dificuldades e desafios e a Cáritas
Diocesana de Viseu continuará com a sua rede de apoios, de solidariedade de 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. No próximo
dia 13 de janeiro, contamos, durante a tarde, com a visita do Senhor Presidente da Cáritas do
Líbano, Padre Paul Karan.
Esperançados na ajuda da Construção de um Mundo Melhor, apresentamos a todos os
nossos amigos, voluntários e benfeitores
UM ANO NOVO FELIZ.
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DIA DO MIGRANTE EDO REFUGIADO
E já no próximo Domingo, 17 de janeiro, o Dia mundial do Migrante e do Refugiado. A
Mensagem do Papa Francisco para este ano tem como lema “Os emigrantes e refugiados interpelam-nos. A resposta do Evangelho da misericórdia”.
A Mensagem, como se compreende, insere-se no contexto do Jubileu da Misericórdia e
tem por base a bula: O rosto da misericórdia. O Papa faz uma verdadeira radiografia à situação atual. “Histórias dramáticas de milhões de homens e mulheres interpelam a comunidade
internacional, testemunha de inaceitáveis crises humanitárias que surgem em muitas regiões do
mundo”.
A mensagem não esconde o medo e até as suspeitas que podem causar nas comunidades
de acolhimento todos aqueles que vêm à procura de melhores condições de vida. E bem sabemos que estes últimos acontecimentos terroristas acontecidos na Europa não ajudaram a desvanecer esse medo, bem pelo contrário.
Entretanto o “Evangelho da misericórdia sacode as consciências, impede que nos habituemos ao sofrimento do outro e indica caminhos de resposta que se radicam nas virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, concretizando-se nas obras de misericórdia espiritual
e corporal. O Papa Francisco acentuando alguns aspetos da misericórdia, exorta-nos à cultura
do encontro: “O cultivo de bons contactos pessoais e a capacidade de superar preconceitos e
medos são ingredientes essenciais para se promover a cultura do encontro, onde cada um esteja
disposto não só a dar, mas também a receber dos outros. De facto, a hospitalidade vive do dar e
receber.”
A Diocese não quis ficar indiferente à situação recente dos milhares de refugiados e por
isso a Caritas Diocesana, responsável por esta iniciativa, em parceria com instituições diocesanas e pessoas individuais pôs mãos à obra para poder acolher alguns refugiados. Neste momento está já em condições de poder acolher uma família numa casa pertencente ao Seminário
diocesano, cujas obras de adaptação foram lideradas pelas Conferências Vicentinas.
A Paróquia do Sátão através do seu grupo de pastoral social está a ultimar uma habitação
igualmente destinada ao acolhimento de uma família de refugiados. Outros espaços habitacionais estão a ser equacionados.
O nosso reconhecimento e parabéns a todos os que estão a ajudar a corporizar este projeto
solidário tão louvável em favor dos refugiados e tão em consonância com a Mensagem do Papa
Francisco para este dia do Migrante e do Refugiado.
Vigararia Episcopal da Pastoral Social
OBRAS DE MISERICÓRDIA
DAR BOM CONSELHO ...
Dar bom conselho é o dom de orientar e ajudar a quem precisa. É uma obra de misericórdia muito importante.
Aconselhar não é profetizar o futuro, muito menos projetar as nossas angústias; é a antes
de tudo a luz da oração e do conhecimento da vontade de Deus sobre a humanidade, ajudar aos
que nos pedem um discernimento nas opções e decisões a serem tomadas.
Aconselhar é ajudar a lançar luz no caminho de quem anda na sombra. Todos nós, seres
humanos, temos momentos de fraqueza e estamos sujeitos a passar momentos difíceis na vida.
assim, quando estamos fragilizados, podemos tomar uma decisão errada ou fazer algo que vai
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comprometer o resto da nossa vida.
Nesse momento, um bom conselho pode salvar uma vida, pode ajudar a renascer, em cada
um de nós, a alegria de viver e acreditar que o melhor estará para vir.
No mundo de hoje e no ritmo acelerado da vida do dia a dia, é muito pouco o tempo que
dedicamos aos outros. E como hoje se precisa de tempo para escutar, de alguém que saiba escutar!
Vivemos numa rotina diária para assegurar a satisfação das nossas necessidades materiais
e físicas de vária ordem, não cuidando das necessidades do espírito.
Por outro lado, como dizem os ditados populares: “só podemos dar bons conselhos quando deixarmos de dar maus exemplos” e “de boas intenções está o inferno cheio”.
É assim urgente que cada um de nós arranje tempo para as coisas do espírito, estabelecendo
relações interpessoais de verdade, de misericórdia e de partilha do bom e do menos bom que
acontece nas nossas vidas.
Não se quer dar soluções, somente ajudar o outro a encontrá-las, por si e pelo bom conselho recebido. Em momentos de desânimo, a existência de um bom conselheiro pode salvar vidas... e criar para todos um mundo melhor em que impere a felicidade e a harmonia duradouras.
Pe. António Gonçalves
XXVII JORNADAS NACIONAIS DA PASTORAL FAMILIAR
Nos dias 16 e 17 deste mês de janeiro, decorreram em Fátima as XXVII Jornadas Nacionais da Pastoral Familiar. Os trabalhos decorreram no Seminário do Verbo Divino.
As Jornadas tiveram como tema “A vocação e a missão da Família”, de acordo com a temática do recente Sínodo dos Bispos sobre a Família. Todas as dioceses estavam representadas,
quer através dos seus secretariados, quer através dos responsáveis dos vários Movimentos da
pastoral e espiritualidade familiar.
Da nossa Diocese, esteve o casal responsável do Secretariado da Pastoral Familiar que
agora vai deixar as suas funções e alguns elementos do novo Secretariado, acompanhados pelo
Vigário Episcopal da Família. O nosso bispo que integra a Comissão Episcopal do Laicado e da
Família também esteve presente.
O Programa esteve centrado nas comunicações do senhor D. Antonino Dias, Presidente
da Comissão Episcopal e que participou nos trabalhos do Sínodo. Tendo em conta as espectativas e o que se disse e não disse dos trabalhos sinodais era previsível o interesse por estas
comunicações.
O Senhor D. Antonino, na 1.ª parte da sua intervenção, de uma forma muito simples e
coloquial, apresentou uma síntese do modo como decorreram os trabalhos sinodais, dando-nos
assim uma panorâmica das várias sensibilidades e do empenho de todos os sinodais refletirem e
manifestarem o grande amor e apreço que têm pela família. Na 2.ª parte começou por apresentar uma radiografia da família na cultura atual, tendo depois apresentado a perspetiva cristã da
família que todos somos chamados a propor. Salientou, fazendo referência ao Papa Francisco,
que, após o sínodo, não podemos deixar as coisas como estão; todos somos chamados a trabalhar, com criatividade e na fidelidade ao evangelho, pela família.
Não há receitas feitas, mas temos que fazer alguma coisa e a família deve estar no centro
de toda a pastoral da Igreja.
Espera-se pelo documento (exortação pastoral ou encíclica) do Santo Padre com algumas
orientações. Estas comunicações do senhor D. Antonino deram a possibilidade de, em grupos,
os participantes poderem refletir sobre a temática apresentada e formular algumas questões que
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lhe foram colocadas e às quais ele procurou responder, se não a todas, mas a uma grande parte,
manifestando, mais uma vez , não ter receitas feitas, mas exortando todos, secretariados e movimentos familiares, a serem criativos na fidelidade ao pensamento cristão.
Sugeriu que fosse lido e estudado o documento final do sínodo, sugestão que aqui deixamos,
quer para o Secretariado da Pastoral Familiar, quer para os vários movimentos da pastoral familiar existentes e a trabalhar na nossa diocese, de cuja leitura e reflexão pudessem ser apresentados alguns desafios pastorais para a missão da família.
Vigararia Episcopal da Pastoral Social
NOVA DIREÇÃO DA CÁRITAS
No início da noite de Sexta-feira – 22 de janeiro – decorreu uma importante reunião na
sede da Cáritas Diocesana, presidida pelo Bispo da diocese. Presentes os elementos que dirigiram a Cáritas até agora, presididos pelo Senhor José Borges que, com um interregno de 3
anos, dirigiu a Cáritas deste 1972. Presentes, também, os novos elementos que, presididos pelo
Senhor Monteiro Marques, irão dirigir esta importante Instituição diocesana. Constituiu a nova
equipa o Vigário Episcopal para a área social e para a família – Cón. Miguel de Abreu – que é
o novo Assistente desta nova Direção. O tema principal desta reunião foi a passagem de testemunho para a nova Direção e os agradecimentos aos elementos da Direção cessante.
PROVEDORES DAS MISERICÓRDIAS
Convocados pelo Bispo, reuniram-se os Provedores das Santas Casas da Misericórdia da
diocese, no Centro Sócio Pastoral Diocesano, na manhã de Sábado, dia 23 de janeiro. Esteva
presente, também, o Vigário Episcopal para a área social e para a família – Cón. Miguel de
Abreu. O tema principal da reunião foi refletir a participação das Santas Casas no ano Santo da
Misericórdia. Foi uma reunião muito proveitosa, ficando decididas e organizadas várias conclusões importantes: cada Santa Casa refletirá uma das 14 Obras de Misericórdia para a elaboração
de um pequeno livro para se ajudar a viver este ano em toda a diocese; com a ajuda de especialistas, será feita uma coleção de desenhos de todas as Santas Casas; organizar-se-ão peregrinações de todas as Santas Casas, com utentes e outros idosos e doentes, às Igrejas jubilares; será
organizada uma peregrinação à Catedral com as Irmandades de todas as Santas Casas. De notar
que, na diocese, existem 14 Santas Casas em atividade. A organização destas iniciativas terá a
participação dos párocos das Comunidades.
“MISERICÓRDIA SEM FRONTEIRAS”
ENCONTRO NACIONAL DE MIGRAÇÕES
“Misericórdia sem fronteiras” foi o tema do encontro de animadores sócio-pastorais das
Migrações, que se realizou entre 15 e 17 de janeiro, em Bragança. É já a 16.ªedição destes encontros, promovidos pela Caritas Portuguesa e a Obra Católica Portuguesa das Migrações, em
parceria com o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil e a Agência Ecclesia .
O encontro começou na sexta-feira à noite, com uma primeira conferência do bispo de
Lamego, D. António Couto, que nos falou dos fundamentos bíblicos para viver a misericórdia,
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uma verdadeira lição de mestre sobre as raízes da misericórdia que, segundo explicou, na palavra hebraica, significa amar visceralmente, entranhadamente.
No dia seguinte, o primeiro painel foi alusivo a “Um mundo sem fronteiras”, com intervenções de Vera Rodrigues, Silva Peneda e Irmã Irene Guia, que falaram sobre as razões que
motivam os movimentos migratórios e os desafios que colocam à Europa e ao mundo, na sua
globalidade.
Nesta crise migratória não podemos ver esta temática como uma ameaça, mas precisamos
de olhar às causas e dar uma resposta coordenada e solidária.
A irmã Irene da Guia, que tem uma larga experiência de terreno, pois visitou vários países
do médio Oriente e da África, disse, com toda a clareza, que a Europa deve acolher os refugiados, pois essa será uma maneira de se redimir dos pecados do passado”.
No 2.º painel o tema era: “Um coração sem fronteiras”. Esteve a cargo de Mendo Castro
Rodrigues (UCP), que falou do paradigma de ação para um autêntico acolhimento; de João Bartolomeu Rodrigues(UTAD), que nos disse que “Educar é construir relações sadias” e Catarina
Martins Bettencourt, que lembrou a ação da Fundação AJUDA À IGREJA QUE SOFRE e nos
falou da dimensão religiosa dos refugiados.
Numa Europa dos direitos humanos nota-se que se olha esta vaga de refugiados como
uma invasão e que os estados (com exceção da Alemanha de Merkl) falham e adiam ou até
negam uma solução que respeite os direitos fundamentais.
Ficamos com a impressão de que os refugiados são aqueles a quem é negada a cidadania”.
Ficou bem patente o apelo do Papa para que a Igreja e suas organizações sejam exemplares, no
acolhimento a esses irmãos a quem tudo falta por causa de guerras e da intolerância.
Neste encontro houve ainda tempo para um passeio pela parte histórica da cidade, que
muito agradou aos cerca 70 participantes, que viajaram em comboio turístico.
No final do dia 16 assistimos a uma conferência intitulada: “Misericórdia sem fronteiras:
a experiência do Líbano”, proferida pelo presidente da Caritas do Líbano, P. Paul Karam, que
apresentou como “os refugiados sírios são acolhidos e os meios escassos para fazer chegar a
essa linha da frente os apoios da comunidade internacional”.
Referiu como é difícil viver num país de cerca de 4 milhões de habitantes, onde quase
metade são refugiados, a viver em tendas exíguas e sem esperança de futuro. Felizmente que as
diferenças religiosas entre a maioria muçulmana e a minoria católica, não têm sido obstáculo
para uma vivência respeitadora das diferenças”.
Presentes estiveram, além do D. António Couto, 1.º conferente, o Bispo da diocese de
Bragança D. José Cordeiro, D. Jorge Ortiga, de Braga e D. António Vitalino, de Beja, ambos da
Comissão Episcopal da Pastoral Social e da Mobilidade Humana.
Também marcaram presença o Dr. Paulo Rocha da Agência Ecclesia e o professor Eugénio da Fonseca, presidente da Caritas Portuguesa, que viu este encontro como “gerador de
confiança, entendendo que o acolhimento aos refugiados não pode ter como razão principal a
sobrevivência dos estados”. Acredita ainda que “a necessidade de mão de obra e a baixa natalidade na Europa pode fazer com que ganhem as duas partes”.
No domingo, dia 17 de janeiro, foi o encerramento do encontro a 40 km de Bragança,
no santuário de Nossa Senhora de Balsamão. Era o dia mundial do Migrante e Refugiado e a
abertura da Porta Santa da Misericórdia neste santuário.
Presidiu à Eucaristia D. José Cordeiro, que afirmou a dado momento da sua homilia que
“a Igreja olha os migrantes e refugiados como irmãos e irmãs que procuram uma vida melhor,
longe da pobreza, da fome, da exploração e da injusta distribuição dos recursos”.
Pelo Secretariado das Migrações
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CÁRITAS DIOCESANA INICIA UMA NOVA DIREÇÃO
Ao folhearmos o nosso Jornal da Beira, na primeira semana de cada mês, deparamo-nos
com a apresentação de um texto da responsabilidade da Cáritas Diocesana, que de algum modo
pretende partilhar com todos os leitores as principais notícias no âmbito da Pastoral Social onde
estamos integrados, os nossos objetivos, as nossas preocupações, mas sobretudo e fundamentalmente a nossa alegria e esperança, que aliadas à nossa determinação nos levam a colaborar
com o nosso Mestre na concretização da Caridade nos nossos irmãos mais necessitados.
Como já será do conhecimento de todos, o nosso Bispo deu posse na passada semana à
nova Direção e ao Conselho Fiscal, e tendo em consideração que a identidade católica da Cáritas e o seu objeto, requer a nomeação de um Assistente, temos connosco e em estreita união, o
Vigário da Pastoral Social, que acumula com a missão de Assistente da Cáritas.
Uma primeira palavra para agradecer à direção anterior todo o trabalho, que certamente
por vezes com muito esforço, mas também com dedicação e disponibilidade, deram o melhor
de si para que a Cáritas aos vários níveis fosse ultrapassando as dificuldades a que está sujeita
uma organização com as nossas características. Seria injusto não fazer uma referência muito
especial ao Presidente anterior, Sr. José Borges que doou parte da sua vida à Cáritas de Viseu
tendo sido durante tantos anos o seu rosto visível. Tentaremos estar à altura para prosseguir o
seu trabalho, e sabendo bem que estará sempre disponível para nos ajudar no nosso caminho,
pedimos ao Senhor que lhe conceda a merecida recompensa pela obra que deixou na Diocese.
Uma segunda palavra para agradecer a todos os funcionários que todos os dias se esforçam para concretizar os objetivos que lhe são indicados pela direção. Tenhamos sempre presente que trabalhar na Cáritas é muito mais do que um emprego de que todos nós, (os que têm
a sorte de o ter) se servem para provir às suas necessidades e da sua família. Estar na Cáritas é
ter a alegria de poder ajudar os outros, é ter a sorte de chegar ao fim do dia e ter a certeza que de
algum modo, cada um na sua função, o Senhor lhe concedeu a Graça de poder utilizar as suas
mãos, a sua cabeça e sobretudo o seu coração para que a Sua Caridade pudesse chegar melhor
e a mais irmãos nossos.
Tendo sempre presente que a Cáritas Diocesana de Viseu, deve prosseguir o bem público
eclesial na sua área de intervenção de acordo com as normas da Igreja Católica, sendo uma das
suas principais metas, a promoção da caridade cristã, permitam-nos uma terceira palavra para
os nossos párocos. Estamos bem conscientes que sem a sua precisa colaboração, não vamos
concretizar a nossa ajuda ao maior número de irmãos que precisam do nosso apoio, da nossa
palavra e diremos mesmo da partilha da nossa vida. Vamos certamente precisar da vossa ajuda,
mas mais importante será talvez poder contar com o vosso conselho, com a vossa informação e
a partilha da vossa sabedoria nesta importante área da Pastoral Social.
Por todas estas razões é com muita alegria que vos recordamos o nosso dia, o dia da Cáritas Diocesana, que iremos viver com toda a esperança nos dias 26, 27 e 28 deste mês. Apelamos
à generosidade de todos para podermos alimentar a esperança de muitos irmãos nossos.
Socorremo-nos das palavras de D. José Traquina, Bispo auxiliar de Lisboa, membro da
Pastoral Social e Mobilidade Humana e responsável pelo acompanhamento da Cáritas.
Semana da Cáritas no Ano da Misericórdia. E “misericórdia” pode ser traduzida por compaixão, como reconciliação e proximidade. A misericórdia corresponde à graça de Deus, que
possibilita a nossa resposta de conversão. É a possibilidade que nos é dada para nos “reconciliarmos” “Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso”.
Recordamos que o coração da Igreja é caritas. A Cáritas é o coração da Igreja no Mundo.
Com muito entusiasmo e espectativa vamos fazer o nosso peditório anual. Trata-se de
uma ferramenta muito importante para podermos ajudar os que mais precisam. Vamos tentar
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chegar a toda a Diocese, mas para isso necessitamos da vossa ajuda.
A todos cristãos que pensam poder ajudar nestes dias, disponibilizando até apenas algumas horas, para de uma forma organizada poder recolher as ofertas que generosamente todos
os de boa vontade queiram colocar nas nossas “latinhas” do peditório. Se pretendem colaborar
connosco, por favor passem pelas nossas instalações na Rua Alexandre Herculano, no. 475
onde vos serão dadas todas as instruções. Podem optar pelo telefone 232 420 340, ou por mail
viseu@caritas.pt
Recordando as palavras que aprendemos no Hino da Ação Católica... Há caminhos não
andados que esperam por alguém... aceitamos com alegria e disponibilidade a Missão a que
comprometemos. Ajudem-nos a ajudar.
Cáritas Diocesana
MONSENHOR FEYTOR PINTO - PASTORAL DA SAÚDE
“A IGREJA DEVE FAZER A DEFESA INTRANSIGENTE DA VIDA”
JB. Pedia-lhe que recordasse um momento marcante nesta sua missão eclesial de defesa
dos valores da vida ...
O momento mais marcante que eu vivi, na defesa dos valores da vida, foi em 1984, dia 25
de janeiro: Primeira luta contra a lei do aborto, com um grupo de defesa da vida. Conseguimos
750.000 assinaturas que foram entregues no Parlamento, contra a aprovação da lei do aborto L
6/84.
Depois fiz uma homilia na Basílica da Estrela, propondo soluções para defender e promover a vida. Na assembleia cristã estava o Senhor Cardeal António Ribeiro e os Bispos Auxiliares. Esta homilia está publicada na Revista Lumen e nas atas da Conferência Episcopal.
Daqui nasceu o Movimento de Defesa da Vida, com ações de formação organizadas em
favor da vida humana; da regulação dos nascimentos e da harmonia em família.
JB. Na sua missão, em defesa dos valores da vida, como lê a sociedade de hoje? Como a
vida é entendida hoje?
A sociedade de hoje proclama os direitos humanos sobre a vida, artigo 3.º dos D.H. e,
depois, legisla contra a vida nos parlamentos dos vários países:
- Com a legalização do aborto - A legalização da Eutanásia - A legalização sobre o suicídio medicamente assistido. - A legislação sobre a destruição dos embriões excedentários, etc. A
vida é para muitos alguma coisa de que se pode dispor livremente. Os próprios atenta- dos à
vida são frequentemente justificados. A vida deixou de ser, para muitos o primeiro de todos os
valores.
Quando todo o ser “tem direito à vida, à liberdade e à segurança da sua pessoa (D.H. 3.º)
JB. No desfi o deste Ano da Misericórdia, é possível ser cristão e ser misericordioso no
dia a dia?
Não só é possível ser misericordioso como, para o cristão, é uma exigência da sua fé. O
Papa Francisco acaba de publicar um livro extraordinário “O nome de Deus é misericórdia”. Já
S. João dissera que “Deus é amor”. (Jo. 4-8).
Depois o Papa Francisco institui o Jubileu da Misericordia e refere a misericórdia em
duas vertentes: a misericórdia que Deus tem para connosco e a misericórdia que devemos ter
para com os outros.
Finalmente recordam-se os valores da misericórdia corporal e espiritual, linhas de conduta para o cristão, para ter misericórdia e ser, no dia a dia, misericordioso para com todos.
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JB. Como a Igreja hoje se pode posicionar na defesa dos valores da vida? Como a deve
anunciar?
Na Encíclica Pacem in Terris, o Papa João XXIII refere que há 4 pilares da Paz: “A verdade, a justiça, a liberdade e o amor” (P.T. 35). Estes valores podem aplicar-se à vida humana.
São valores essenciais:
- A verdade e não a diplomacia ou a conveniência
- A justiça e não a justificação dos próprios erros
- A liberdade e não o capricho, para a afirmação pessoal a qualquer preço.
- O amor e não o simples culto do que dá prazer e é agradável, no egoísmo pessoal ou de
grupo.
A Igreja deve fazer a defesa intransigente da vida, a partir dos Direitos Humanos e deve
propor a qualidade de vida e a promoção da vida, com ações sociais esclarecedoras.
JB. Qual a sua leitura da situação atual dos refugiados e migrantes? Como a Igreja poderá afirmar a sua mensagem de acolhimento, como desafia o Papa Francisco?
A situação dos migrantes e refugiados é a expressão de um dos maiores dramas da humanidade. Há centenas de milhares de homens e mulheres que com o maior risco ou fogem da
perseguição ou procuram melhores condições de vida. O envolvimento e apoio a estes seres humanos, em sofrimento, é um dever para os países da Europa. O modo como acolhem e integram
estas pessoas é que constitui um desafio muito grande. É urgente:
- Organizar o acolhimento à chegada e procurar a identificação, o lugar de origem, a razão
da fuga, a situação concreta em que cada um se encontra.
- Depois, escolher o país ou o lugar onde podem ser acolhidos e integrados, como podem
educar os lhos, encontrar um emprego, ter uma casa e viverem felizes.
Só nestas condições se evitam os riscos de, no meio destes movimentos, aparecerem pessoas que não procuram refúgio, mas oportunidades de agitação.
A Igreja deve estar totalmente colaborante, neste apoio a migrantes e refugiados, mas
deve ter uma organização rigorosa, vigilante, e cheia de misericórdia e ternura.
Há paróquias que já ofereceram alojamento e estão disponíveis para integrar estas pessoas.
A diversidade de situações exige uma preparação cuidada para responder com eficácia
aos problemas em causa. Tudo é um ato de amor.
JB. Que palavra a destacar neste Ano da misericórdia?
A palavra que eu gostava de sublinhar neste Ano da Misericórdia é a palavra TERNURA.
Esta é uma expressão repetidas vezes usada pelo Papa Francisco desde a tarde da sua eleição
para o Supremo Pontificado da Igreja.
A ternura é a atitude de Deus para com cada ser humano, porque Ele “é clemente e compassivo, lento para a ira e rico em misericórdia”.
Por outro lado, é a palavra que deve dominar a nossa relação com os outros, uma vez que
todos os que sofrem esperam gestos que os confortem e estimulem. Esses gestos são a ternura
vivida na caridade fraterna. Os irmãos verdadeiros amam-se e servem-se mutua- mente, com
ternura.
NA
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OBRAS DE MISERICÓRDIA
VISITAR OS DOENTES (ENFERMOS)
DA DOR AO AMOR...
As obras de misericórdia são para o cristão uma autêntica (pro)vocação.
Cuidar e visitar os doentes é uma obra de misericórdia que leva amor à dor, e que provoca
amor na dor.
Visitar ou cuidar dos doentes pressupõe uma atenção especial para com aquele que sofre
a debilidade física, a psíquica ou a espiritual.
No “corre-corre” da socie- dade atual, muitas vezes, somos confrontados com a “ausência
de tempo” e a “falta de disponibilidade” para olhar para o sofrimento e para aquele que sofre.
Um dos textos que melhor ilustra esta obra de misericórdia é precisamente a Parábola do
Bom Samaritano (Lc 10, 30-37). Urge ler esta parábola e (re)criá-la na atitude do dia a dia...
Quem é o “enfermo”?
Poderá ser um doente, um idoso ou uma pessoa que, dada a sua limitação física ou de
saúde, não pode ter uma “vida normal”. Daí a necessidade de estar “vigilante” e próximo dele
na sua casa, num hospital, num lar...
Quais as atitudes? Parar... Fazer uma pausa no “corre-corre” da vida para ver quem à
nossa volta se encontra em situação de debilidade, e não passar indiferente ao seu sofri- mento.
Ir ao encontro (aproximar-se)...
Ir ao encontro na solidão e no sofrimento para que, com a nossa presença, a pessoa em
causa sinta que não está só na sua dor, mas que alguém, empaticamente, está ao seu lado. Estar
ao lado de quem sofre para lhe dar um pouco de vida com a sua presença, com uma palavra de
encorajamento, de esperança e de fé... e, quando todas as palavras falharem, que a linguagem
do silêncio seja também uma presença forte e sentida. Olhar...
Frequentemente, a pessoa em sofrimento tem necessidade que alguém olhe para ela e,
olhando, encontre na expressão facial um rosto de coragem e de profunda simpatia e empatia.
escutar...
Dada a ausência e o afastamento das pessoas para com os doentes, estes têm necessidade
de quem os escute, nas suas dores, nas suas angústias e nos seus sofrimentos. Sem os julgar, a
escuta ativa poderá servir de “anestesia” para a dor.
Coração...
Colocar coração na visita ao doente, é colocar o mais belo e profundo sentimento da
pessoa: o amor. Amar na vida, amar na dor, amar no sofrimento, amar na solidão, amar simplesmente amando, tentando colocar-me no lugar do outro e fazer-lhe o que gostaria que me
fizessem numa situação idêntica.
Quem deve visitar o doente? A família... eu... Tu... Nós... Cabe à família ser a primeira
visitadora. Para além da família, hoje há pessoas que se sentem vocacionadas para visitar os
doentes e acompanhá-los no sofrimento: voluntários (pessoas que dispõe de um pouco do seu
tempo, para minimizar o sofrimento, a solidão e o esquecimento na vulnerabilidade humana).
Olhando para a Parábola do Bom Samaritano e a sua atualidade, urge (re)criar uma pastoral da saúde que permita (re)encontrar na mensagem evangélica, no testemunho cristão, na
misericórdia e na solidariedade o sentido da dor para o amor e do amor na própria dor...
Pe. João Pedro Cardoso
Capelão do Hospital
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VIGARARIA DA PASTORAL SOCIAL - RETIRO QUARESMAL
“A CARIDADE DE CRISTO IMPELE-NOS”
A Vigararia Episcopal da Pastoral Social, através do seu Secretariado, vai promover, por
proposta do Papa Francisco neste Ano Jubilar da Misericórdia, um Retiro Espiritual no dia 6
de março (domingo), no Centro Socio Pastoral da Diocese de Viseu, destinado a todas as pessoas que trabalham na área da pastoral social: Dirigentes e Funcionários dos Centros Sociais e
Cáritas Paroquiais, Dirigentes e Funcionários das Santas Casas da Misericórdia, Membros dos
Grupos Socio-Caritativos Paroquiais e Instituições Diocesanas (Caritas Diocesana, Fundação
D. José da Cruz Moreira Pinto e Centro Socio-Pastoral).
Programa: 09.00h – Acolhimento; 09.30h – Início dos Trabalhos; 13.00h – Almoço; 14.30h – Peregrinação Jubilar à Sé Catedral; 16.00h – Eucaristia na Sé.
NOTA: A Peregrinação Jubilar será integrada na Peregrinação que o Arciprestado da
Beira Alta irá fazer nesse dia (6 de março, às14.30h), à Sé. Pedimos que nos façam chegar a
inscrição até ao dia 29 de fevereiro para melhor organização. Haverá a possibilidade de almoço
no Centro Pastoral, basta para isso anotar na ficha de inscrição. Para informações, podem contactar o Centro Pastoral.
Confirmações até dia 29 de fevereiro para: 232 467 690 viseucentropastoral@gmail.com
Vigararia Episcopal da Pastoral Social
PASTORAL DA FAMÍLIA
DEUS, AMOR E FAMÍLIA
O cristão deve ser alguém que abre o coração ao amor. Para amar é necessário desproteger-se, é necessário sair, deixar-se transformar e renovar-se cada dia. Isto faz-nos crescer e
revelamos toda a beleza que existe dentro de nós.
Com o sínodo na nossa diocese, Deus quis renovar e comprometer todos os cristãos.
Quer que sejamos mais conscientes das nossas responsabilidades. D. Ilídio dizia-nos no início
da caminhada sinodal que “chegou a nossa vez de dizermos que somos cristãos e que estamos
empenhados numa Igreja nova, bela e feliz”. Em resposta ao convite de Deus, através do nosso
Bispo, foi reorganizada a pastoral familiar. Os novos elementos do secretariado da pastoral
familiar (Gina Maria Marques Preira / Diác. Hélio da Silva Domingues, Helena Sofia Soares
Marques / Adelino Pontes Ferreira de Castro Pereira, Clementina da Costa Figueiredo / Adelino
Silva Rodrigues, Isabel Maria Azevedo Pereira Cardoso / Álvaro António Almeida Cardoso e
o P. Miguel de Abreu) aceitaram este novo e maravilhoso desafio com um sim humilde, colocando nas mãos de Deus a responsabilidade de nos ajudar neste novo projeto, que certamente
terá dificuldades, mas esperamos ter muitas alegrias ao conseguir chegar às famílias da nossa
diocese.
Queremos viver à luz da fé. Caminhar sob o olhar misericordioso de Deus e de Maria, que
é Mãe de ternura, procurando viver cada dia com amor à família.
No dia 16 de janeiro, em Fátima, os responsáveis da equipa alguns elementos da nova
equipa participaram nas jornadas nacionais da pastoral familiar, que este ano procuram dar
continuidade ao debate do sínodo dos bispos sobre a família.
Reuniram, dia 24 de janeiro, todos os elementos da pastoral familiar para passagem de
testemunho da equipa cessante para a nova equipa. Reconhecemos o enorme trabalho realizaIgreja Diocesana
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do na diocese pela equipa anterior presidida pelo casal Pureza e Diác. Joaquim Cardoso, que
contagiaram muitas famílias e muitas estruturas, no entusiasmo da concretização de um grande
projeto pastoral. Aos nossos irmãos endereçamos um fraterno abraço na certeza de que muitos
frutos se revelarão por muitos anos, da sua sementeira. Foram os gestos de acolhimento, ternura, compreensão, tolerância, perdão... que ficam a germinar nos corações onde caíram.
No dia 12 de fevereiro reuniu a nova equipa para se conhecer melhor e para perspetivar
o futuro. Os novos elementos da pastoral familiar continuarão a procurar fazer do mundo à
nossa volta um verdadeiro lar, um espaço de concórdia, solidariedade e respeito mútuo. É nosso
desejo que as famílias respondam à sua vocação de ser uma forma de Igreja doméstica, sem
esquecer a dimensão da Fé, um dom precioso na construção deste caminho.
A família tem como função fundamental ser comunidade de amor e escola de valores
humanos. É nela onde se realiza a descoberta do outro, onde se descobre o amor e onde se concretiza a primeira experiência religiosa (através da palavra, do exemplo e da oração). Ser pai é
ser guia que anima e o seu exemplo conduz. A mãe, é mãe... é o coração da família com grande
espírito de sacrifício. É essencial que haja momentos de diálogo entre os esposos e estes com
seus os lhos. Os pais saibam ouvir e dar tempo aos seus lhos. Quantos pais oferecem mais bens
materiais que o seu próprio tempo? Certamente terá as suas consequências... A melhor prenda:
ser e viver em família.
Muitas tristezas, desânimos e males da nossa humanidade têm a sua origem na falta de
amor. Quantas famílias vivem momentos de crise? Casais em conflito, em permanente violência
verbal e até física, porque o amor nunca existiu, se apagou. Quantas lágrimas seriam evitadas
de houvesse amor? Amor do dia a dia, momento a momento, de pequenos gestos, de serviço, de
diálogo, de compreensão, de perdão.
Ninguém é perfeito, mas existem crianças e adolescentes agressivas, com comportamentos estranhos, sem sucesso escolar, porque lhes falta a atenção, o cuidado, o afeto, o tempo do
pai ou da mãe. Os filhos para serem felizes precisam de ser amados. O amor está ao alcance de
todos nós. Quando amo uma pessoa sinto-me encantado por ela. Em todo o grande amor, eu
toco o amor de Deus. É um presente e uma graça de Deus.
Ser família é ser homem e mulher, ser pai e mãe, ser filho e filha, ser avó e avô de ESPERANÇA. Passa por cada um de nós e cada um é uma peça fundamental na pastoral familiar que
é de todos.
O Secretariado
CARITAS DIOCESANA
CORAÇÃO DA IGREJA NO MUNDO
Todos os anos, por iniciativa da direção nacional, temos oportunidade de em todas as
paróquias e com várias iniciativas participar na Semana da Cáritas. Este ano com um tema bem
atual – Cáritas: Coração da Igreja no Mundo.
Assim aconteceu na nossa diocese. Certamente que todos vós durante esta semana fostes
de algum modo interpelados pela necessidade de repartir os bens que o Senhor coloca à vossa
responsabilidade. Tivemos todos nós bem presente as palavras que o nosso bispo nos dirigiu na
sua última Nota Pastoral:
Podemos, como S. Pedro, não ter emprego nem outras coisas muito avultadas para dar...
Porém, do que temos, não deixemos de partilhar, generosa, efetiva e afetivamente e com alegria, com aqueles que mais precisam. E termina a referida “Nota” afirmando que connosco, eles
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podem ser mais felizes e sentir menos a injustiça da vida, do mundo e da história recente que
vivemos. Não deixemos ninguém, caído e só, à beira do caminho!
Chamando os discípulos disse “Em verdade vos digo esta viúva pobre deitou no tesouro
mais do que todos os outros; porque todos deitaram o que lhes sobrava, mas ela, na sua penúria, deitou tudo quanto possuía, todo o seu sustento “ (Marcos cap. XII, v.43- 44).
Tivemos esta semana alguns momentos altos que salientamos e partilhamos com os amigos desta página: O primeiro foi a oportunidade de praticar mais intensamente algumas obras
de misericórdia corporais. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir
os nus, dar pousada aos peregrinos.
Então os justos vão responder-lhe: “Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? ou com sede, e te demos de beber? E o Rei vai dizer-lhes em resposta: “Em verdade vos digo: Sempre que fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo
o fizestes. (Mateus cap. 25, v.37e 40).
E foi assim que esta semana, tanto nos peditórios na via pública, nas grandes superfícies,
nas empresas e nos ofertórios das Eucaristias vespertinas e dominicais, vos foi possibilitado
responder às necessidades dos mais precisam da nossa diocese. O nosso agradecimento pelo
vosso contributo, quer tenha sido do que vos sobra ou do que vos faz falta. Vamos utilizá-lo,
cumprindo a intenção com que fizeram a vossa oferta. Podemos assim responder às necessidades de mais irmãos nossos. Devemos utilizar as vossas ofertas, para responder às aflições com
que diariamente somos confrontados.
O segundo momento, foi a oportunidade que esta semana nos trouxe, para podermos rezar
não só pelos que mais sofrem, mas para dar graças por todos aqueles que no silêncio das suas
almas, praticam a caridade cristã de acordo com o aprendemos na doutrina social da Igreja.
O terceiro momento será de reconhecimento para todos os voluntários que colaboraram
no peditório. Jovens e adultos de muitos arciprestados que nos ajudaram com a sua alegria,
generosidade e espírito de sacrifício. O tempo frio a que a estiveram sujeitos demostrou bem
a vontade de ajudar a concretizar os objetivos a que nos propusemos. Agradecemos o bom
exemplo que deram alguns dos nossos funcionários que ao disponibilizarem-se para esta ação,
manifestaram o seu carinho à Instituição e aos fins para que foi criada. Estamos unidos e determinados a dar respostas concretas que ajudem a solucionar algumas das maiores dificuldades
que diariamente nos apresentam.
O nosso agradecimento a todos os párocos da nossa diocese, pelo apelo à generosidade
dos fiéis que participaram nas Eucaristias do 3.º Domingo da Quaresma. Temos perfeita consciência da importância da sua colaboração, na resposta que nos é exigida. Só trabalhando em
conjunto, otimizando meios humanos, recursos materiais, partilha do conhecimento das diversas realidades e sobretudo dando-nos a possibilidade de colaborar na procura das melhores
soluções para as dificuldades com que são confrontados na Pastoral Social das suas paróquias.
Só poderemos acabar esta nossa mensagem, do modo como se faz na nossa terra... Muito obrigado e Bem Hajam.
OBRAS DE MISERICÓRDIA
BOM CONSELHO NOS CAMINHOS DA MISERICÓRDIA
Em Ano da Misericórdia será oportuno refletir sobre a Obra de Misericórdia Espiritual:
“Dar bom Conselho”?
À partida, a Igreja ensina que “Dar Bom Conselho” é um caminho apto para praticar e
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alcançar Misericórdia. O Papa Francisco diz que Misericórdia é o Nome, Coração e Vida de
Deus.
Deus comunica-Se e revela-Se Misericórdia de modo extremo no mistério da Encarnação
de Seu Filho Jesus. O evangelista S. Lucas, usando palavras do Profeta Isaías, diz como as coisas aconteceram: “Das raízes do tronco de Jessé sairá um Rebento que traz consigo o Espírito
de Javé” com os seus Dons que irão possibilitar e reatar a nossa relação com Deus .
Jesus, mais tarde, no sermão da Montanha, havia de chamar felizes porque alcançariam a
Misericórdia de Deus aqueles que vivessem ao jeito de Deus, praticando a Misericórdia com o
próximo. A Igreja sugere 14 maneiras de praticar a Misericórdia: sete de caráter mais material e
sete de ordem mais espiritual. Entre estas últimas surge o “Dar bom Conselho” que pressupõe o
“Conselho, Dom do Espírito” que nos vem do Rebento de Jessé e que nos guia na transitoriedade e na incerteza para que não demos passos em falso. Dar bom conselho para ajudar a discernir,
a não ser precipitado, a nada absolutizar a não ser Deus. O Bom Conselho, na perspetiva dos
Dons do Espírito, acontece necessariamente dentro deste horizonte: ajudar o outro a orientar-se
e a viver a sua vida segundo Deus em todas as circunstâncias. Praticar o “Bom Conselho” supõe
sempre o respeito pela diversidade dos caminhos e dos modos de caminhar dos outros, ajudando-os e encorajando-os a viver na liberdade as suas decisões sob a ação do Espírito. O bom
conselheiro tem de ser sempre uma pessoa prudente, respeitadora do outro, interiormente livre
e não proselitista. Só assim o Dom acontece, a Misericórdia de Deus se experimenta e partilha
e a vida segue rumo à felicidade plena.
Pelo “Bom conselho” consentimos que o Espírito nos use para fazer chegar ao outro a
beleza, a alegria e a possibilidade de Deus Misericórdia.
No contexto deste ano, poderá ser pertinente uma leitura da obra de Misericórdia Espiritual “Dar Bom Conselho”.
Não se pretende de modo algum excluir da prática do “Bom Conselho” os que não têm
fé; apenas destacar uma perspetiva bíblica desta obra de Misericórdia e com a sua prática levar
à experiência de Deus: “Felizes os misericordiosos porque alcançarão de Deus a misericórdia”.
“Dar Bom Conselho”, faz parte deste caminho de felicidade que é Dom do Espírito.
Pe. Manuel Barranha
“A CARIDADE DE CRISTO IMPELE-NOS”
Promovido pela Vigararia/Secretariado da Pastoral Social, decorreu na manhã do dia 6 de
março, no Centro Pastoral de Viseu, uma reflexão/retiro destinada a quem trabalha na Pastoral
Social: dirigentes, colaboradores das instituições e membros dos grupos socio caritativos das
comunidades paroquiais. “A caridade de Cristo impele-nos”, lema proposto pela Santa Sé, serviu de mote para a reflexão que teve como ponto forte a explanação das Obras de Misericórdia,
quais gestos concretos para a vivência da Misericórdia. 60 pessoas aceitaram o convite feito e
participaram empenhadamente na dinâmica que se desenvolveu em três momentos, todos eles
marcados pela escuta da Palavra de Deus, acolhida e refletida.
O último momento da manhã teve a marca penitencial em ordem à reconciliação, já que,
de tarde, o grupo se incorporou na Peregrinação que o Arciprestado da Beira Alta fez à Sé,
Igreja Mãe da Diocese, onde muitos tiveram a oportunidade de se reconciliar, após a passagem
pela Porta Santa neste duplo Jubileu, o da Catedral e o da Misericórdia e tendo participado na
eucaristia presidida pelo senhor Bispo e concelebrada por vários sacerdotes.
Várias Instituições e grupos paroquiais estiveram presentes no referido retiro: Cáritas
Diocesana, Centro Sócio Pastoral, Lar de Santo António, Cáritas Paroquial de Oliveira do Con144
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de, Lar do Centro Social Paroquial de Rio de Loba, Grupo sócio-caritativo de Canas de Santa
Maria, da Unidade Pastoral de Fornos de Algodres e de Rio de Loba, Grupo Vicentino de São
Pedro do Sul e de Orgens.
Uma palavra de reconhecimento aos membros do Secretariado pelo empenho na preparação do Retiro e nas tarefas assumidas, o que permitiu que os trabalhos desenvolvidos tivessem
o timbre do coletivo e o sinal da proximidade. Reconheceu-se que a formação espiritual dos
dirigentes, colaboradores e animadores, quer das instituições, quer dos grupos paroquiais, trará
uma outra “qualidade” no serviço prestado e será fundamental para que onde a Igreja estiver
presente, qualquer pessoa possa aí encontrar um oásis de misericórdia. Certamente outras ofertas de formação espiritual se seguirão para que a nossa consciência esteja sempre acordada e
entre cada vez mais no coração do Evangelho.
Vigararia da Pastoral Social
OBRAS DE MISERICÓRDIA
DAR DE BEBER A QUEM TEM SEDE
A sede na Bíblia
Na região do Médio Oriente, que constitui o cenário bíblico em que se desenrolam as
experiências do povo de Israel, a água é um recurso particularmente precioso, porque a paisagem é árida ou semiárida, com precipitações de chuvas sazonais, e muitas páginas bíblicas,
bem como vários episódios da história de Israel, são atravessados pelo terror da seca e das suas
consequências devastadoras. Aliás, a seca e a sede contam-se entre as maldições que atingirão
Israel se este não obedecer à voz de Deus.
Experiência dolorosa para o povo durante o caminho do êxodo do Egito foi a sede, o não
encontrar oásis para se dessedentar ou encontrar «águas amargas» impróprias para beber.
A falta de água ou a água impotável são problemas dramáticos, que ocorrem repetidas
vezes na experiência bíblica. Frente ao dever sagrado de dar de beber devia parecer terrível a
acusação de Elifaz, que procurava explicar a Job o estado lastimável a que este estava reduzido
pelas culpas que cometera: «Não deste de beber ao sedento» (Job 22, 7).
Por outro lado, são constantes as exortações a dar de beber a quem tenha sede e os testemunhos de tal prática: «Levai a água àqueles que têm sede» (Isaías 21,14). E nem sequer
aos inimigos se pode recusar água: «Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer; se tem sede,
dá-lhe de beber» (Provérbios 25, 21).
Num episódio relatado apenas no segundo livro das Crónicas (28, 15), sobre a guerra siro-efraimita, é revelado que os prisioneiros foram libertados, tratados, fortalecidos e repatriados.
O cuidado com que foram tratados parece esboçar desde já a tradição das obras de misericórdia:
«revestiram com as vestes tiradas dos despojos aqueles que estavam nus, calçaram-nos, deram-lhes de comer e beber, trataram-lhes as feridas».
Água, fonte da vida
Dar de beber a quem tem sede é um dever absoluto, incluído na lei da hospitalidade; recusar-se a fazê-lo significaria condenar o sedento à morte.
A tortura da sede, não dar de beber, conduz a uma morte horrível. Aos primeiros sinais de
desidratação (tonturas, pele seca, febre, sentido de desorientação) vêm somar-se-lhes o inchaço
da língua, a incapacidade de caminhar e até de se arrastar por falta de forças, as gretas e a descarnação da pele, a subida cada vez maior da temperatura corporal, até que os rins e o fígado
deixam de funcionar, perde-se a capacidade de controlar o ritmo da respiração e o batimento do
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coração, sobrevém o coma e depois a morte.
A água, fonte da vida, é um recurso renovável, mas limitado, e a crise hídrica mundial
corre o risco de assumir proporções de catástrofe global, embora, de momento, «seja a emergência mais ignorada e mais subestimada dos nossos dias». Entre os fatores que estão na base
de tal crise contam-se mutações climáticas, sobre as quais incide profundamente a responsabilidade humana (au- mento do aquecimento global, desertificação), crescimento da população e
dos estabelecimentos urbanos, intervenções impensadas do homem sobre o território: inquinamento (descargas civis, industriais, de adubos e pesticidas), desflorestação, construção de grandes barragens que alteram a morfologia da paisagem, o curso dos rios e os equilíbrios da vida
aquática e terrestre, tendo ainda dolorosas consequências sociais e políticas (êxodos humanos,
submersão de bens naturais e culturais, discórdias, conflitos).
É necessário reconhecer que a água é um direito e não uma mercadoria, e que a
disponibilidade de água e o acesso à água potável constitui um direito essencial. Ou é reconhecida
como um direito, ou transformar-se-á cada vez mais num privilégio.
P.e Jorge Seixas
OBRAS DE MISERICÓRDIA
ENSINAR OS IGNORANTES
A correção na Bíblia
Jesus de Nazaré, na sua vida marcada pela pregação do Reino de Deus que requer conversão e arrependimento urgentes, e na sua vida de comunhão com um grupo de discípulos, denuncia, com coragem e liberdade, as hipocrisias religiosas, as violências e os abusos dos poderosos,
ou a preguiça do coração dos discípulos...
Herdeiro da tradição do Antigo Testamento, que vê o profeta como sentinela que desperta no povo a consciência dos seus pecados em vista da conversão, Jesus assume o encargo
de corrigir e admoestar os seus contemporâneos, como parte da missão recebida do Pai. Para
Jesus, a correção faz parte da sua obediência à vontade do Pai. Aplicada com palavras por vezes
gritadas, para vencer a surdez do coração endurecido, por vezes magoadas, frente à evidência
da não-escuta e, outras vezes ainda, sussurradas com melancólica doçura, ou expressa com um
simples olhar silencioso, a correção de Jesus, fundada sobre o amor aos humanos e capaz de
transmitir o amor do Pai, tem sempre em vista a vida do pecador.
As cartas do Novo Testamento mostram que a correção fraterna é inerente ao ministério
do apóstolo, mas também que ela diz respeito, na verdade, a cada cristão.
Paulo reconhece na capacidade de correção fraterna dos cristãos de Roma um elemento da sua maturidade na fé: «Vós sois capazes de vos corrigirdes uns aos outros» (Romanos
15,14). Os cristãos de Colossos são exortados a corrigir-se mutuamente: «A palavra de Cristo
habite em vós com toda a sua riqueza: ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com toda a
sabedoria; cantai a Deus, nos vossos corações, o vosso reconhecimento, com salmos, hinos e
cânticos inspirados» (Colossenses 3,16). A cor- reção fraterna recíproca é um dos modos pelos
quais a palavra de Jesus Cristo faz, concretamente, morada na comunidade cristã. Aliás, o verdadeiro sujeito de uma correção fraterna, exercida com humanidade e em conformidade com
o Evangelho, é o próprio Senhor: «corrige aquele a quem ama» (Hebreus 12, 6; Apocalipse 3,
19). Sim, o amor verdadeiramente espiritual é capaz de corrigir e de admoestar o amado. Com
efeito, as pessoas correm o risco de calar o mal por amor ao pecador, tornando-se assim suas
cúmplices. Se, por um lado, o ato de instruir os ignorantes se dirige à inteligência das pessoas
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para iluminá-la, a admoestação dos pecadores dirige-se à vontade débil de quem, embora conhecendo a vontade divina, não soube estar à sua altura. Eis, então, por que o Novo Testamento
fala de corrigir os desobedientes e de admoestar os indisciplinados. A correção é fruto do Espírito. Dirige-se ao pecador, não como a um inimigo, mas como a um irmão, e pode assim resultar
na recondução ao caminho da vida de um irmão que se estava a extraviar.
CORREÇÃO FRATERNA
A correção fraterna deve ser sempre um ato que une misericórdia e verdade, compaixão, amor ao irmão e obediência ao Evangelho, autoridade e doçura. Na comunidade cristã
a correção do irmão que cai no erro é uma responsabilidade associada ao facto de todos nós
sermos membros do mesmo corpo. Na correção fraterna, eu rompo com o individualismo que
me dissocia do outro e que me leva a pensar apenas em mim e na minha «perfeição» individual;
assumindo o encargo da correção, saio da indiferença em que muitas vezes me refugio para me
proteger do duro encontro com o outro; com ela, mostro que sou responsável pela santidade do
irmão e assumo o seu pecado como se fosse meu. Afinal, em que consiste a correção fraterna?
O verbo grego muitas vezes utilizando no Novo Testamento indica «colocar a mente» sobre
outro para ajudá-lo a descobrir os seus enganos, e a evitá-los: trata-se, portanto, de uma atenção
amorosa, de uma vigilância sobre o outro a m de corrigir os seus eventuais erros. Além disso,
a correção é necessária para não alimentar rancor no coração: com efeito, se não se corrige o
irmão pecador, chegar-se-á a odiá-lo. A correção não é, portanto, apenas para bem do irmão que
recebe a correção, mas também para bem daquele que a aplica. Quem, podendo fazê-lo, não
corrige o irmão, peca contra o mesmo. A correção pretende fazer o irmão regressar à relação
de aliança: por isso, deve ser reativado o movimento de escuta, estabelecendo um contexto de
confiança. A correção, com efeito, deve dar-se não como juízo, mas como serviço de verdade
e de amor ao irmão. Embora essencial na vida espiritual e eclesial, a correção fraterna é pouco
e mal praticada. Porquê? Porque a verdadeira correção exige um trabalho sobre si, da parte de
quem a exerce; um trabalho que o leve a aprender a conviver com o mal do outro e também com
o seu próprio mal. Só quem aprendeu a discernir o mal que habita em si poderá assumir o mal
do irmão e tratá-lo como médico experiente. Experiente com base na própria vivência de doente
que foi curado, de pecador que foi perdoado. Se é difícil aplicar a correção, também não é fácil
recebê-la: as pessoas recusam-se a abrir o coração, a admitir os erros, temem a humilhação, iludem-se, pensando que conseguirão corrigir-se a si próprias, sem necessidade de ajuda, esperam
que as coisas se resolvam sozinhas, com o tempo. A correção fraterna, retamente entendida e
vivida, pode tornar-se uma relação sacramental em que, através de um ser humano, o próprio
Deus se faz presente a outro ser humano.
Se tudo isto ocorrer, a correção fraterna poderá produzir um fruto de paz e de bênção.
Pe. Jorge Seixas
CÁRITAS DIOCESANA DE VISEU
FUNDO SOCIAL SOLIDÁRIO NACIONAL E DIOCESANO
Tendo terminado a Semana da Cáritas que envolveu cerca de uma centena de voluntários,
também com muita alegria constatámos a colaboração entusiástica de alguns dos nossos colaboradores, sob o lema - Cáritas: Coração da Igreja no Mundo - é chegado o momento de se fazer
o respetivo balanço e de o partilhar com toda a diocese.
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Se compararmos o resultado de todas as ofertas que nos chegaram através do peditório de
rua, o nosso objetivo foi ultrapassado. O total de todas as ofertas foi de 11.614,41 €. Mais de
80 por cento do que em 2015, o maior valor dos últimos seis anos. Agradecemos a todos os que
colaboraram no peditório, aos párocos que nos solicitaram os “mealheiros “para a recolha das
ofertas, e muito especialmente à generosidade de tantos amigos que foram capazes de partilhar,
quem sabe, em alguns casos o pouco que lhes restava.
“Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deixavam assuas ofertas no cofre do templo.
Viu também uma viúva pobrezinha deixar duas pequeninas moedas, e disse: Em verdade vos
digo: esta pobre viúva pôs mais do que os outros pois to- dos aqueles lançaram nas ofertas de
Deus o que lhes sobra; esta, porém, deu, da sua pobreza, tudo o que lhe restava para o sustento”.
(Lc 21, 1-4 )
Reiterando o nosso desejo de o fazer em estreita colaboração com as paróquias, é nosso
dever informar como vamos utilizar a vossa generosidade e quem melhor que os párocos e os
grupos socio-caritativos conhecem a quem e como podemos ajudar.
Graças ao empenho de tantos amigos, acabámos de remodelar a nossa Loja Social. Aí
os que precisam da nossa ajuda são bem recebidos, com toda a privacidade a que têm direito
e certamente graças a todos vós que nos ajudaram, tentaremos solucionar as suas dificuldades.
Dispomos já de bens alimentares para casos de emergência.
Podemos apoiar os que necessitam de roupas, calçado, cobertores e até material escolar.
Colaboramos na procura de soluções para os doentes que necessitam de cadeiras de rodas e
camas articuladas. Através do projeto “Prioridade às Crianças”, que tendo partido de uma sugestão da Conferência Episcopal, e coordenado pela Cáritas engloba vários apoios justificados
em função das necessidades das crianças pertencentes a agregados familiares com baixos rendimentos, ou em situações de carência socioeconómicas desfavoráveis.
Através do Fundo Social Solidário Nacional e Diocesano, apoiamos situações de dificudades no pagamento de rendas de casa, alimentos, pagamentos de luz, água e gás, despesas de
saúde, medicamentos, pagamento de deslocações para consultas médicas, ajuda na obtenção de
documentos e até pagamentos ao estado.
O nosso serviço de atendimento, através de funcionários com formação específica para
esta área e com o apoio da Segurança Social, pode encaminhar quem nos procura para outros
serviços que colaboram em parceria com a Cáritas, designadamente no que respeita a “Direitos
e Deveres” de possíveis candidatos a Rendimento de Inserção Social e outras prestações sociais.
Em parceria com o Município de Viseu, além de outros apoios, damos respostas sociais
aos habitantes do Bairro de Paradinha. Ajudamos na formação e ocupação de tempos livres
(projeto internacional na temática da escolaridade da comunidade cigana).
Nesta Missão que abraçámos, respeitamos a particularidade de cada problema que nos
apresentam. Uma Cáritas Diocesana, com um serviço de atendimento aberto a todos os que
precisam, tudo fará para que nenhum Irmão nosso, que desesperadamente em situação de fragilidade Social.
Queremos ser o braço da Caridade na Diocese.
Neste Ano da Misericórdia e sempre... ajudem-nos para podermos ajudar.
A ALEGRIA DO AMOR
“Amoris Laetitia”! Acabou de ser publicado o documento, provavelmente, o mais esperado, nestes últimos tempos, não só por parte dos Pastores e agentes pastorais, mas igualmente
por parte das famílias e, por que não dizê-lo, por toda a gente, dentro e fora da Igreja.
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A Alegria do Amor, assim é denominada a Exortação Apostólica pós-Sinodal que o Papa
Francisco ofereceu ao mundo, respondendo assim ao apelo dos Padres Sinodais presentes nos
dois Sínodos sobre a Família e certamente ao vivo e premente desejo das famílias e de todos
nós. Como já nos habituou, o Papa Francisco surpreende-nos continuamente e desta vez uma
nova surpresa. Quando nuvens tão densas e problemáticas tão fortes recaem sobre a família, eis
que o Papa olha para a família, não escondendo a cabeça na areia, com lentes de alegria, a ponto
de iniciar o texto com estas palavras fulgurantes e surpreendentes: “ A Alegria do Amor que se
vive nas famílias é também o júbilo da Igreja” que é chamada e incentivada a fazer o anúncio
cristão da família como uma boa notícia. Está bem presente na mente do Papa e nas suas palavras de que é preciso fazer caminho, pois a “complexidade dos temas tratados (no Sínodo) mostrou-nos a necessidade de continuar a aprofundar, com liberdade, algumas questões doutrinais,
morais, espirituais e pastorais”. Daí que Francisco nos convide a todos a uma leitura serena e
sem pressas da Exortação para não tirarmos conclusões precipitadas de caráter conservador ou
progressista. Uma nota fundamental do documento é a abertura para as diferentes maneiras de
interpretar alguns aspetos da doutrina e dalgumas suas consequências e da chamada “inculturação” tendo em conta as tradições e os desafios locais. O Papa Francisco deseja que o documento
com as considerações nele expostas “possam orientar a reflexão, o diálogo ou a práxis pastoral,
e simultaneamente ofereçam coragem, estímulo e ajuda às famílias na sua doação e nas suas
dificuldades”. Convenhamos que o Documento é bastante extenso, aliás reconhecido pelo autor,
tendo em conta as reflexões oferecidas pelos dois sínodos, pelo que recomenda uma reflexão
aprofundada e paciente de cada uma das partes do documento. Documento esse que consta,
para além da habitual introdução que sinteticamente aqui apresentamos, de nove capítulos que
abordam vários temas e perspetivas, desde a Palavra de Deus (I), os desafios da família (II), a
vocação da família (III), o amor (IV e V), perspetivas pastorais (VI), a educação dos lhos (VII),
discernimento pastoral (VIII) e espiritualidade familiar (IX).
O Papa espera “que cada um, através da leitura, se sinta chamado a cuidar com amor da
vida das famílias, porque elas «não são um problema, são sobretudo uma oportunidade»”.
Uma boa leitura individual e ou em grupo da “Amoris Laetitia”.
Iremos apresentando algumas sínteses dos vários capítulos para a ajuda, de quem assim o
entender, da leitura da Exortação Apostólica.
Vigararia da Pastoral Social
OBRAS DE MISERICÓRDIA
REZAR A DEUS POR VIVOS E DEFUNTOS
Rezar... Entrar nesta intimidade com Deus, colocando-nos perante Ele numa comunhão
de amor pleno e numa experiência de vida completa, que não ca refém de formulários e momentos, mas aproxima e nos coloca perante a grandeza de um Deus que nos renova e faz seus
filhos.
Encontrar Deus, não apenas nas palavras, gestos e silêncios com que se reza, mas encontrá-Lo plenamente, frente a frente, no interior de nós mesmos, como um sagrado e forte local de
intimidade, como templo espiritual, como plena união, que em Jesus Cristo se torna possível em
cada cristão, como Ele mesmo pedia na chamada oração sacerdotal encontrada no evangelho de
S. João.
Mas, uma união que sendo pessoal, se abre a todos, numa comunhão plena e total, numa
oração universal que não se impõe, mas é natural nesta intimidade viva entre Deus e todos,
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numa intercessão verdadeira de quem reza então “por vivos e por mortos”.
O Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii gaudium, recorda-nos: “Há uma
forma de oração que nos estimula particularmente a gastarmo-nos na evangelização e nos motiva a procurar o bem dos outros: é a intercessão. Observemos por um momento a interioridade
de um grande evangelizador como São Paulo, para compreendermos como era a sua oração.
Essa oração estava cheia de pessoas: ‘todas as vezes que me lembro de vós, dou graças ao meu
Deus, sempre, em toda a minha oração por todos vós. É uma oração que faço com alegria.(...)
Pois tenho-vos no coração’ (Fl 1,4-7). Desta forma, descobrimos que interceder não nos separa
da verdadeira contemplação, porque a contemplação que deixa os outros de fora é um engano.
(...) Os grandes homens e mulheres de Deus foram grandes intercessores. (...) Embora possamos dizer que o coração de Deus se comove com a intercessão, na realidade Ele sempre se nos
antecipa, e o que podemos fazer com a nossa intercessão é que o seu poder, o seu amor e a sua
lealdade se manifestem com maior clareza ao povo” (n. 281 e 283).
Na própria celebração eucarística, este rezar por todos não ca preso ao momento da chamada oração universal, em que as preces feitas mais facilmente traduzem estes pedidos feitos
por todos e por intenções especiais. Também nas diversas orações, ao longo da celebração, e nas
próprias orações eucarísticas se recorda a comunhão plena dos fiéis em e com o próprio Deus,
numa intimidade pessoal mas que nos une numa Igreja orante, Igreja ainda em peregrinação,
mas unida também à Igreja triunfante, nos seus santos, e aos que partiram já desta vida.
Por isso, a Igreja reza em ambiente totalmente pascal: unindo-se à Páscoa do seu Salvador, Jesus Cristo, na celebração dos mistérios da sua Morte e Ressurreição, ela une-se como
povo a caminho dessa mesma Páscoa, com o Papa, com os Bispos e com todos os seus membros, esperando essa passagem à vida eterna, que pede também para os defuntos, para aqueles
que já não em união terrena connosco, continuam unidos, sendo recordados e lembrados numa
oração, que nunca é apenas de um, por um, mas sim pela totalidade de uma união a e em Cristo
que será eterna.
Rezar a Deus por vivos e defuntos não é apenas o expressar de uma obra de misericórdia.
É o mergulhar nesta própria misericórdia de Deus, experienciando uma comunhão de vida com
Ele que nos une a todos e a todos nos torna um só com o próprio Deus.
Por isso, São João nos recordava na primeira das suas cartas: “nós sabemos que passamos
da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos”.
Porque este amor que une, que nos mergulha na intimidade com Deus, em oração, é sinal
desta mesma passagem, desta mesma Páscoa, que agora celebramos e rezamos em Cristo, com
Ele e por Ele.
NA
EXORTAÇÃO “A ALEGRIA DO AMOR”
À LUZ DA PALAVRA
O Papa Francisco faz uma verdadeira viagem pela Bíblia para falar da família, como que
a dizer que não se pode falar da família sem a luz da Palavra de deus. São muitas as passagens
bíblicas referidas e refletidas, quer do antigo, quer do novo Testamento. Assim começa o I capítulo da exortação: “A Bíblia aparece cheia de famílias, gerações, histórias de amor e de crises
familiares, desde as primeiras páginas onde entra em cena a família de Adão e Eva, com o seu
peso de violência, mas também com a força que continua, até às últimas páginas onde aparecem
as núpcias da esposa e do Cordeiro”.
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Nesta viagem, o texto deste capítulo centra-se, de um modo especial nos dois primeiros
capítulos do Génesis e no salmo 128, com as necessárias e compreensíveis incursões pelos outros livros bíblicos, como os que se ligam e dão unidade à compreensão da realidade da família.
Os referidos capítulos do Génesis oferecem-nos a representação do casal humano na sua realidade fundamental, onde podemos ver o desígnio primordial de deus sobre o homem e a mulher,
criados à imagem de Deus. Diz o Papa Francisco: “O casal que ama e gera a vida é a verdadeira
«escultura» viva capaz de manifestar Deus criador e salvador. Por isso, o amor fecundo chega
a ser o símbolo das realidades íntimas de Deus. (Pai, Filho e Espírito Santo) .... a família não é
alheia à própria essência de Deus”.
No capítulo 2 do Génesis podemos ver alguns detalhes do retrato do casal, um dos quais
é a inquietação vivida pelo homem que procura «uma auxiliar semelhante». A solidão que ele
sente não lhe é remediada pelo seu relacionamento com os animais e a criação inteira. Ele precisa de um rosto, de um tu com quem se possa encontrar no amor e na doação recíproca, que tem
como frutos também a misericórdia e o perdão, num ambiente de ternura, como está patente no
Salmo 131. O outro detalhe é a geração e a família que surge deste encontro.
O salmo 128, qual hino à estrutura familiar, partindo da imagem da casa e da mesa festiva
coloca no centro o pai e a mãe e ao redor os lhos «como rebentos de oliveira», cheios de energia
e vitalidade. É muito sugestivo, ligando ao pensamento de Pedro: “Se os pais são como que
os alicerces da casa, os filhos constituem as «pedras vivas» da família”. A ideia da casa, como
espaço da família, aponta-nos para a Igreja doméstica, para a Eucaristia, para a presença de
Cristo, sentado à mesma mesa, para a oração comum e para a bênção do Senhor.
Nesta incursão bíblica, a família aparece também como o local da catequese dos filhos
como se pode ver muito bem no contexto pascal judaico, pelo que “a família é o lugar onde os
pais se tornam os primeiros mestres da fé para os seus filhos” e como se diz no n.º17: “os pais
têm o dever de cumprir, com seriedade, a sua missão educativa, como ensinam frequentemente
os sábios da Bíblia”.
Considerando a relação dos pais com os filhos, o evangelho lembra que os filhos não são
propriedade da família, mas que há que ter em conta o seu (dos filhos) caminho pessoal de vida
e que há outros laços mais profundos dentro das relações familiares que devem ser postos em
evidência.
Seguindo ainda o Salmo 128, é fundamental o trabalho dos pais, cujo fruto é o bem estar
físico, a serenidade e a fecundidade da família. A importância do trabalho é uma das mensagens
bíblicas. Diz o n.º 25:  “...compreende-se que o desemprego e a precariedade laboral gerem
sofrimento e a falta de emprego afeta, de várias maneiras, a serenidade das famílias.”
Nem tudo são rosas como faz parecer o salmo 128. Ao percorrermos a Bíblia, constata-se
a realidade do sofrimento, do mal, da violência que dilaceram a vida da família e a sua comunhão de vida e de amor. Para além da realidade do domínio e do divórcio, a exortação passa em
revista a situação de sofrimento familiar de várias figuras bíblicas do antigo Testamento e do
novo Testamento. Nem a Família de Nazaré escapa a esta situação. O Papa Francisco no n.º 21
ajuda-nos a ver como Jesus se envolve no drama de tantas famílias, através de gestos concretos,
como através das parábolas que contou: Jesus “conhece as ansiedades e tensões das famílias,
inserindo-as nas suas parábolas”.
O Papa neste capítulo apresenta-nos, de alguma forma, a chave de leitura deste seu documento: “.... Podemos comprovar que a Palavra de Deus não se apresenta como uma sequência
de teses abstratas, mas como uma companheira de viagem, mesmo para as famílias que estão
em crise ou imersas em alguma tribulação, mostrando-lhes a meta do caminho, quando Deus
«enxugar as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor».
Vigararia da Pastoral Social
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A ALEGRIA DO AMOR
A REALIDADE E OS DESAFIOS
Atento aos Sinais dos Tempos e partindo dos contributos dos Padres Sinodais, o Papa no
2.º Capítulo olha com realismo para a situação atual da Família e com coragem e esperança
elenca alguns desafios.
O Papa Francisco começa por reconhecer a mudança antropológico-cultural que influencia todos os aspetos da vida e também da família, daí o tomarmos consciência de que: «... Nem
a sociedade em que vivemos nem aquela para onde caminhamos permitem a sobrevivência
indiscriminada de formas e modelos do passado.» Ligado a esta mudança, está a cultura individualista exagerada, o ritmo da vida atual, o stresse, a organização social e laboral que colocam
em risco a possibilidade de opções permanentes. Perante esta situação, diz o Papa: “É-nos pedido um esforço mais responsável e generoso, que consiste em apresentar as razões e os motivos
para se optar pelo matrimónio e a família, de modo que as pessoas estejam mais bem preparadas
para responder à graça que Deus lhes oferece.”
O Papa não esconde que a Igreja tem alguma responsabilidade na atual situação da família e por isso faz em nome da mesma Igreja um “mea culpa”, reconhecendo que “...devemos
ser humildes e realistas, para reconhecer que às vezes, a nossa maneira de apresentar as convicções cristãs e a forma como tratamos as pessoas ajudaram a provocar aquilo de que hoje
nos lamentamos, pelo que nos convém uma salutar reação de autocrítica. “Somos chamados
a formar as consciências, não a pretender substituí-las, dando espaço à consciência dos fiéis.
A nossa pastoral deve ser positiva, acolhedora, gradual, indicando caminhos de felicidade, em
vez de ser defensiva e de ataque ao mundo decadente. As nossas energias devem ser gastas
proporcionando espaços de apoio e de aconselhamento, para ajudar as famílias a ultrapassar as
suas dificuldades, muitas delas que provêm de uma cultura decadente que promove a chamada
«cultura do provisório», o narcisismo que fecha e isola as pessoas levando-as ao medo de assumir compromissos permanentes.
Perante uma cultura que impele os jovens, através de múltiplas mensagens, a não constituírem família, a Exortação diz no n.º 40: “precisamos de encontrar as palavras, as motivações
e os testemunhos que nos ajudem a tocar as cordas mais íntimas dos jovens... para os convidar
a aceitar, com entusiasmo e coragem, o desafio do matrimónio.”
O Papa alude a outras tendências culturais: a pornografia, a prostituição, a mentalidade
anti-natalista e o consumismo que unidas ao enfraquecimento da fé e da prática religiosa afetam as famílias, deixando-as ainda mais sós com as suas dificuldades, o que levou os Padres
Sinodais a reconhecerem que “uma das maiores pobrezas da cultura atual é a solidão, fruto da
ausência de Deus na vida das pessoas e da fragilidade das suas relações”.
O documento não esquece uma outra dificuldade com que as famílias se deparam, a falta
de reconhecimentos dos direitos da família, onde se inclui o direito à habitação, à saúde, ao
trabalho condigno. A família é um bem de que a sociedade não pode prescindir, mas precisa de
ser respeitada, defendida e protegida.
O fenómeno migratório, qual sinal dos tempos, com as suas matizes e origens não é indiferente para a família, realidade essa que exige, por parte da Igreja, uma pastoral específica que
tenha em conta todo o património cultural e social das famílias migrantes. O Papa neste olhar
para a situação atual das famílias não esquece aquelas que têm no seu seio de cientes, idosos,
muitas das quais dão um testemunho extraordinário de atenção e de acolhimento e aquelas que,
por vários motivos, caíram na miséria, para com as quais “... a Igreja deve pôr um cuidado especial em compreender, consolar e integrar, evitando impor-lhes um conjunto de normas como
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se fossem uma rocha, tendo como resultado fazê-las sentir-se julgadas e abandonadas precisamente por aquela Mãe que é chamada a levar-lhe a misericórdia de Deus”.( n.º 49)
Estas e outras situações da família atual colocam à Igreja e à família novos desafios, dos
quais o Papa destaca os seguintes:
A função educativa dos pais, a toxicodependência, a violência familiar, as uniões de facto
e as uniões do mesmo sexo, a convivência que precede o matrimónio e a prática de convivências
não orientadas para assumir a forma de um vínculo institucional, as várias formas de violência
sobre a mulher, a ausência do pai, a ideologia do género. Para saber olhar com esperança para
estes desafios, leiamos o n.º 57 da Exortação em que o Papa nos diz: “Partindo das reflexões
sinodais, não se chega a um estereótipo da família ideal, mas um interpelante mosaico formado
por muitas realidades diferentes, cheias de alegrias, dramas e sonhos. As realidades que nos
preocupam são desafios. Não caiamos na armadilha de nos consumirmos em lamentações auto-defensivas, em vez de suscitar uma criatividade missionária.”
Vigararia da Pastoral Social
PASTORAL SOCIAL
+ PRÓXIMO
No âmbito do Programa “+Próximo” decorreu no Centro Sócio Pastoral no pretérito dia
28, patrocinado pela Cáritas Diocesana, um importante encontro que reuniu alguns dos movimentos integrados na Pastoral Social da nossa diocese, nomeadamente grupos sócio-caritativos
paroquiais, Conferências de S. Vicente de Paulo e outros grupos já constituídos ou em formação.
Registamos com alegria que alguns Párocos conseguiram um pouco de tempo para participar nesta reunião. Com a presença de elementos da Cáritas Diocesana de Viseu e de Lisboa,
a Irmãs Teresa e o Pedro Salgueiro. Orientou os trabalhos o Cónego Miguel de Abreu, Vigário
da Pastoral Social.
Mais de trinta participantes puderam refletir sobre o Programa de formação para a promoção e desenvolvimento da ação sócio-caritativa nas comunidades paroquiais.
Os responsáveis da Cáritas Diocesana ansiavam por este momento no sentido de orientarem uma formação séria, motivadora e adaptada à nossa realidade diocesana. A vertente da
animação e qualificação da ação social é fundamental para podermos chegar melhor aos que de
nós necessitam.
Todos nós somos “+Próximo” mas há muitos Irmãos nossos que necessariamente têm de
estar mais perto de realidades que desconhecem, porventura até agora inatingíveis, mas que se
todos quisermos os sonhos podem realizar-se.
A ALEGRIA DO AMOR
A VOCAÇÃO DA FAMÍLIA
O terceiro capítulo, partindo do olhar que Jesus tem sobre a família, é como que uma síntese do pensamento da Igreja sobre o matrimónio e a família nas suas várias dimensões, sacramental e vocacional. A Exortação ao apresentar-nos, em flash, o olhar de Jesus sobre a família,
diz-nos que Jesus recupera o desígnio primordial sobre o casal humano e reafirma a união inIgreja Diocesana
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dissolúvel entre o homem e a mulher. Jesus não só voltou a levar o matrimónio e a família à sua
forma original, mas também elevou o matrimónio a sinal sacramental do Seu amor pela Igreja.
E para evidenciar como a postura de Jesus em relação à família é paradigmática para a Igreja,
faz passar diante dos nossos olhos tantos episódios e gestos, nos quais se pode ver o amor e a
ternura do Pai que se manifestou em Cristo.
O texto elenca os documentos mais recentes do Magistério da Igreja, em que a doutrina
da Igreja sobre a família foi abordada, refletida e proposta, desde o Concílio Vaticano II, de
um modo especial na Gaudium et Spes e na Lumen Gentium, passando pelos Papas Paulo VI
com a Encíclica “Humanae Vitae” onde se apela à paternidade responsável, João Paulo II com
a Exortação “Familiaris Consortio” onde são propostas as linhas fundamentais para a pastoral
familiar e Bento XVI com as Encíclicas “Deus Caritas est” e “Caritas in veritate”.
No n.º 72 o Papa Francisco ao salientar a dimensão sacramental e vocacional do matrimónio diz: “Os esposos são portanto para a Igreja, a lembrança permanente daquilo que aconteceu
na cruz; são um para o outro, e para os lhos, testemunhas da salvação, da qual o sacramento os
faz participar.
O matrimónio é uma vocação, sendo uma resposta à chamada específica para viver o amor
conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a Igreja”. Nesta caminhada, os esposos
para além do seu empenho, esforço e perseverança podem contar sempre com a graça de Deus
que os acompanha a eles que são os verdadeiros ministros do sacramento. O documento ao referir-se às chamadas “Sementes do Verbo” acolhe com gratidão e estima os elementos positivos
presentes nas formas matrimoniais de outras tradições religiosas e tendo em conta a pedagogia
divina afirma que “a Igreja olha com amor para aqueles que participam de modo imperfeito na
vida dela: com eles invoca a graça da conversão; encoraja-os a fazerem o bem, a cuidarem com
amor um do outro e a colocarem-se ao serviço da comunidade onde vivem e trabalham”.
Em relação a eles, lembrando a “Familiaris Consortio”, pede-se por parte dos pastores
um discernimento pastoral, já que as situações são diferentes umas das outras. Ao referir-se ao
serviço na transmissão da vida, a Exortação fazendo eco do documento final do Sínodo dos Bispos diz no n.º 81: “... o Criador tornou participantes da obra da sua criação o homem e a mulher
e, ao mesmo tempo, fê-los instrumentos do seu amor, confiando à sua responsabilidade o futuro da humanidade através da transmissão da vida.” A família é o santuário da vida. Enquanto
transmissores da vida são chamados igualmente à missão educativa dos seus filhos, acolhendo
os desafios que ela hoje lhes coloca. Diz o Papa Francisco: “...os que recebem o sacramento
do matrimónio são transformados em verdadeiros ministros educativos”. Este capítulo termina
com uma breve reflexão sobre a reciprocidade entre a Igreja e a família: a Igreja é um bem para
a família, a família é um bem para a Igreja.
Vigararia da Pastoral Social
“A MISERICÓRDIA NÃO É RICA. É RICA NAS OBRAS
QUE PRATICA E O PATRIMÓNIO VALE O QUE VALE”
Adelino Costa de 61 anos é provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu desde 2013.
Integra o projeto desde 1996 como mesário e exercia funções de tesoureiro quando as contingências da morte do ex-provedor, Magalhães Soeiro, em 2013, o levaram a terminar o mandato.
Um ano mais tarde, a Irmandade elegeu-o provedor. Coube-lhe liderar a organização de uma
programação que “dignificasse” as comemorações dos 500 anos daquela que é a maior instituição não-governamental do concelho. Mas Adelino Costa avança que tem sido um trabalho de
“gestão” a nove. Em entrevista ao Jornal da Beira, em ano de aniversário, o responsável fala de
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um passado com história, de um presente que exige muito da Santa Casa e de um futuro que tem
projetos a seu tempo.
Disse em janeiro que o objetivo do programa comemorativo do aniversário da Misericórdia de Viseu era homenagear todos os que ao longo destes 500 anos conseguiram que a Santa
Casa tivesse a projeção que tem hoje. As celebrações estão a corresponder às expetativas?
Sim. Além da sessão de inauguração tivemos uma conferência de muita qualidade, o
lançamento da medalha, o encontro de coros e agora estas jornadas. E fizemos o lançamento do
selo que vamos replicar dia 19.
O selo homenageou a viscondessa de São Caetano.
É a nossa grande marca. No fundo, ela foi uma pessoa que possibilitou que a Santa Casa
tivesse património para a sua ação. A viscondessa não pode continuar tão esquecida, quase só
com o seu nome no Lar, porque é uma pessoa demasiado importante e que à época teve um valor
que a cidade de Viseu não tem reconhecido. O que os nossos investigadores têm demonstrado
neste trabalho de levantamento dos elementos da época é que a nível nacional a viscondessa de
São Caetano teve um peso a nível nacional e uma relevância que nós aqui não lhe temos dado.
Uma pessoa com uma abertura de espírito que não era muito normal para a época. Era uma
pessoa de bem que estudou em Paris, viajada, mas alguém que tinha este espírito benemérito.
Além do espírito benemérito considera que tinha já a noção das carências sociais do
país?
Não tenho dúvida nenhuma. O nosso país foi rico em determinada altura, depois foi vivendo nestas crises e ela, sendo uma mulher que vivia no interior, sabia que a região tinha
muitas dificuldades. A maneira como pôs à disposição de quem precisa era de alguém com uma
grande abertura de espírito. Antecipadamente decidiu e teve o cuidado de dar a instituições que
lhe davam garantias, porque não foi só à Misericórdia.
É um exemplo que Viseu podia explorar?
Entendo que sim, mas a sociedade de hoje olha mais para si mesma e tem um espírito
mais materialista. Também se pode dizer que não teve lhos, mas é um exemplo. E vamos ter que
a lembrar permanentemente. Começámos no dia da mulher com o lançamento do selo e não a
vamos deixar de a homenagear juntamente com outros beneméritos.
O que gostaria de fazer com o nome da viscondessa?
Julgo que era fundamental que a Santa Casa conseguisse que a cidade a sentisse como
um exemplo. Isso poderia passar por muitas coisas. O Lar Viscondessa de São Caetano é uma
marca que cará para sempre, mas devia contar-se a história dela. No livro dos 500 anos não sei
se o fará, mas admito um livro próprio.
Que outras guras ainda vão homenagear nestes 500 anos?
Esta homenagem insere-se na homenagem aos beneméritos e temos dezenas de nomes no
levantamento que foi feito, de pessoas que apoiaram Santa Casa dentro das suas possibilidades.
Vamos homenageá-los de maneira a que sejam reconhecidos. Alem disso temos a homenagem
a provedores que nos últimos 100 anos foram fundamentais para a instituição como é o caso
do engenheiro Engrácia Carrilho, que esteve mais de 30 anos à frente da Santa Casa sendo as
grandes obras feitas no seu tempo. E, numa outra perspetiva, o Padre Virgílio Lopes que só teve
um mandato mas foi marcante. A criação da União das Misericórdias partiu da sua iniciativa na
altura em que foi provedor. A homenagem que lhe vamos fazer em novembro será em conjunto
com a União das Misericórdias que faz 40 anos. As duas homenagens ao engenheiro Carrilho e
ao Padre Virgílio Lopes já deviam ter sido feitas.
A União das Misericórdias foi criada em Viseu?
Foi criada em Viseu. A liderança partiu do Padre Virgílio Lopes.
Qual é o papel da União das Misericórdias?
Igreja Diocesana

155

A ideia do Padre Virgílio Lopes era unir as Misericórdias e isso mantem-se. Mas nos
últimos anos foi mais do que isso, ou seja, por si própria fez com que fossem criadas algumas
estruturas que as Misericórdias por si só não teriam capacidade, como o Centro de Deficientes Profundos de Fátima e o Centro de Deficientes Profundos de Viseu, por exemplo. Ainda
recentemente em Borba abriu um novo centro que a Misericórdia não conseguiria. Depois, é a
representante das Misericórdias junto do Governo e não tenho dúvidas que sem esta instituição
as Misericórdias eram muito mais fracas e não conseguiam ter o peso que têm. As Misericórdias
estão a substituir o Estado e, por isso, o Estado tem que comparticipar e a união defende muito
bem esse papel. Por outro lado, no dia-a-dia, a União consegue dar algum apoio a Misericórdias
com estruturas mais pequenas.
Referiu na apresentação do programa que se tratam de comemorações “com dignidade
mas com custos reduzidos”. Sentiu necessidade de o dizer porquê?
Nós gostaríamos de promover outras ações mais grandiosas, mas sentimos que assim
conseguimos chegar ao público-alvo.
A Santa Casa da Misericórdia de Viseu tem a imagem de uma instituição muito rica. Com
essa mensagem pretende desmistificar tal imagem?
Esse é o grande problema. As pessoas vêm muita pedra, muito granito, muito cimento e
acham que a Misericórdia não precisa. Precisa e precisará permanentemente porque, para já,
esse património, na maioria das vezes dá mais despesa do que receita. Temos, por exemplo,
umas piscinas [complexo de Cabanões] a precisar de mudar todo o equipamento porque a manutenção está a chegar ao m, para não falar de outras. O que às vezes me magoa é as pessoas
pensarem que a Misericórdia não precisa porque é rica. A Misericórdia não é rica, é rica nas
obras que pratica e o património vale o que vale, no ativo está lá mas tem custos significativos.
As pessoas quando vêm ter connosco não é a pedir os terrenos que temos, a ajuda também é
com dinheiro e essa é a nossa dificuldade.
Olhando para o relatório de contas de 2015 o saldo é animador...
É verdade, mas foi graças a uma gestão muito cuidada. A Santa Casa da Misericórdia tem
na verdade muitas receitas e com alguns cuidados nas despesas conseguimos esses resultados,
mas só é possível porque não o gastamos desnecessariamente. Com alguns métodos de gestão
mais rigorosos conseguiram-se resultados positivos, não sei por quanto tempo, porque não é
fácil manter.
Qual é o orçamento anual?
Superior a 18 milhões de euros (2016).
Também afirmou que a Santa Casa “tem sido mal tratada pelos governantes”. Quer agora concretizar?
Estava a falar dos concursos às unidades de cuidados continuados. Achámos que não houve justiça e a Misericórdia [de Viseu] foi tratada de uma forma que não se trata ninguém. Não
é possível colocar uma instituição com 500 anos dedicada a estas causas em quinto lugar num
concurso que não cabe na cabeça de ninguém.
Foi uma decisão política?
Eu acho que não foi feita justiça. Aquilo era um concurso técnico. Então como é que
instituições que não têm um metro de terreno ficam à nossa frente? Nós provámos que tínhamos disponibilidade e condições para isso. Nós já fazemos cuidados continuados nos lares.
Reconhecemos que sem o apoio do Estado não era possível fazer o que fazemos, mas é uma
obrigação do Estado que estamos a substituir. Não tenho dúvidas que sem o setor social esta
crise seria muito mais difícil.
No dia-a-dia da Santa Casa como serve quem precisa sem olhar a quem, o grande papel
das Misericórdias?
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Nós não nos podemos substituir aos poderes instituídos. O Estado tem os seus equipamentos, o município tem uma parte social muito forte e não andamos aqui a fazer concorrência
a ninguém. A nós chegam aquelas situações de urgência. Enquanto no Estado as pessoas têm
de fazer a candidatura, tem de se expor... aqui é só perceber se estamos a apoiar quem precisa e
avançamos.
Que casos é que batem à porta da Santa Casa?
Apoio para pagamento de rendas em atraso, pagamento de energia senão cortam, crianças
que não podem pagar no infantário, gente a precisar de comida a quem demos bens, etc. Houve
uma situação recente em que o Tribunal decidiu tirar uma idosa ao filho e à mulher por suspeita
de maus tratos. O processo correu através da Segurança Social, a idosa teve que ser retirada de
um dia para o outro e foi a Santa Casa que a colocou, neste caso, na Residência Rainha Dona
Leonor, provisoriamente, porque o Lar Viscondessa São Caetano não tem vagas. São muitas
situações e as mais variadas.
Isso é hoje mais sentido na classe média?
É, e mesmo no restaurante social se verifica isso. Situações de pessoas que tinham uma
vida normal, ficam sem emprego, vão aguentando enquanto há subsídio [de desemprego], mas
quando acaba o subsídio socorrem-se do restaurante social.
O número de utentes do restaurante social tem aumentado ou diminuído?
Felizmente está a diminuir, é um bom sinal, mas mesmo assim ainda vai muita gente que
não ia lá noutros tempos.
No colóquio da passada sexta-feira abordou-se o tema “promover sociedades favoráveis”. O que significa a expressão?
Uma das Obras de Misericórdia é ‘Ensinar Quem Precisa’ e nós também temos todo o
interesse em ensinar quer os nossos trabalhadores, quer os trabalhadores das outras instituições,
quer a comunidade em geral, porque as jornadas são transversais sobre temas que todos nós
precisamos: maus-tratos a crianças, ajudar a envelhecer, a qualidade nos cuidados, a melhoria
de competências e a alimentação.
A sociedade em geral ainda falha?
Falha. As pessoas quando têm competências específicas estão muito mais preparadas para
as situações que vão surgindo e nós ainda vivemos muito do dia-a-dia. A televisão transmite o
incrível e ensina muito pouco. Precisamos de outros ensinamentos.
Dentro da programação dos 500 anos, de que forma estão a pensar contar a história da
Santa Casa da Misericórdia de Viseu?
Até ao final do ano vamos ter uma exposição sobre a vida da Misericórdia. A exposição
não será tão breve quanto desejávamos porque exige alterações no Museu, mas ela vai ter de
acontecer.
Qual é a grande certeza em relação à data da fundação da Santa Casa da Misericórdia
de Viseu?
Nós temos a certeza absoluta que o ano de 1516 é garantido. Não sei se para trás ela existiria, mas não temos prova nenhuma.
Dia 26 de setembro decorrem as jornadas sobre Património das Misericórdias e dia 27
a homenagem ao antigo provedor, Engrácia carrilho. Esta homenagem está por fazer na sua
opinião?
É a homenagem ao provedor engenheiro Engrácia Carrilho. Em relação à Misericórdia
temos que o fazer, porque em mais de 30 anos ao serviço da Santa Casa, foi o homem que deu o
‘boom’ das construções e não só. O Padre Vítor Melícias vem cá fazer a homenagem, também
pela relação que mantiveram, uma vez que trabalharam muito em conjunto.
As comemorações terminam a 10 de dezembro.
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É a altura em que queremos apresentar o livro e fazer a sessão final. Este ano são 500
anos, para o ano são 501.
E projetos para o futuro da Santa Casa?
Se estabilizar a sua vida já é muito bom. Agora, gostaríamos de construir um novo edifício para o CAT (Centro de Acolhimento Temporário), porque o atual não tem as condições
ideais. O edifício onde funciona foi adaptado, mas é sempre uma coisa velha que foi adaptada.
O CAT acolhe crianças que nos são entregues pelo Tribunal, portanto, uma responsabilidade do
Estado, por isso, a Misericórdia não vai construir sozinha, as novas instalações. Nós estamos
disponíveis para colaborar mas gostaríamos da intervenção por parte do Estado.
Há outros projetos?
Recuperar a antiga maternidade e cardiologia (traseiras da Pousada de Viseu), através de
um lar para o qual temos um projeto. Não é fazer por fazer. Temos permanentemente uma lista
de espera, quer na Residência Rainha Dona Leonor, quer no Lar Viscondessa São Caetano e
estamos constantemente a recusar utentes. Por outro lado dávamos mais dignidade ao imóvel
que se encontra degradado.
A unidade de cuidados continuados se vier ainda é bem-vinda?
Não a qualquer preço. A porta está aberta, temos sempre a possibilidade de ficar [com a
valência] mas é necessário estudar o processo com o Estado. A residência [Rainha Dona Leonor] é tão grande que é sempre possível manter a residência e criar lá os cuidados continuados.
Há condições para isso mas...
O que tem gostado mais neste papel de Provedor?
É aliciante, mas não é fácil pela dupla função que tenho na Câmara de Viseu e na Santa
Casa da Misericórdia. Tento que nenhuma das situações saia prejudicada mas não é uma gestão
fácil. Tenho tido a compreensão da autarquia em situações pontuais, por vezes, o dia tem mais
horas e vou conciliando.
O ideal era estar a tempo inteiro?
Reconheço que o lugar de provedor (voluntário na instituição) já exige uma pessoa a tempo inteiro. O barco já é muito grande. A alternativa que encontrei foi fazer uma gestão a nove, o
provedor mais oito mesários (Mesa da Santa Casa da Misericórdia), em que cada um tem a seu
cargo áreas específicas.
É o que mais o preocupa nesta altura?
Sim. O não poder estar permanentemente como desejaria. São muitas valências, todas
elas com muitos problemas em que, a todo o momento, é necessário intervir.
O que lhe ca deste ano em que a Santa Casa assinala 500 anos?
A intenção é que as pessoas criem uma imagem diferente da que tem hoje a Santa Casa.
Tenho-me debatido por isso. Repito que me magoa a ideia de se dizer que a Santa Casa é rica.
É rica naquilo que faz, no resto não o é. Também gostava que as pessoas não olhassem para a
Santa Casa como uma instituição quase de elite. Toda a gente pode ser irmã da Santa Casa.
Mas a imagem é essa.
Mas não tem razão nenhuma de ser. Desde que as pessoas se revejam no compromisso
podem fazer parte da irmandade. Mesmo o pagamento. São 15 euros por ano. Agora, ao fazerem parte da irmandade têm de assumir o compromisso. Nós gostamos que seja uma irmandade
participativa, viva e dinâmica.
EA
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CARITAS DIOCESANA
Ao refletir o que deveríamos partilhar este mês com os nossos amigos da Cáritas, vieram-nos à ideia algumas realizações, que de certo modo consubstanciaram o que nos foi solicitado
pelo nosso bispo quando da nossa tomada de posse.
Continuamos a trabalhar na nossa loja social. Quem nos visita facilmente se apercebe
das alterações que efetuámos com a ajuda de funcionários e voluntários amigos da Instituição.
Temos já um espaço com dignidade para receber quem nos vem pedir apoio, um horário mais
alargado e a simpatia e disponibilidade de quem acolhe. É talvez, a concretização do nosso
primeiro sonho: - solução em tempo real para as primeiras necessidades, com a orientação e
acompanhamento de uma técnica social a coordenar a sua concretização. Queremos chegar a
todas as paróquias, dentro das nossas possibilidades, gerindo o que nos oferecem, numa repartição que queremos seja consequente com os princípios da Instituição.
Aguardávamos com ansiedade a visita da equipa nacional que nos ajudaria dentro do
programa “+ Próximo” em colaboração com o Vigário da Pastoral, o Cónego Miguel de Abreu,
a lançar as primeiras pistas juntamente com alguns dos movimentos integrados na Pastoral
Social da nossa diocese, nomeadamente grupos socio caritativos e Conferências de S. Vicente
de Paulo. Em equipa refletimos sobre o Programa de formação tendo em vista, promoção e
desenvolvimento de ações que em conjunto com os párocos e estruturas paroquiais, visam dar
resposta a situações de carência.
Damos continuidade ao Projeto Transnacional - “ Educação e Inclusão de Comunidades
Ciganas”. Com o apoio da Caritas Austríaca, vamos preparar e implementar ações que visam as
comunidades de etnia cigana que apoiamos diariamente no Centro Comunitário de Paradinha.
Vai estar nos próximos dias na Sérvia, na cidade de Subótica, no encontro transnacional com
a Caritas de Milão e a Cáritas Austríaca, o nosso sociólogo responsável na concretização das
orientações que vai receber deste projeto financiado pela União Europeia. Além das dinâmicas
referentes ao referido Projeto, irão ser abordadas questões sobre os refugiados e a visita a um
campo, visto a cidade ser fronteiriça e acolher muitos que tentam passar as fronteiras para a
Hungria e entrar no espaço de livre circulação Europeia.
Tem sido nossa preocupação estudar, refletir e analisar um vasto conjunto de propostas
que conduzam á criação de alterações que visem a atual estrutura financeira deficitária da Cáritas, no sentido de salvaguardar a sua sustentabilidade. Precisamos de ser mais criativos, mais
abrangentes e sobretudo mais solidários no sentido de substituirmos muito do que é acessório
por tudo o que é fundamental, para que entre nós ninguém passe necessidade.
... Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era
posto em comum. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade,
pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro, e o colocavam
aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um (Atos dos
Apóstolos 4,32-35).
JANTAR DE HOMENAGEM
Em julho de 2015, o Papa Francisco dirigia à Caritas a seguinte mensagem: “Eu sei que
vocês estão nas ruas, cuidando dos necessitados, através de todas as suas obras de justiça e caridade. Sair à rua pode causar um acidente. Ficar trancado adoece. Prefiro uma igreja acidentada,
ferida e manchada por sair à rua, ao invés de uma igreja doente, pela reclusão e a conveniência
de manter sua própria segurança. Vocês são o motor da Igreja que organiza o amor: Cáritas”.
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Ao prepararmos a introdução para a homenagem que pretendemos prestar ao Sr. José Borges e a todos os voluntários que o acompanharam durante mais de trinta anos, e que realmente
foram o rosto da Cáritas diocesana de Viseu, foi nesta mensagem que nos inspirámos.
Se pretende estar presente neste jantar homenagem, que vamos realizar pelas 20 horas do
próximo dia 20 , no Centro Socio Pastoral, associando-se ao Sr. Bispo e dirigentes da Cáritas
Portuguesa, gradecemos o favor de se inscrever na sede da Cáritas Diocesana, ou no Centro
Socio Pastoral. A data limite para a inscrição é o dia 17 de maio.
Reconhecendo que é com o exemplo dos que nos precederam que poderemos ajudar aos
demais a mudar o curso da própria vida, num esforço constante para sermos o sal, o fermento e
a luz, contamos com a presença dos amigos da Cáritas, nesta justa e merecida homenagem.
Cáritas Diocesana
JORNADAS ‘PROMOVER SOCIEDADES FAVORÁVEIS’
NOS 500 ANOS DA MISERICÓRDIA DE VISEU
O auditório da Escola Superior de Saúde (ESSV) recebeu, no passado dia 6 de maio, as
jornadas ‘Promover sociedades favoráveis: refletir sobre boas práticas’, inseridas nas co- memorações dos 500 anos da Santa Casa da Misericórdia de Viseu.
O encontro juntou diversos especialistas que trouxeram alguns dos elementos mais recentes sobre as várias áreas apresentadas. Um dos pontos altos das jornadas aconteceu com a intervenção de Manuel Caldas de Almeida, diretor clínico da Unidade de Cuidados Continuados
Bento XVI, em Fátima, e administrador do Hospital do Mar, em Bobadela.
Antes, Maria Albernaz, enfermeira-chefe, coordenadora do Núcleo de Apoio à Criança e
Jovem em Risco do ACES Dão Lafões, apresentou dados do relatório da UNICEf, publicado
em setembro de 2014, referindo que “70 milhões de raparigas no mundo, entre os 15 e os 19
anos já foram vítimas de maus-tratos”. Nesse sentido, a responsável disse que aspetos como
a “negligência, os maus-tratos físicos, os maus-tratos psicológicos ou emocionais, ou mesmo
o abuso sexual” acompanham a realidade de milhões de crianças e jovens de todo o mundo,
em especial nos países mais pobres. O tema das crianças foi em seguida novamente focado na
intervenção de Graça Aparício, professora na ESSV, que se focou nas ‘potencialidades e riscos
dos cuidados não parentais”.
Da parte da tarde, Domingos Rosa, vice-presidente da Associação para a Qualidade, teceu algumas considerações sobre a ‘gestão da qualidade: um desafio para a mudança na área
social’. O encontro fechou com a intervenção da nutricionista Ester Maria Vinha Nova, focalizada na ‘alimentação do passado ao presente’.
PBA
“NÃO BASTA DIZER QUE VAMOS TRATAR DA HIGIENE,
TEMOS QUE IR MUITO MAIS LONGE DO QUE ISSO”
Que simbolismo representam os 500 anos da Misericórdia de Viseu, em particular, e das
Misericórdias em geral?
As Misericórdias existem há 500 anos e se existem há 500 anos é porque se vão adaptando aquilo que as pessoas precisam. As Misericórdias começaram a existir com reis, estiveram
com a [Primeira] República, ultrapassaram várias vicissitudes, mas sempre muito próximas das
pessoas e das suas necessidades.
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Qual é a estratégia da União das Misericórdias Portuguesas para Portugal no envelhecimento ativo e nas fragilidades geriátricas?
Sentimos que as pessoas estão a envelhecer de maneira diferente. Para já as pessoas vivem muito mais anos e isso é bom. Mas vivem muito mais anos a querer aquilo que quiseram
toda a vida. Ou seja, deixou de haver aquele paradigma de que a pessoa, por ser velha, deixa de
ter acesso às coisas que gostamos de ter durante a vida.
E para esses é preciso adaptarmo-nos para darmos respostas diferentes das que demos até
agora. Precisamos de nos adaptar a respostas que possam fazer com que uma pessoa que tem
dificuldade em andar ou em compreender o que está à volta dela, ou que tenha dificuldade em
ir à cozinha, mas que possa à mesma estar sozinha em casa e ir jantar com amigos. Não basta
dizer que vamos tratar da higiene, temos que ir muito mais longe do que isso, porque as pessoas
querem mais do que isso, durante grande parte desses anos que ganharam a mais.
Esse é o caminho futuro da União das Misericórdias?
Temos casos muito específicos de envelhecimento no dias de hoje, que são as necessidades da fragilidade, são as pessoas que estão com demência, são as pessoas que têm necessidades
paliativas, são as pessoas que têm necessidades geriátricas, e para as quais nós temos que nos
adaptar rapidamente. A sociedade não está adaptada e esse é o grande desafio da União [das
Misericórdias Portuguesas]. Nos próximos cinco anos temos que fazer uma reflexão profunda,
a nível nacional, de qual é o nosso papel, o que são os lares, os cuidados continuados. Isto
porque, principalmente, as pessoas estão a mudar, o envelhecimento está a mudar, e se nós não
mudamos também nos arriscamos a, daqui a uns tempos, estarmos a fazer coisas que a pessoas
não querem.
OBRAS DE MISERICÓRDIA
ENSINAR OS IGNORANTES
Misericordiosos como o Pai, é o lema deste Ano Jubilar da Misericórdia que temos a
graça de viver.
As obras de misericórdia são ações de caridade pelas quais vamos em ajuda do nosso
próximo, nas suas necessidades corporais e espirituais. Entre estas últimas, sobressaem as palavras: instruir, aconselhar, consolar, confortar, perdoar, suportar com paciência, rezar (cf. Catecismo da Igreja Católica, n.º 2447).
O Evangelista S. Lucas refere o ensinamento de Jesus que diz: “Sede misericordiosos
como o vosso Pai é misericordioso” (Lc 6, 36). É um programa de vida tão empenhador como
rico de alegria e paz, lembra-nos o Papa Francisco em O Rosto da Misericórdia (n.º 13). Este
imperativo de Jesus é dirigido a quantos ouvem a sua voz (Lc 6, 27). Portanto, para sermos
capazes de misericórdia, devemos primeiro pôr-nos à escuta da Palavra de Deus, que é Jesus
Cristo.
Aprendei de Mim... O discípulo não é mais do que o Mestre (cf. Mt 11,29. 10,25). Sermos discípulos d’Ele implica este contínuo e persistente deixar-se moldar pelo Seu Espírito que
nos habita, que nos santifica; deixar-se “formar”, configurando-nos a Ele mesmo, é uma tarefa,
um desafio de toda a vida que vamos fazendo acompanhados dos irmãos que nos rodeiam e/
ou que encontramos pelo caminho. Nesta medida, em conjunto, em igreja, poderemos crescer
sempre mais neste conhecimento jamais terminado. O Apóstolo Filipe, ao descer de Jerusalém,
ao perguntar ao etíope que encontrou se entendia o que lia, teve esta resposta: “e como poderei
compreender, sem alguém que me oriente?” (Atos 8, 31).
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Na carta aos Romanos, encontramos ainda esta referência acerca da fé: como hão de acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como hão de ouvir falar, sem alguém que o anuncie? E como hão de anunciar, se não forem enviados? (cf. Rm 10, 14s). Dia após dia, tocados
pela sua compaixão, podemos também nós tornar-nos compassivos para com todos, vivendo
e anunciando a misericórdia. Não esqueçamos as palavras de S. João da Cruz: “Ao entardecer
desta vida, examinar-nos-ão no amor”.
Ir. Ma Arminda Faustino
SECRETARIADO DIOCESANO DA PASTORAL FAMILIAR
PEREGRINAÇÃO JUBILAR DA FAMÍLIA
No dia 22 de maio vai realizar-se a Peregrinação Jubilar da Família.
O Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar convida todas as famílias da Diocese a
participar nesta Peregrinação marcada pelo Ano da Misericórdia e do Jubileu da nossa Catedral
de Viseu.
A Peregrinação constará de 4 momentos: 1 - A Concentração far-se-á no Parque da Cidade, às 14.30h, onde as famílias serão acolhidas em ambiente festivo.
2 - A Peregrinação começa às 15.00h, em direção à Sé, passando pelo Rossio, pela Rua da
Paz, Rua do Comércio, Praça D. Duarte.
3 - Momento Festivo no Adro da Sé com a participação especial do Coro Mozart e ainda
com uma representação bíblica.
4 - Passagem pela Porta Santa e celebração da Eucaristia na Sé, presidida pelo senhor
Bispo, às 16.30h. Durante a Eucaristia, haverá a bênção das famílias.
Um dos aspetos da peregrinação jubilar é a dimensão penitencial.
Como não há condições para a celebração do sacramento da penitência/confissão, durante
a peregrinação, pede-se que as pessoas recorram ao Sacramento da Confissão nos horários que
as Paróquias e as igrejas disponibilizam.
A ALEGRIA DO AMOR
O AMOR NO MATRIMÓNIO
A Exortação Apostólica no capítulo IV aborda o amor no matrimónio, começando por
dizer que “ não poderemos encorajar um caminho de deli- dade e doação recíproca se não estimularmos o crescimento, a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar.”
Partindo do hino à caridade, da 1a Carta de São Paulo aos Coríntios (1Cor 13, 4-7), o texto
define e desenvolve cada uma das características do amor em contexto familiar. Como o que se
pretende, é fazer uma síntese que ajude à leitura e reflexão deste capítulo, referiremos apenas algumas dessas características. A primeira é da paciência que, segundo o Papa Francisco, “ se não
cultivarmos a paciência, encontraremos sempre desculpas para responder com ira, acabando
por nos tornar pessoas que não sabem conviver, antis-sociais incapazes de dominar os impulsos,
e a família tornar-se-á um campo de batalha”.
Na vida familiar não pode reinar a lógica do domínio, da competição, da inveja, pelo
contrário, deve reinar a amabilidade, a afabilidade, a cortesia e a capacidade de serviço.
Citando o Papa João Paulo II, ao falar do perdão, a Exortação diz: “« a comunhão familiar
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só pode ser conservada e aperfeiçoada com grande espírito de sacrifício. Exige de todos e de
cada um, pronta e generosa disponibilidade à compreensão, à tolerância, ao perdão, à reconciliação»”. Caso contrário, a família será um espaço de permanente tensão ou de castigo mútuo.
Por isso, o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor convive com a
imperfeição, desculpa-a e sabe guardar silêncio perante os limites do ser amado. Diz-se no n.º
115: “....uma família onde reina uma confiança sólida, carinhosa e, suceda o que suceder, onde
se volta sempre a confiar, permite o florescimento da verdadeira identidade dos seus membros,
fazendo com que se rejeite espontaneamente o engano, a falsidade e a mentira”. Na vida familiar é preciso, continua a Exortação: “... cultivar a força do amor que permite lutar contra o
mal que a ameaça. O amor não se deixa dominar pelo ressentimento, o desprezo das pessoas, o
desejo de se lamentar ou vingar de alguma coisa”.
O documento depois de analisar o hino à caridade, detém-se sobre o amor conjugal que
é o amor que une os esposos, amor santificado, enriquecido e iluminado pela graça do sacramento do matrimónio. Faz parte da natureza do amor conjugal, a abertura ao definitivo. Daí que
deve haver um processo constante de crescimento que não ceda à cultura do provisório. Neste
processo de crescimento deve dar-se atenção à contemplação alegre do outro, às manifestações
do amor através de gestos concretos com as palavras-chave tão repetidas pelo Papa Francisco.
“com licença”, “obrigado”, “desculpa”, ao diálogo que ajuda a amadurecer o amor, tornando-o
realista e não idílico. Ao falar do amor conjugal, o documento dedica vários números à dimensão da sexualidade com as suas manifestações que lhe são inerentes. E sobre este aspeto o documento reafirma a doutrina da Igreja recorrendo sistematicamente ao pensamento do Papa João
Paulo II. A sexualidade está ao serviço do amor conjugal de modo inseparável, porque tende a
procurar que o outro viva em plenitude, pelo que nunca pode ser objeto de menosprezo. Tendo
em conta a visão positiva da sexualidade, é preciso olhá-la na sua integridade, para que ela não
se despersonalize e não corra o risco de se ver dominada pelo espírito venenoso do «usa e deita
fora». Na parte final do capítulo, o documento faz uma reflexão sobre o matrimónio e a virgindade, afirmando que os diferentes estados de vida são complementares, não havendo lugar para
os designativos de “superioridade” e “inferioridade” na comparação entre eles.
Vigararia da Pastoral Social
A ALEGRIA DO AMOR
A FECUNDIDADE DO AMOR
O V capítulo é dedicado à fecundidade do amor, começando por afirmar que o amor dá
sempre vida. Ao tratar da fecundidade, o texto aborda duas perspetivas da mesma fecundidade:
a biológica e a alargada. Quanto à primeira, o Papa Francisco afirma que “a família é o âmbito
não só da geração, mas também do acolhimento da vida que chega como um presente”. O documento retoma, de novo, a realidade da paternidade responsável bem cara quer a Paulo VI, quer
a João Paulo II. A mulher grávida merece uma atenção especial na Exortação, sendo convidada
a olhar para o seu lho como projeto eterno de Deus Pai e do seu amor eterno. Francisco pede à
mulher grávida: “Cuida da tua alegria, que nada te tire a alegria interior da maternidade. Aquela
criança merece a tua alegria. Não permitas que os medos.... apaguem esta felicidade de ser instrumento de Deus....” (n.º 171).
O texto destaca a importância da presença simultânea do pai e da mãe na vida dos filhos:
“toda a criança tem direito a receber o amor de uma mãe e de um pai, ambos necessários para o
seu amadurecimento íntegro e harmonioso” e desta maneira mostram aos filhos o rosto materno
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e paterno de Deus. A figura do pai e da mãe com o que é característico de cada um deles merece
uma atenção especial e no que à mãe diz respeito, nos primeiros meses de vida da criança, é
afirmado :“Sem dúvida, uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, porque as
mães sabem testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos, a ternura, a dedicação, a força
moral.” O texto faz eco do modo distorcido como o pai é visto na educação dos filhos e sobretudo da sua ausência, pelo que o Papa Francisco, no n.º 177, diz: os pais “estejam próximos da
esposa, para compartilhar tudo, alegrias e dores, dificuldades e esperanças. E esteja próximo
dos filhos.... pai presente, sempre...”.
Ao falar da fecundidade alargada, a adoção é apresentada como um caminho para realizar
a maternidade e a paternidade de uma forma muito generosa e o Papa encoraja “aqueles que
não podem ter filhos a alargar e abrir o seu amor conjugal para receber quem está privado de
um ambiente familiar adequado.”
Para além da procriação e da adoção, as famílias devem desenvolver outras formas de
fecundidade que devem ser vistas como uma espécie de extensão do amor que as sustenta. A
família não deve ser um recinto fechado, diferente ou separado, pelo contrário, deve ser simples, próxima de todos e integrada na comunidade, à maneira da Família de Nazaré. A família
sendo magnânima e solidária alarga a sua fecundidade, traduzindo-se em muitas maneiras de
tornar o amor de Deus presente na sociedade. É assim que, como corpo eclesial, a família está
em condições de celebrar a Eucaristia.
“Quando os comungantes se mostram relutantes em se deixar impelir a um compromisso
a favor dos pobres e atribulados ou consentem diferentes formas de divisão, desprezo e injustiça, recebem indignamente a Eucaristia”. Na sequência da fecundidade alargada, a Exortação
fala da chamada família alargada, onde têm lugar os pais, os idosos e os irmãos. “Uma sociedade de filhos que não honrem os pais, é uma sociedade sem honra. É uma sociedade destinada
a encher-se de jovens áridos e ávidos.” E diz o Papa Francisco: “a atenção aos idosos distingue
uma civilização. Numa civilização, presta-se atenção ao idoso? Há lugar para o idoso? Esta
civilização irá em frente se souber respeitar a sabedoria dos idosos”. Uma família que cuida e
integra os avós é uma família com futuro. A experiência que se vive entre os irmãos na família,
ensina-os para a convivência e fraternidade humanas. E nesta família alargada devem ter lugar
os sogros, os parentes, os amigos, as outras famílias amigas, as mães solteiras, as mulheres
abandonadas, as pessoas deficientes, as crianças sem pais, etc.
Vigararia da Pastoral Familiar
PEREGRINAÇÃO JUBILAR DAS FAMÍLIAS À CATEDRAL
Após a concentração no Parque da Cidade, às 14:30 horas, as famílias que ali se juntaram
receberam um saco-mochila com uma garrafa de água e iniciaram um percurso pelo centro da
cidade até ao Adro da Sé, guiados com um carro sonoro de apoio.
Pelo caminho, foram escutados alguns textos da Exortação Apostólica do Papa Francisco
dedicada à Família – Amoris Laetitia (Alegria do Amor). Textos que falam da natureza e importância da Família, tanto como promotora de vida e de crescimento humano e social, como
evangelizadora e fonte de amor que mostra o projeto de Deus para a Humanidade. Na chegada
ao Adro da Sé, os participantes da caminhada encontraram-se com outras famílias que preferiram aguardar aí e todas foram brindadas com uma alegre apresentação musical do Coro Mozart.
Seguiu-se uma representação das Bodas de Caná por um grupo de adolescentes e jovens da
Catequese de Canas de Santa Maria.
Dando sentido à peregrinação, os participantes foram acolhidos junto à Porta Santa deste
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Jubileu da Família e também do Jubileu da Catedral. O Vigário Episcopal para a pastoral da
Família, Pe. Miguel Abreu, fez o acolhimento e, ao som do cântico de entrada, todos “passaram” a Porta Santa, enchendo por completo a Catedral, onde se celebrou a Eucaristia dominical, brilhantemente animada pelo Coro da Paróquia do Campo de Madalena. Concelebraram
numerosos Párocos e Assistentes de Movimentos de espiritualidade dedicados à Família. Tanto
as Leituras, como as preces da Oração Universal foram proclamadas por casais, que fizeram
também a apresentação solenes das oferendas. O produto do ofertório foi destinado a um casal
que espera um filho e passa por dificuldades de estabilidade emocional e de emprego. A Associação de Acólitos de Tondela teve a responsabilidade do serviço ao altar, juntamente com os
diáconos permanentes.
O Secretariado Diocesano da Pastoral da Família teve a responsabilidade de toda a organização antecedente, da divulgação e da orientação de todos os participantes, que tiveram uma
boa oportunidade de celebrarem a sua vocação de serviço ao amor. Um casal testemunhou a sua
vivência matrimonial, ao longo dos anos, como momentos de alegria e de dor, mostrando que a
vocação ao Matrimónio é uma forma de realização pessoal, contruindo boas relações, consolidadas pelo amor mútuo, em família mais ou menos alargada.
D. Ilídio Leandro, impedido de estar desde o início, por outros afazeres pastorais, chegou
ainda a tempo de saudar a todos, agradecer o serviço do Secretariado Diocesano da Pastoral
Familiar e dos Movimentos que se dedicam à Família, com a orientação dos Assistentes.
Depois de uma especial Oração de Bênção das Famílias pelo presidente da celebração,
D. Ilídio deu também a sua bênção de Pastor e Pai na Fé, despedindo todos os que estiveram
presentes e enviando a sua saudação a quantos não puderam estar nesta peregrinação jubilar das
Famílias da nossa diocese. O casal responsável pelo Secretariado, agradecendo a colaboração
de todos os casais que integram o Secretariado, dos Movimentos e das instituições/grupos que
colaboraram, integrou nesse agradecimento muitas empresas que também deram a sua colaboração ou patrocínio a esta jornada.
GI
SEMANA SOLIDÁRIA NA FREGUESIA DE VISEU
DIOCESE TEM AS “PORTAS ABERTAS” PARA RECEBER REFUGIADOS
O Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, disse na passada segunda-feira, 23 de maio, que a
Diocese tem as “portas abertas” para receber refugiados, mas lembrou que muitas vezes “a política não facilita” essa vinda, exigindo muitos protocolos. D. Ilídio falava na abertura da Semana
Solidária da Freguesia de Viseu que aconteceu na Escola Secundária Alves Martins e abriu na
segunda-feira com a conferência ‘A(B)raços com o Voluntariado’ que juntou numa ‘mesa redonda’ a Cáritas Diocesana, a Amnistia Internacional e a ‘From Kimera With Love’, um projeto
de voluntariado criado pela portuguesa Marta Baeta. O Bispo de Viseu lembrou alguns momentos da ação do Papa Francisco no caso específico dos refugiados, e referiu que “num mundo
em que se globaliza a indiferença”, em que “ficamos insensíveis às imagens que passam nas
televisões”, as pessoas devem procurar ver na solidariedade uma forma de conhecerem o outro,
as suas necessidades, de forma a transmitir um “acolhimento humano” tão necessário aos mais
necessitados.
Antes, o presidente da junta de Viseu, Diamantino Santos, apresentou alguns dos momentos da Semana Solidária, enfatizando que “há em Viseu uma comunidade que se preocupa, que
é solidária”. Dirigindo-se aos muitos alunos presentes no auditório, o autarca incentivou-os a
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darem “um bocadinho de nós aos outros. Uma palavra amiga é por vezes fundamental”, apelando a que “participem e sejam solidários”.
A Semana Solidária está a decorrer até domingo, 29 de maio. Para esta quinta-feira, dia
26, está marcada uma edição especial do Mercado ‘Indo Eu’, no Mercado 2 de Maio. Na sexta-feira, dia 27 será dedicada ao Associativismo, com a realização da conferência ‘O Associativismo em Portugal: Metas e desafios’, marcada para as 14h30 na sede da Associação Comercial.
Durante o encontro, várias instituições nacionais darão a conhecer o trabalho que estão a desenvolver na área do associativismo, enquanto que as associações locais irão apresentar “casos de
sucesso” em áreas como a juventude, turismo, desporto, cultura e apoio social.
PBA
A ALEGRIA DO AMOR
ALGUMAS PERSPECTIVAS PASTORAIS
O capítulo VI da Exortação sem deixar de apelar às comunidades a elaborar propostas
pastorais práticas e eficazes que respeitem quer a doutrina da Igreja, quer as necessidades e
desafios locais, apresenta alguns dos principais desafios pastorais:
1. O anúncio alegre do Evangelho da Família. Este anúncio deve ser convincente, não
normativo, mas propositivo de valores corajosos, sólidos, duradores.
2. Uma formação mais adequada dos presbíteros, diáconos, religiosos, catequistas e restantes agentes pastorais. Não basta uma pastoral voltada para as famílias sem uma for- mação
adequada dos agentes pastorais onde devem estar incluídos os agentes leigos de pastoral familiar.
3. Preparação remota para o matrimónio, no caminho da iniciação cristã, com o empenho
e contributo das comunidades cristãs e o necessário testemunho das próprias famílias que ajude
a amadurecer o amor dos noivos com um acompanhamento rico de proximidade e testemunho.
4. Preparação próxima para o matrimónio, organizada da forma que melhor for julgada
por cada Igreja local. Diz-se no n.º 207: “Interessa mais a qualidade do que a quantidade, devendo-se dar prioridade àqueles conteúdos que, comunicados de forma atraente e cordial, os
ajudem a comprometer-se num percurso da vida toda...”
5. Preparação imediata em ordem à celebração litúrgica que ajude os noivos a compreender e a viver o significado de cada gesto litúrgico e a colher a importância da Palavra de Deus e
da oração.
6. As preparações quer remotas, quer próximas devem ajudar os noivos a considerarem
o matrimónio não como o fim do caminho, mas como “uma vocação que os lança para diante,
com a decisão firme e realista de atravessarem juntos todas as provações e momentos difíceis.”
7. O acompanhamento dos esposos nos primeiros anos da vida matrimonial para enriquecer e aprofundar a decisão consciente e livre de se pertencerem e amarem até ao fim. O sim que
deram um ao outro é o início de um itinerário cujo objetivo se propõe superar as circunstâncias
que surgirem e os obstáculos que se interpuserem. O acompanhamento deve encorajar os esposos a serem generosos na comunicação da vida.
8. Estruturas paroquiais e diocesanas de apoio às famílias para além das paróquias e dos
movimentos de espiritualidade familiar para apoiar e reavivar as famílias. A Exortação aponta
entre as várias estruturas, a secretaria paroquial e os Centros diocesanos de aconselhamento e
de escuta.
9. Desenvolver uma pastoral familiar missionária, em saída, próxima das famílias mar166
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cadas por tantas e variadas crises conjugais e que pedem um olhar que não ignore o seu sofrimento e a sua angústia e as ajude a descobrir que cada crise esconde uma boa notícia e implica
uma aprendizagem e permite incrementar a intensidade da vida comum e a encontrar um novo
sentido para a experiência matrimonial. Eis algumas dessas crises conjugais: crise do início da
vida conjugal; crise da chegada do filho; crise da educação dos filhos; crise do “ninho vazio”;
crise da velhice dos pais dos cônjuges; crises pessoais e crises provocadas por velhas feridas
não curadas durante a infância, adolescência e juventude.
10. Acompanhamento pastoral dos separados, divorciados e abandonados que exige uma
pastoral de reconciliação e de mediação. No n.º 246, o documento diz: “... a nossa tarefa pastoral mais importante relativamente às famílias é reforçar o amor e ajudar a curar as feridas, para
podermos impedir o avanço deste drama do nosso tempo.”
11. Uma atenção especial a algumas situações complexas: matrimónios mistos; matrimónios com disparidade de culto; famílias que têm no seu seio pessoas com tendência homossexual; as famílias monoparentais. O presente capítulo dedica alguns números finais à realidade
tão natural da vida que é a partida, pela morte, de algum membro da família.
Vigararia da Pastoral Social
OBRAS DE MISERICÓRDIA
SUPORTAR COM PACIÊNCIA AS FRAQUEZAS DO PRÓXIMO
Ninguém é perfeito. Reconhecer que falhamos é também uma ajuda a aceitar as falhas dos
outros, a convivermos sem julgamentos fáceis, sem excluirmos ninguém e sem nos considerarmos superiores, criando barreiras à nossa relação uns com os outros, em comunhão.
Aceitar o irmão tal como ele é, suportando as suas fraquezas, mas ajudando-o, e desta
forma ajudando-nos a nós próprios, a ser melhor, a superar-se, numa atitude de verdadeira correção fraterna, de quem ajuda e se ajuda a si mesmo a ser mais imagem de Jesus Cristo, Ele sim,
modelo perfeito.
Neste sentido São Paulo recorda-nos: “Pedimo-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência para com todos” (1Tes 5, 14).
Mas, como por vezes, se torna difícil esta paciência. Este aceitar os erros dos outros,
especialmente quando eles nos parecem tão incompreensíveis, quando os julgamos demasiado
fortes e influenciadores da nossa própria vida. Mas, aprender esta paciência, vivê-la, mesmo nas
situações em que parece quase impossível, é também descobrir esta expressão da misericórdia
de Deus, a nossa própria misericórdia, como nos desafia este Ano Santo.
Porque não caminhamos sozinhos, mas em conjunto. Porque na vida, caminhamos em
conjunto, ajudando-nos uns aos outros a descobrir o ritmo certo, a superar as nossas limitações,
a corrigir os nossos passos. Sem nos olharmos de lado, mas descobrindo o verdadeiro valor da
paciência, deste aceitarmo-nos uns aos outros, acolhendo, mesmo com as fraquezas e limitações com que temos de conviver, mas deixando espaço a que Cristo seja cada vez mais um em
nós, em cada um, na comunidade.
Não quer dizer que concordamos com estas fraquezas, apenas que aprendemos a viver
com elas, mas ajudando sempre a crescer em força e amor, para que Cristo seja sempre e cada
vez mais em todos.
Porque, afinal, todos falhamos. Mas todos podemos ajudar-nos a procurar mais a per- feição, à maneira de Cristo Jesus.
NA
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A ALEGRIA DO AMOR
REFORÇAR A EDUCAÇÃO DOS FILHOS
A máxima «o tempo é superior ao espaço» exprime claramente que num processo educativo dos filhos a questão não é onde está fisicamente o filho, mas onde se encontra em sentido
existencial. É partindo deste princípio que a Exortação no capítulo VII aborda o tema da educação dos filhos, reconhecendo a complexidade da função educativa das famílias que envolve
a tarefa de promover liberdades responsáveis e em que a formação moral dos filhos não pode
ser delegada totalmente noutras instituições como sejam as escolas. A pedagogia não pode ser
esquecida na formação moral para que esta possa educar a vontade e maturar hábitos. O texto,
no n.º 267, define a educação moral como sendo: “educar a liberdade através de propostas,
motivações, aplicações práticas, estímulos, prémios, exemplos, modelos, símbolos, reflexões,
exortações, revisões do modo de agir e diálogos que ajudem as pessoas a desenvolver aqueles
princípios interiores estáveis que levam a praticar espontaneamente o bem”.
No processo educativo e tendo em conta uma correta pedagogia o documento não subestima a sansão, a correção e a disciplina como estímulos para ir mais além. Igualmente deve
estar presente uma metodologia equilibrada e gradual na apresentação dos valores de modo a
conseguir-se mudanças de comportamento.
A Exortação aborda os meios tecnológicos de comunicação, mormente o eletrónico, no
seu potencial valor na educação e os seus consequentes perigos, como seja o assim chamado
«autismo tecnológico». As escolas católicas merecem um realce especial na ajuda aos pais no
seu dever de educar os filhos e o texto reafirma o que estava no relatório do Sínodo “«deve-se
afirmar resolutamente a liberdade de a Igreja ensinar a própria doutrina e o direito à objeção de
consciência por parte dos educadores»”.
A educação sexual merece por parte do documento uma atenção especial, começando por
perguntar se as nossas instituições educativas assumiram o desafio de «uma educação sexual
positiva e prudente». Informação sexual não falta, mas sem ter em conta, muitas vezes, o momento apropriado e a forma adequada à fase em que vivem. O documento constata que não se
leva a sério a educação sexual e por isso deixa algumas perguntas: quem fala nos tempos atuais
destas coisas? Quem é capaz de levar os jovens a sério? Quem os ajuda a preparar-se seriamente
para um amor grande e generoso?
A parte final do capítulo é dedicado à transmissão da fé, dizendo-se no n.º 287: “... a família deve continuar a ser lugar onde se ensina a perceber as razões e a beleza da fé, a rezar e a
servir o próximo”. Retomando o Relatório Final do Sínodo, é afirmada a grande importância da
catequese familiar, «enquanto método eficaz para formar os pais jovens e torná-los conscientes
da sua missão como evangelizadores da sua própria família». Na educação da fé é realçada a
importância da oração em família e das expressões da piedade popular que segundo o texto “podem ter mais força evangelizadora do que todas as catequeses e todos os discursos”. Centrando-se no espírito missionário e testemunhal da família, o capítulo termina com um forte desejo
e apelo que as famílias sejam simultaneamente igrejas domésticas e fermento evangelizador na
sociedade.
Vigararia da Pastoral Social
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OBRAS DE MISERICÓRDIA
REFEITÓRIO SOCIAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VISEU
É UM “PORTO DE ABRIGO”
Entre 2008 e 2012 Viseu não passou ao lado da crise e atravessou o pior momento de uma
situação que ainda persiste. Mas foi nessa altura que se registaram os números mais elevados do
desemprego. Uma situação que obrigou muitas pessoas e famílias inteiras a abandoarem a casa
onde viviam passando a residir em quartos da cidade sem grandes condições, quando a falta de
dinheiro já não dava para assegurar a comida na mesa.
A realidade levou a Santa Casa da Misericórdia de Viseu a transformar o projeto de apoio
ao domicílio que desenvolvia com uma carrinha na rua a entregar as refeições, num um espaço
físico que permitisse responder não só em termos de alimentação, mas de outras necessidades
diárias.
Em instalações próprias nas traseiras da Pousada de Viseu (antigo Hospital Distrital) pôs
a funcionar aquele que em 2012 passou a denominar-se refeitório social por deliberação do
Governo. Um espaço que hoje dá apoio a 56 pessoas carenciadas e que vai além da comida na
mesa. Todos os dias 20 utentes chegam de manhã, almoçam na cantina e levam o jantar e alguma fruta para casa. Uma média de 15 também tomam o banho diário, têm a possibilidade de
mandar lavar a roupa, além de haver vestuário e calçado disponível para as suas necessidades.
As restantes pessoas são apoiadas ao domicílio.
“A dada altura entendemos que era necessário um espaço físico para que tivessem um
outro conforto. Sentimos gente a procurar apoio mais ao nível da alimentação, mas no terreno
fomo-nos percebendo das dificuldades e os banhos foi uma necessidade grande que sentimos”,
refere a técnica responsável pelo refeitório social da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, Sofia
Simões.
O refeitório abre de segunda-feira a sexta-feira entre as 9h e as 17h. Aos sábados, domingos e feriados o tempo é mais curto, entre as 11h às 14h, mas há sempre banhos e almoços. As
refeições são confecionadas na Residência Rainha Dona Leonor, também propriedade da Santa
Casa, que depois faz a distribuição. Na cantina asseguram este apoio social uma técnica especializada, três colaboradoras e um grupo de voluntários.
“O projeto nasceu em 2008 no arranque da crise. Em Viseu só havia a Caritas Paroquial
com uma resposta diferente de emergência. Começámos a identificar um grupo diferente. Se
até aí era um grupo de pessoas difíceis de integrar, mais habituadas aos subsídios, a partir dessa
altura era também a faixa da classe média a sentir essa necessidade com o aumento do desemprego”, explica Sofia Simões.
Hoje frequentam o refeitório social pessoas a quem a sociedade já não lhes dá grandes
oportunidades. A maioria tem mais de 50 anos, acrescenta a técnica da Santa Casa da Misericórdia, “são desempregados de longa duração, com dificuldades em arranjar trabalho”, “cansados
de frequentar cursos em cima de cursos de formação que não os leva a lado nenhum” e, por
isso, “perderam autoestima”, entrando numa rotina desmotivante, “sem força para avançar” e
outros já envolvidos no mundo dos vícios. “Tinha que haver uma grande rede de suporte, ela
vai funcionando, mas há necessidade de um trabalho mais alargado”, sublinha Sofia Simões,
ao reconhecer que “Viseu está a responder”, mas “podia-se responder numa outra perspetiva de
rede alargada”, porque ainda “falha a integração” de gente “com grande potencial”.
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MAIOR FISCALIZAÇÃO AOS QUARTOS PRECÁRIOS
A maioria dos utentes que vai ao refeitório social da Santa Casa da Misericórdia de Viseu
passa a noite em quartos alugados, que Sofia Simões denuncia como “muito precários”, por vezes, sem uma casa de banho digna para a sua higiene diária, e a pagarem preços demasiado elevados para as condições que oferecem: “Os quartos em Viseu são uma calamidade, pagam todos
acima dos 120 euros (mais a limpeza), o que é um exagero”. Cada utente recebe de rendimento
social pouco mais de 180 euros, sobrando-lhe pouco dinheiro para sobreviver. De acordo com
a responsável “é uma situação que deveria merecer maior fiscalização”, por parte das entidades
responsáveis.
EA
QUEREMOS SER AQUILO QUE PARTILHAMOS
Tenho regularmente a possibilidade, diria mesmo a sorte, ou ainda o privilégio de dialogar com o meu amigo, arrumador de carros da minha rua.
Terá vindo de S. Tomé ou Cabo Verde. Rosto ligeiramente pesado, a denotar as marcas de
uma hepatite que o impede de aparar a barba curta. Usa roupas usadas, mas com algum cuidado
na apresentação.
Vamos conversando, não num diálogo contínuo, mas de quando em vez interrompido pela
atenção que tem de dar às viaturas que se aproximam. É esta a sua tarefa, melhor dizendo o seu
trabalho. Para ganhar alguma moeda, indica o lugar de estacionamento e colabora nas manobras. Ainda não se aperfeiçoou ao ponto de abrir a porta aos “senhores condutores”.
Por aquilo que me apercebo da minha varanda, recebe em média pequenas moedas e muito raramente uma moedita maior. Digamos que por dia nas poucas horas que tem disponíveis,
poderá receber cerca de cinco euros, correspondente a cerca de 25 a 30 “clientes”.
“Amigo, porque é que faz este trabalho?” Rapidamente responde, que com aquilo que recebe (julgo do Rendimento Social de Inserção) paga a renda do quarto que partilha com outros
amigos e pouco mais. Como é que me poderia “safar” sem a ajuda que me dão estas moedas,
continuou.
“Para a alimentação tenho a ajuda de uma conhecida Instituição desta cidade, mas para
as deslocações, pois o quarto não é no centro, para medicamentos e alguma “roupita” acredite
o senhor que não dá. Sinceramente não dá e tenho de vir para aqui sempre que posso”.
migo doente, sem família ou com familiares bem distantes e para quem a vida deve ter
sido bem amargurada!
Sabendo que em Viseu na Loja Social da Caritas, tínhamos alguma roupa que poderíamos
dar a este meu amigo, depois de falar com a nossa técnica responsável por esta área, rapidamente disponibilizou um saquito com algumas roupas.
Na semana seguinte perguntei-lhe se estava tudo bem. Respondeu-me como habitualmente: “Cá vamos andando...”
“E o que lhe trouxe, estava tudo bem?”
“Muito obrigado, nem imagina o bem que fez a alguns dos meus amigos”.
Fiquei admirado e sabendo que não tinha trazido muita roupa, apenas algumas peças para
substituir algumas mais usadas. Respondeu-me: “muito obrigado, mas tirei alguma coisas para
mim, mas como havia colegas meus ainda mais necessitados...” Fiquei sem palavras, respirei
fundo e em jeito de “desenrascanço” fui dizendo com algum ar de compromisso, que vamos
tentar também ajudar esses amigos.
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Pois é assim... quando pedimos ajuda aos nossos amigos, quando lhe dizemos “ajudem-nos para podermos ajudar” é como um grito abafado que nos sai do coração.
Sozinhos muito pouco podemos fazer, mas que nos seja permitido partilhar a dor com o
sofrimento dos outros, para sensibilizar aqueles que ainda têm um pouco para partilhar.
Tantas vezes nos debatemos com a dúvida que serve outras tantas de justificação para não
ajudar quem nos interpela na rua. Pensamos... ainda pode trabalhar, pede para o álcool ou para
a droga ou até para o comercio da mendicidade que sabemos existir. Há alguns dias um bom
amigo deu-me a solução; - pensa que é Jesus, dá a tua esmola a Jesus e experimenta como é bem
mais fácil ultrapassar as tuas dúvidas e desacredita as tuas desculpas.
Amigos da Caritas, queremos chegar a toda a diocese, queremos estar ao lado dos párocos, dos grupos socio-caritativos e de todos que são o motivo da nossa existência como instituição da Igreja.
Terminamos com o tal grito que não é abafado porque tiveram a paciência de o escutar.
“Ajudem-nos para podermos ajudar”. Queremos ser aquilo que partilhamos.
A ALEGRIA DO AMOR
ACOMPANHAR, DISCERNIR E INTEGRAR A FRAGILIDADE
Muito se disse e muito se esperou da Exortação Pós Sinodal do Papa Francisco. Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade são as palavras chaves do VIII capítulo da Exortação.
Muitos esperavam por um documento normativo e até receituário, o que não aconteceu. Bem
pelo contrário, o Papa Francisco deu-nos um instrumento de trabalho para caminharmos juntos,
atentos à voz do Espírito Santo. Este capítulo merece uma séria e serena leitura com abertura da
mente e do coração e um aprofundado estudo por parte de todos e de um modo especial pelos
pastores e agentes pastorais que trabalham na pastoral familiar.
O presente capítulo não nos dá respostas unilaterais para os muitos problemas que a
família hoje coloca à Pastoral, mas sugere uma outra sensibilidade e postura,« a Igreja deve
acompanhar, com atenção e solicitude os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e
extraviado, dando-lhes de novo confiança e esperança, como a luz do farol de um porto ou de
uma tocha acesa no meio do povo para iluminar aqueles que perderam a rota ou estão no meio
da tempestade». Sem esquecer o ideal do sacramento do matrimónio, o documento valoriza a
chamada “gradualidade” na pastoral, convidando os pastores a exercer a sua missão de discernimento pastoral.
As situações e as circunstâncias das pessoas não são todas iguais, pelo que é fundamental
uma atitude de paciência e de delicadeza no discernimento e acompanhamento destas situações.
O Papa reforça o caminho que Jesus percorreu: o da misericórdia e o da integração. Diz o n.º
297: “Trata-se de integrar todos, deve ajudar-se cada um a encontrar a sua própria maneira de
participar na comunidade eclesial, para que se sinta objeto de uma misericórdia «imerecida,
incondicional e gratuita. Ninguém pode ser condenado para sempre...” Sobre as várias situações
dos divorciados sugere-se uma leitura atenta do n.º 298 e seguintes, onde as palavras discernimento pastoral, itinerário de acompanhamento, diálogo na verdade e na caridade, integração,
participação nos diferentes serviços eclesiais são fundamentais para que essas pessoas possam
fazer uma experiência feliz e fecunda da Igreja, Corpo de Cristo, a que pertencem.
Ainda sobre o discernimento pastoral o texto chama a atenção dos pastores para as chamadas “circunstâncias atenuantes” e para a consciência das pessoas que deve ser melhor incorporada na práxis da Igreja. O Papa Francisco lembra aos pastores que não se podem “sentir
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satisfeitos apenas a aplicar leis morais àqueles que vivem em situações «irregulares», como se
fossem pedras que se atiram contra a vida das pessoas”. O discernimento deve ajudar a encontrar caminhos possíveis de resposta a Deus e crescimento no meio dos limites.
Sem deixar de propor o ideal evangélico do matrimónio, é preciso “acompanhar, com misericórdia e paciência, as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que se vão construindo
dia após dia”.
Tendo em conta o contexto do ano Jubilar da Misericórdia, o Papa lança alguns alertas:
A Igreja não é uma alfândega, é a casa paterna; não se pode ser controlador da graça, mas facilitador; a misericórdia é a arquitrave da Igreja; a misericórdia é o critério para individuar os
verdadeiros filhos de Deus.
A terminar este capítulo, o Papa Francisco convida “os fiéis, que vivem situações complexas, a aproximar-se com confiança para falar com os seus pastores ou com leigos que vivem
entregues ao Senhor” e “convido os pastores a escutar, com carinho e serenidade, com o desejo
sincero de entrar no coração do drama das pessoas e compreender o seu ponto de vista, para as
ajudar a viver melhor e a reconhecer o seu lugar na Igreja”.
Vigararia da Pastoral Social
OBRAS DE MISERICÓRDIA
CONSOLAR OS TRISTES
Comunidade que é mais do que a soma de pessoas “isoladas”
Mas, afinal, que tem cada um a ver com as tristezas dos que o rodeiam?
Não será o imiscuir-se na vida alheia, uma forma de entrar forçadamente na privacidade
de cada um?
Mas, por outro lado, poderá tranquilizar-se na indiferença perante o sofrimento do outro?
Desculpando-se com o não lhe dizer respeito, poderá ficar em paz consigo próprio, quando o
outro sofre ao seu lado?
Porque ninguém vive isolado, imune e estanque num espaço que diz ser seu. Porque a
comunidade sente os sentimentos dos seus membros, se verdadeiramente é comunidade, porque
põe em comum. Porque ninguém pode ficar indiferente às carências que o rodeiam, não apenas
as de ordem física, mas também aquelas que se choram até no isolamento de quem procura
esconder, por vergonha, a sua verdadeira situação. E, também eleva o coração ao que atento
ajuda, levar uma palavra de consolação, de conforto ao que chora, ao que vive a tristeza e a
incerteza, partilhando as suas inquietações e sofrimentos, partilhando um pouco mais a vida.
Hoje, vive-se demasiado isolado, fechado num mundo próprio, pouco sabendo comunicar, criar laços, comunidade. Não apenas os números de idosos isolados que estatisticamente
são apresentados pelas autoridades. Não apenas o envelhecimento e desertificação dos meios
rurais e pequenos. Um isolamento crescente, gritante, mesmo quando se vive rodeado de muitos, mas em que cada um se desconhece e pouco se interajuda.
Numa recente reflexão sobre esta obra de misericórdia, lembrava o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. Manuel Clemente: “Porque a tristeza vem muito, e muitíssimo,
deste isolamento, deste descaso, deste descarte em que muitas vezes os outros estão. Por isso,
sozinhos não conseguem levar por diante nem a vida, nem o sentimento que os assalta”.
E continuava a sua reflexão, concluindo: “A tristeza é sempre a outra face do isolamento.
Do isolamento que nos é infligido ou do isolamento que às vezes nós próprios mantemos. Então, consolemos a tristeza com companhia, com presença, com apoio, com estímulo”.
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Que, nas comunidades, aprendendo o sentido deste viver em comum, cada um se sinta
membro, não apenas um número isolado que somado forma um todo. Que cada um sinta a necessidade de viver em conjunto, de poder expressar os seus sentimentos e emoções, sabendo
que é ouvido e compreendido. Que cada um sinta como suas as expressões que o rodeiam, sabendo ser presença consoladora, presença que se partilha sem se impor, presença que vence os
isolamentos de barreiras criadas pela falta de comunicação e de convivência hoje.
Como, em plena era das comunicações, alguém hoje passa um dia inteiro sem ver ninguém, sem ter com quem falar e desabafar? Idosos, fechados em suas casas, isolados nas camas
a que se veem presos? Crianças, amarguradas por não terem quem escute o seu dia, as suas inquietações? Casais, presos ao barulho da televisão e dos entretenimentos, mas sem tempo para
porem em comum, para partilharem sentimentos e emoções mais profundos? Jovens, perdidos
em tantas coisas, rodeados de amigos virtuais, mas sem alguém que os escute, que os ajude nas
descobertas, que os oiça verdadeiramente?
Dar, melhor, partilhar algum do nosso tempo, apenas neste estar, neste acompanhar quem
precisa, neste ser presença consoladora junto de quem espera um pouco desta atenção, enriquecendo, mas saindo também sempre mais enriquecido...
NA
LAR ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO COMEMORA 122 ANOS
No dia 13 de Junho, dia da festa litúrgica de Santo António, às 18h00, o Senhor Bispo
presidiu à Eucaristia na Igreja de Santo António, a convite da Confraria de Santo António.
A Eucaristia foi abrilhantada pelos jovens músicos da Banda Filarmónica Juvenil do Lar
Escola de Santo António.
Na homilia o Senhor Bispo exortou os presentes a se deixarem inspirar por Santo António
para viverem «como cristãos comprometidos, ajudando a criar uma sociedade justa, solidária e
feliz». Numa alusão clara ao Evangelho do dia, o D. Ilídio desafiou os cristãos a serem «sal e
luz para os irmãos», sendo que «ser sal é assumir vida de rectidão, de verdade, de exigência, de
autenticidade, de coerência» e «ser luz é assumir vida transparente, de simplicidade, de proximidade, de clareza no que se diz e faz». Aos jovens do Lar Escola de Santo António, o senhor
Bispo desafiou a conhecerem e a imitarem o seu patrono «para, como ele, seguirdes Jesus Cristo
e oferecerdes, a todos, um testemunho feliz do que é ser cristão, colaborando na renovação da
sociedade e da Igreja».
A completar 122 anos de existência, a Confraria de Santo António de Viseu ofereceu aos
convidados uma humilde refeição antecedida por uma belíssima actuação da Banda Filarmónica Juvenil do Lar Escola de Santo António.
MC
ALEGRIA DO AMOR
ESPIRITUALIDADE CONJUGAL E FAMILIAR
A Exortação Amoris Laetitiae dedica o seu último capítulo (IX) à espiritualidade conjugal
e familiar, fazendo uma breve descrição de algumas das suas caraterísticas fundamentais que se
desenrola no dinamismo das relações da vida familiar. Eis algumas dessas características:
1. A espiritualidade matrimonial é uma espiritualidade do vínculo habitado pelo amor
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divino. “A presença do Senhor habita na família real e concreta, com todos os seus sofrimentos,
lutas, alegrias e propósitos diários, pode ler-se no n.º 315.
2. A espiritualidade matrimonial encarna-se na comunhão familiar. Dizia o Papa Bento
XVI: “o fechar os olhos diante do próximo torna cegos também diante de Deus”. A comunhão
familiar é um caminho de santificação e de crescimento místico, um meio para a união íntima
com Deus.
3. A espiritualidade matrimonial centrada no mistério pascal de Cristo, morto e ressuscitado, alimenta-se da oração, da piedade popular, da Eucaristia. O alimento da Eucaristia é força
e estímulo para viver cada dia a aliança matrimonial como «igreja doméstica».
4. A espiritualidade matrimonial é uma espiritualidade do amor exclusivo e libertador. O amor
exclusivo é no dizer do Papa João Paulo II “uma exigência interior do pacto do amor conjugal”
e reflete a fidelidade de Deus. O casal alcança a maior libertação” quando cada um descobre
que o outro não é seu, mas tem um proprietário muito mais importante, o seu único Senhor”(n.º
320).
5. A espiritualidade matrimonial é uma espiritualidade da solicitude, da consolação e do
estímulo. Diz o Papa: “Prestemo-nos cuidados, apoiemo-nos e estimulemo-nos mutuamente, e
vivamos tudo isto participação da maternidade da Igreja». Na parte final, o texto repete aquela
ideia que perpassa por todo o documento: “nenhuma família é uma realidade perfeita e confecionada de uma vez para sempre, mas requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar”.
E o Papa Francisco antes de confiar as famílias à Sagrada Família, deixa-lhes palavras
de esperança. “Avancemos, famílias; continuemos a caminhar! Aquilo que se nos promete é
sempre mais. Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos a procurar a plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida”.
Vigararia da Pastoral Social
OBRAS DE MISERICÓRDIA
ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE SANTA TERESINHA O LUGAR DAS
“NOSSAS PRINCESAS”
Nasceu em 1874, mas durante várias décadas a Associação Viseense de Santa Teresinha
ocupou vários locais na cidade, até se ter fixado na rua de Serpa Pinto, num edifício que foi remodelado em 1977. Nessa altura, o nome da instituição também já era outro. Começou por ser
Asilo da Infância Desvalida, denominação comum até ao início do século XX. Depois passou
a chamar-se Internato de Santa Teresinha. Mas já no século XXI, com a revisão dos estatutos
desta instituição leiga, assumiu-se como Associação Viseense de Santa Teresinha (AVST).
Já na ‘casa-mãe’, como a ela se refere Manuel Laranjo, da direção da AVST, a instituição
passou a funcionar apenas com meninas. Por agora são 31 “mas já tivemos 60”, como adianta
o dirigente que abre a porta ao Jornal da Beira para dar a conhecer um pouco desta associação,
que desenvolve um trabalho digno de uma das 14 obras de Misericórdia, nomeadamente ‘dar
pousada aos peregrinos’, com as naturais reformulações.
Manuel Laranjo adverte que, ao contrário do que acontecia no passado, a associação “só
acolhe jovens dadas pelo tribunal e pela Segurança Social, vindas de famílias desestruturadas”.
“Nós não acolhemos ninguém diretamente”, sustenta.
Com um contrato assinado com a Segurança Social (SS), que lhe permite ter até 45 crianças e jovens, a Associação Viseense de Santa Teresinha sobrevive com o apoio meritório de
174

Igreja Diocesana

várias instituições. “O dinheiro que recebemos da SS não dá para pagar os vencimentos”. E
acusa. “O Estado quer que a sociedade civil trate das crianças mas não dá o respetivo apoio...
por isso é que há muitas IPSS aflitas”, confessa.
Manuel Laranjo lembra que “temos que vestir, calçar, alimentar, dar educação às me- ninas, porque os pais não pagam nada”. “Temos bastantes dádivas de beneméritos. Por exemplo,
o Pingo Doce e a Feira Nova dão-nos muita coisa”. E conta uma história que está por trás dessa ajuda. “Há uns anos, uma nossa jovem esteve no verão a fazer serviço para os netos do Sr.
Soares dos Santos, que é o dono [do grupo Jerónimo Martins (Pingo Doce e Feira Nova)]. Mais
tarde, eles até vieram fazer o casamento da rapariga. A partir dessa data, já lá vão 15 anos, todos
os meses vamos ao Feira Nova e compramos produtos no valor de 500 euros sem IVA. É assim
todos os meses, para além de todos os outros produtos que eles nos dão. O Sr. Soares dos Santos
tem sido uma referência muito grande. O Continente também tem ajudado e até particulares”,
declara.
“PROCURAMOS DAR-LHES UM PROJETO DE VIDA”
Manuel Laranjo sabe o que é ser interno numa instituição. Por isso diz compreender as
“princesas”, como lhes chama. “Sei o que é estar interno até aos 17, 18 anos, mesmo vindo de
famílias normais. Eu estive interno e compreendo perfeitamente que elas, em atingindo a maioridade, queiram ir embora. Apesar de não estarem aqui fechadas, vão à escola, saem desde que
não se portem mal, e namoram, fazem uma vida normal”, diz.
No entanto, o trabalho realizado pela Associação Viseense de Santa Teresinha vai mais
do que apenas ‘dar pousada’. “Procuramos dar-lhes um projeto de vida até elas se poderem
governar por elas mesmas, porque a partir dos 18 anos elas podem sair voluntariamente. Se
elas quiserem ficar e prosseguir os estudos, enquanto nós tivermos capacidade financeira que as
apoie, continuamos a facultar-lhes o acesso à universidade”, lembra o dirigente.
Quando estão na ‘casa-mãe’, as raparigas vivem em comunidade, geralmente em grupos
de dez, cada um deles coordenados por uma responsável técnica.
Mas assim que atingem “uma certa idade” algumas raparigas vão viver para os denominados apartamentos de transição que ficam na antiga capela que esteve em obras até há cerca
de dois anos. “Temos lá cinco reservados para elas. Quando elas atingem uma certa idade elas
passam para lá. Damos-lhes dinheiro controlado para elas viverem, cozinham lá, são autónomas. Damos-lhes o peixe mas também as ensinamos a pescar”, indica. Há naquele espaço mais
alguns apartamentos que estão alugados, como aqueles que estão a ser preparados no edifício
que albergou o Centro de Saúde n.º 2, também na rua de Serpa Pinto. “É daí que conseguimos
sobreviver”, adverte Manuel Laranjo. “Neste momento já pagamos 26 vencimentos. Temos 31
jovens mas a Segurança Social exige muito” diz, ao mesmo que relembra que os órgãos sociais
da direção estão em regime de voluntariado.
Algumas raparigas, anos depois, conseguem regressar às suas famílias de origem. Outras
são adotadas “com algum sucesso”, refere Manuel Laranjo, que aponta o caso de cinco irmãs
que há alguns anos foram adotadas, e de uma outra rapariga que, depois de adotada, até foi para
França. “Ela de vez em quando dá notícias. As nossas princesas estão bem preparadas”, declara
Manuel Laranjo com um sorriso largo, antes de promover uma visita à instituição.
PBA

Igreja Diocesana

175

JANTAR SOLIDÁRIO DA CARITAS DIOCESANA
Conforme foi anunciado, chegou a noite do dia 1 de julho, tão ansiosamente esperada
para a realização do Jantar Solidário, a favor da Caritas Diocesana de Viseu. Sala do Restaurante Santa Luzia completamente cheia. Cerca de 20 mesas com um número de participantes a
rondar as duas centenas.
Estava a realizar-se o sonho lindo da equipa organizadora. Não será demais, mesmo sabendo que não pretendem qualquer tipo de louvor ou quaisquer agradecimentos, indicar os
nomes das senhoras Emília Oliveira, Maria de Lurdes Santos, Glória Paiva, Maria José Silva e
Marina Serrano, ́principais obreiras e responsáveis pelo evento.
A meta a que se tinham proposto, era atingir uma oferta a favor da nossa Instituição de
uma verba a rondar os três mil euros. Ao cair da noite, sob forte aplauso de todos, demos a feliz
notícia. Estavam de parabéns, tinham atingido o objetivo.
Mas a outra meta também tinha sido alcançada. Sentirmos a alegria de ter connosco tantos
amigos e entre eles muitos dos nossos funcionários que também quiseram ser solidários. Porque
era uma decisão das responsáveis que não haveria convites, todos os presentes comparticiparam
igualmente no excelente resultado conseguido.
Foi o culminar de uma noite que cará na memória de todos os que tiveram a possibilidade
de estar. O Sr. D. Ilídio em visita Pastoral a Orgens, não pode estar connosco e esteve representado pelo Sr. Cónego Miguel de Abreu, nosso Assistente Espiritual. Deu-nos sempre toda a
força para concretizar esta iniciativa. Agradeceu-nos todo o querer e motivação da equipa para
concretizar este repto a que se tinham proposto.
Entre as surpresas, salientamos o poema da autoria de Glória Paiva que iniciou o acolhimento. E no final a beleza e o recolhimento de uma sessão de fado. Com o patrocínio do Município de Viseu, representado pelo seu Vice-Presidente, Dr. Joaquim Seixas, em silêncio ouvimos as
vozes fadistas do Sr. Gabriel Carlos, que com sua viola e acompanhado do Sr. Francisco Pereira
à guitarra fizeram sobressair outra surpresa o fado sentido na voz da D.ª Glória Paiva.
Nas despedidas, bem no fim da noite, a tranquilidade do dever cumprido. A alegria no
rosto de todos os participantes, a quem agradecemos a preciosa ajuda, para que também nós
possamos ajudar mais e melhor. Até junho apoiámos cerca de 1300 pessoas de 466 famílias
e destas 121 procuraram-nos pela primeira vez. No Centro Comunitário, Creche, CATL e na
Equipa Multidisciplinar do R.S.I., acompanhamos 250 famílias a que correspondem cerca de
750 beneficiários. Perto de 50 Jovens no CATL e 25 crianças na Creche.
Como já tínhamos sido alertados pela Caritas Portuguesa, em 30 de junho deixámos de
receber o Fundo Social Solidário Nacional. Era um valor muito significativo, perto de 1500 €
por mês. Este Jantar dá-nos uma almofada, para mais dois meses.
Bem hajam a equipa responsável, todos os participantes, empresas da nossa cidade, amigos que fizeram donativos e também muito especialmente ao Sr. Vasco, proprietário do Restaurante Santa Luzia, que abdicou de qualquer lucro, possibilitando o encaixe financeiro que
recebemos.
É assim, com estes gestos de partilha para com os nossos irmãos que nos pedem ajuda,
com a generosidade de tantos amigos que poderemos arranjar respostas para as dificuldades que
nos aparecem todos os dias.
Na certeza de que todas as ofertas, tudo o que partilham com a Caritas Diocesana de
Viseu, terá sempre como destinatários as crianças, jovens e famílias que depois de acolhidos
pelos nossos técnicos, lhe apresentam as nossas respostas seja de bens alimentares, vestuário,
apoio na renda de casa, apoio na doença, dentista e até na regularização dos pagamentos atrasados de água, luz e gás.
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Perguntavam-nos no final, como é que vos podemos ajudar. Continuando a colaborar
connosco nas nossas iniciativas. Disponíveis para ajudar. Com as migalhas de todos poderemos
fazer muito pão para distribuir. Entreguem-nos tudo o pensam que não sendo necessário em
vossas casas poderá ajudar os que nos “batem à porta”.
Precisamos de voluntários, para as nossas campanhas. Para o acolhimento, gestão e distribuição de todos os bens que nos são confiados. Precisamos de melhorar a nossa articulação
com as Paróquias da Diocese, necessitamos de aumentar as nossas respostas sociais, queremos
propor, analisar e implementar novos projetos.
Temos de estar à altura do nosso comprometimento com uma Diocese com tantos idosos.
Candidatámo-nos para receber duas famílias de refugiados. Já temos as casas, mas ainda há
tanto para fazer.
Precisamos de voluntários, mas é altura de agradecemos muito sinceramente a todas as
senhoras que em alguns casos há muitos anos nos ajudam com o seu saber e com a sua disponibilidade. Com o seu voluntariado dão mais alegria à sua existência.
Direção da Caritas Diocesana
OBRAS DE MISERICÓRDIA
CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE VISEU
“Por melhores cuidados que tenhamos nunca somos pais”
‘Acolher quem Precisa’ é uma das obras de Misericórdia que o Jornal da Beira tem vindo
a destacar ao longo deste mês de julho. O distrito de Viseu comporta várias instituições de acolhimento de crianças e jovens que por diversos motivos foram retirados à família. Seja o Lar de
Santa Teresinha que acolhe raparigas, seja o Lar/Escola de Santo António que recebe rapazes,
sejam os Centros de Acolhimento Temporário (CAT), o objetivo é sempre o mesmo: acolher
quem precisa porque está em risco. A diferença está na idade. Os CAT recebem crianças abandonadas/ retiradas aos pais desde a nascença até aos 12 anos.
Em Viseu o CAT está nas mãos da Santa Casa da Misericórdia, através de um protocolo
formalizado com o Estado. O edifício antigo, paredes meias com o Lar Viscondessa de São
Caetano, em tempos ocupado por uma instituição de religiosas recebe atualmente 22 crianças,
dez delas bebés de berço. Está no limite da sua capacidade.
Uma menina dorme no peito do pai que é tunisino e visita com regularidade a filha juntamente com a mãe portuguesa. A criança está ali porque a família não tem condições, mas daqui
a algum tempo pode regressar para os pais.
Muitas outras crianças do CAT de Viseu não têm essa sorte, porque o Tribunal não permite sequer o pai ou a mãe aproximarem-se delas. O provedor da Santa Casa da Misericórdia
de Viseu, Adelino Costa dá o exemplo de uma mãe de três filhos, todos eles institucionalizados,
em que ela tenta por todos os meios ver os filhos mas está impedida disso, dada a negligência
cometida.
Um bebé apareceu com uma ferida na cabeça, teve que ser operado e está agora institucionalizado. Os pais, técnicos superiores e aparentemente sem problemas sofreram um golpe na
vida ao verem o Tribunal retirar-lhes o filho. Eles tentam por tudo, mas não conseguem recuperar a criança para junto da família.
Depois, há crianças no CAT de Viseu acolhidas desde que nasceram porque foram retiradas à mãe logo na maternidade ou porque as abandonam e nunca mais as procuram. Muitos
delas com doenças raras, ressalva o provedor. Há ainda os filhos de pais presos em que o CAT
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os acompanha a visitar os pais à cadeia.
Todos estes meninos e meninas chegam pela mão da Segurança Social e do Tribunal que
é quem tem toma a decisão final do destino a dar a uma criança retirada à família.
“Nós aqui tentamos fazer de pais para que não lhes falte nada, ou seja, dar-lhes todas as
condições. São integrados na rede que fornecemos à sociedade, quer na creche, quer no infantário e depois na escola. No CAT apenas ficam fora do horário normal de escola”, explica Adelino
Costa. O provedor reconhece, no entanto, que por melhores cuidados que tenham nunca sãos
pais: “Por mais cuidados que as colaboradoras tenham nunca são mães, existe ali sempre um défice”. Esse défice tenta ser ocupado com a “dedicação”, a “liderança”, o “voluntariado” de uma
equipa só de mulheres a quem o provedor reconhece “espírito de maternidade” muito especial.
Mas o Centro de Acolhimento Temporário é para estas crianças uma casa de passagem. Apenas
permanecem ali até aos 12 anos. Alguns deles regressam à sua família depois de um tempo de
reabilitação dos próprios pais que ganharam condições e competência, outros são adotados [no
país e no estrangeiro] e há os que em limite de idade são transferidos para outras instituições de
meninos mais velhos. A decisão final é sempre do Tribunal concertado com a Segurança Social.
“Pode discutir-se o modelo ou a forma de funcionamento, agora, esta é a única alternativa de
acolher quem precisa”, alerta o provedor antecipando um trajeto de mudança que a Segurança
Social estará a estudar.
“A Segurança Social pensa que paga muito (cerca de 750 euros por utente) mas é de longe
a valência que nos dá mais prejuízo, temos que ter muito pessoal e é sempre pouco. Mas este é
o nosso papel e a Misericórdia, se tem que fazer bem a alguém, estes miúdos indefesos são os
primeiros a quem temos de dar o apoio para que esta má fase da vida deles não seja ainda mais
agravada”, conclui Adelino Costa.
LIMITAÇÕES DO EDIFÍCIO “É UM GRANDE PROBLEMA”
Não é de agora o repto lançado pelo Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu ao
Estado para que apoie a construção de um edifício de raiz para o CAT. Uma estrutura orçada em
mais de um milhão de euros.
Enquanto tal não acontece, a Santa Casa está a levar a efeito um conjunto de obras de melhoramento do atual edifício. A casa, de construção antiga, é composta por r/c e primeiro andar,
mas sem elevador para o andar superior o que dificulta a mobilidade sobretudo de crianças com
de ciência. “Estamos muito empenhados em melhorar substancialmente o interior, dar outra
vida e outras condições”, reforça Adelino Costa concretizando que vai ser construído um novo
fraldário e, no exterior, um parque de diversão para as crianças brincarem.
EA
CARITAS DIOCESANA
SÓ POR SI OS BENS MATERIAIS NUNCA PODERÃO
SER ASSOCIADOS A FELICIDADE...
Quantas frases bonitas e consumidas até à sua própria extinção poderíamos escolher para
com as palavras de poetas, pensadores ou filósofos, conseguirmos explicitar aquilo a que nos
habituámos ser uma verdade autenticamente escrutinada na nossa vida. Todos conhecemos infindável número de situações que confirmam esta comprovada afirmação.
Habituados ao grande método da Acão Católica, que jamais nos cansaremos de repetir,
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constatamos que tantos de nós estamos sempre predispostos para o Ver, vezes demais para o
Julgar e infelizmente muito indisponíveis para o Agir.
Vem esta introdução a propósito de nos termos deparado numa das últimas semanas,
(Ver) com alguém que bem conhecemos, sem quaisquer tipos de dificuldades materiais, antes
pelo contrário possuidor de considerável pecúlio, que lhe garante ultrapassar qualquer tipo de
dificuldade financeira. Como nos habituámos a dizer, pessoa que está muitíssimo bem na vida.
Contudo, quando nos cruzámos, tenho a certeza que não me reconheceu, na sua face
caíam lágrimas bem gordas, como costumamos caraterizar o choro dos mais pequeninos.
Parei e dei comigo a pensar, (Julgar) como é possível aquela pessoa que porventura
será invejada pelo que tem, chorar daquela maneira. Chorar sentidamente, sem qualquer tipo
de vergonha, chorar simplesmente para alívio da alma. Chorar, porque naquele momento não
conseguia superar a tristeza que a invadia.
Certamente a dureza de alguma notícia ou qualquer inesperada desilusão.
Serve esta pequena introdução para nos orientar na mensagem que este mês desejamos
partilhar com os nossos amigos da Caritas Diocesana de Viseu. (Agir)
Porque o país está de férias e porque a nossa instituição está a viver um período de “serviços mínimos”, há que aproveitar este tempo mais calmo para fazer uma pequena pausa que
nos conduza a uma reflexão séria do caminho que percorremos e constatar se esse caminho nos
conduziu ao objetivo que desejávamos.
Saber se seguimos a rota mais segura e se o caminho escolhido foi o que melhor soube
utilizar os recursos que dispúnhamos para o concretizar.
Tantas iniciativas já concretizadas. Decisões administrativa e operacionais que já nos
levaram a resultados em algumas áreas que excederam as nossas expectativas. Mais famílias
apoiadas, melhor articulação com as paroquias, alteração profunda na loja social melhorando
o acolhimento, aumentando as ofertas e sobretudo criando um espírito de diálogo entre a nossa
técnica e os utentes que nos visitam, proporcionando melhores e mais rápidas soluções para as
suas dificuldades. Reunimos com os nossos colaboradores, com os pais das nossas crianças e
jovens, recebemos o Sr. D. Ilídio na visita pastoral ao lugar de Paradinha.
E aqui entramos nas nossas dificuldades. Pretendíamos colocar no nosso terraço um tapete cómodo, seguro e prático, que permitisse às nossas crianças da creche um espaço agradável
para as suas brincadeiras. Aproveitando uma verba que nos tinha sido oferecida optámos por
aceitar um orçamento mais modesto e que seria diferente daquele que teríamos optado se essa
verba fosse superior. Neste caso o dinheiro iria trazer felicidade às nossas crianças.
Na última semana levámos muitos dos nossos jovens do Bairro Social de Paradinha,
acompanhados dos responsáveis e saboreando uma refeição preparada na nossa cantina, passar
um dia inteiro num complexo de piscinas da nossa cidade. E porque optamos por esta atividade?
Porquê? Porque não tínhamos hipótese de, como era desejo dos técnicos que os acompanham,
levá-los a passar um dia ou dois numa das nossas praias, junto ao mar que alguns nunca terão
visto. Também aqui o dinheiro iria trazer felicidade aos nossos jovens.
Começamos a pensar no Natal dos nossos idosos mais desfavorecidos, mais sós, mais
dependentes e diria mesmos mais abandonados. Temos a consciência do que deveríamos fazer,
do que seria necessário fazer e que seria mesmo obrigatório fazer, para lhes proporcionar nesta
época o ano, em que naturalmente somos mais interpelados à solidariedade, o que nos habituámos a desejar aos nossos amigos: Um Santo e Feliz Natal...
Para isso haverá um longo caminho a percorrer. Levantamento das necessidades, criação
de base de dados de todos os que necessitam do nosso apoio, geografia dos utentes, diálogo com
outras instituições para aproveitamento de sinergias que facilitem os nossos objetivos, contacto
com empresas sempre disponíveis para ajudar.
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Também aqui o dinheiro iria trazer felicidade aos nossos irmãos mais velhos. Terminamos do mesmo modo do artigo anterior:
Querendo sempre aquilo que partilharmos e porque o fazer bem ao nosso próximo, nunca
vai de férias, para receber todos os que quiserem ajudar estaremos sempre disponíveis para
vos acolher na nossa sede na Rua Alexandre Herculano, 475, 1.º Andar, com o telefone 232 420
340, ou em direcao@caritasviseu.pt
Todos seremos uma excelente equipa. Bem hajam.
A Direção
MIGRANTES E REFUGIADOS INTERPELAM-NOS
RESPOSTA DO EVANGELHO DA MISERICÓRDIA
Com certeza, os leitores do nosso jornal sabem que, entre o 7 e o 14 de agosto, a Igreja
propõe que em cada paróquia católica seja celebrada a Semana Nacional de Migrações. Também conhecem, naturalmente, que nos dias 12 e 13 de agosto se celebra, em Fátima, a peregrinação do Migrante e Refugiado, que pretende alertar toda a sociedade portuguesa para esta
realidade tão complexa da mobilidade humana, que acarreta tantos problemas de caráter social,
cultural, político e até religioso.
Quando, por exemplo, lemos os indicadores económicos relativos ao desenvolvimento
global e ficamos a saber que o rendimento médio, nos países mais ricos do mundo, é 37 vezes
superior ao dos vinte países mais pobres, então ficamos com a impressão de que, tanto a nível
nacional como europeu e até mundial, o debate político não trata devidamente a questão da injusta distribuição dos bens no mundo. O palavreado oco dos políticos deixa-nos, muitas vezes,
a ideia de que esses senhores têm muita retórica e pouca competência para resolver os problemas reais como o emprego, as migrações, as injustiças de toda a ordem, que já vêm do tempo
do colonialismo e que se repetem, hoje, nesta Europa que se sente invadida por uma massa
imensa de refugiados e não consegue encontrar soluções que sejam de elementar justiça. As
nossas almas estão impregnadas de imagens de imigrantes que chegam às costas da Europa em
embarcações superlotadas, enfrentando perigos de morte, porque desejam fugir à guerra e à
miséria que os ameaça, nos países de origem. Aqui na Europa esperam ter melhores oportunidades de vida. Mas, frequentemente, se chegam vivos, encontram, unicamente, discriminação.
As populações têm medo de acolher pessoas que são de outras culturas e de outras religiões,
que não estão preparadas para aceitar as regras europeias. Os governos, diz-nos a Plataforma
de Apoio aos Refugiados de Rui Marques, que a solidariedade europeia não está a funcionar. A
burocracia, associada à falta de vontade política, levam a que a UE não esteja a cumprir os seus
compromissos de acolhimento. Existem ainda mitos que se vão criando ao longo dos anos, graças à desinformação à volta dos perigos que corremos, se os acolhermos. Os atentados em Paris
e Nice e noutras partes do mundo são aproveitados pela extrema-direita xenófoba e racista, para
promover o medo na opinião pública. Tudo isto contribui para perturbar o processo de acolhimento e integração da maioria de refugiados que, na grande maioria, só procuram paz e pão
para suas famílias. Colocar sobre toda esta gente, que é vítima da guerra e de passadores sem
escrúpulos que os exploram e enganam, em campos de refugiados, em condições degradantes,
não pode ser solução. Colocar o rótulo de terroristas sobre a quase totalidade desta gente, é um
grave erro e injustiça.
Na base destas constatações, o Papa Francisco quis que o Dia Mundial do Migrante e
refugiado de 2016, fosse dedicado ao tema : ”Os emigrantes e refugiados interpelam-nos. A
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resposta do Evangelho da Misericórdia”. “Os fluxos migratórios constituem já uma realidade
estrutural e a primeira questão que se impõe refere-se à superação da fase de emergência para
dar espaço a programas que tenham em conta as causas das migrações, das mudanças que se
produzem e das consequências que imprimem novos rostos às sociedades e aos povos. Todos
os dias, porém, as histórias dramáticas de milhões de homens, mulheres e crianças interpelam a
comunidade internacional, que tarda em dar solução às crises humanitárias que surgem em tantas partes do mundo, por razões de injustiças dos maus governantes. A indiferença e o silêncio
cobarde abrem a estrada à cumplicidade, quando assistimos como espectadores às mortes por
sufocamento, privações, violências e naufrágios...
Os migrantes são nossos irmãos que procuram legitimamente uma vida melhor longe da
guerra, da pobreza, da fome, da exploração e da injusta distribuição dos recursos do planeta,
que deveriam ser divididos equitativamente entre todos. Não achamos nós, portugueses, legítimo que mais de cinco milhões tenham deixado sua terra para procurar uma vida melhor no
exterior? Não é nosso desejo que eles sejam bem acolhidos e integrados?
Na verdade, a presença massiva dos migrantes e refugiados interpela seriamente as diferentes comunidades que os acolhem. Estas devem enfrentar factos novos e situações de cultura
e de religião diferentes que podem parecer imprudentes, se não forem adequadamente motivados, geridos e regulados . Como fazer, nestas circunstâncias, para que a integração se torne
um enriquecimento mútuo, abra percursos positivos para as comunidades e previna riscos de
discriminação, de racismo, de nacionalismo extremo ou xenofobia?
Diante de tantas questões, como pode a Igreja agir, senão inspirando-se no exemplo e nas
palavras de Cristo? A resposta sempre e sobretudo neste Ano da Misericórdia é a do Evangelho
inspirado na prática das Obras de Misericórdia Corporais e Espirituais.
O Papa, a concluir o texto sobre esta temática tão atual e urgente, diz-nos assim: “Queridos irmãos emigrantes e refugiados, na raiz do Evangelho da misericórdia, o encontro e o acolhimento do outro entrelaçam-se com o encontro e a recepção de Deus: acolher o outro é acolher
a Deus em pessoa! Não deixeis que vos roubem a esperança e a alegria de viver que brotam da
experiência da misericórdia de Deus, que se manifesta nas pessoas que encontrais ao longo dos
vossos caminhos!”
O Papa espera que cada paróquia aproveite esta semana para promover o diálogo, o acolhimento e outras iniciativas que levem a uma vivência concreta da proximidade, segundo o
modelo da parábola do bom samaritano. Que na documentação que vão receber, os párocos
encontrem inspiração para tomar iniciativas durante essa semana, que façam sentir que a Igreja,
como Cristo, estão do lado dos pobres e deserdados da sorte, do lado dos pobres Lázaros e não
dos ricos avarentos. No dia do juízo seremos julgados pelo que fizemos ou não pelos irmãos...
Pela pastoral da mobilidade humana
P. António Gomes de Matos
OBRAS DE MISERICÓRDIA
LAR-ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO
A nova legislação refere que os lares devem ser chamados ‘residências’, mas há muito
que o Lar-Escola de Santo António, em Viseu funciona não apenas como uma ‘residência’ mas
como uma família. Por ali já passaram centenas de crianças e jovens que se fizeram homens. E
muitos são os que, já crescidos, ali regressam para uma visita.
“É rara a semana que não passem por aqui rapazes que aqui estiveram. E agradecem”,
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refere o Cónego Arménio Lourenço, que dirige a instituição há várias décadas. Este clérigo e
‘pai’ “porque somos como que pais para eles”, conhece como poucos a realidade que se vive
por detrás das paredes daquela casa que fica no largo Mouzinho de Albuquerque, paredes-meias
com a Igreja de Santo António.
Por isso as críticas que o Sacerdote faz ao sistema são fundadas com exemplos que, por
respeito às crianças e jovens, preferiu ver retirada da conversa que teve com o Jornal da Beira.
Ainda assim, aponta o dedo. “Os serviços, conforme estão organizados, não propiciam segurança a essas crianças. Os serviços estão desarticulados. A situação é esta: a família é afetada e
não tem condições. O Estado, através dos serviços públicos, diz que se a família não é capaz,
ele [o Estado] assume a responsabilidade, e os rapazes são colocados numa instituição – que é
a última medida de proteção”.
O Sacerdote lembra ainda o dramatismo em que, em muitos casos, ocorre essa separação
da família. “Um técnico da Segurança Social vai ao tribunal solicitar que é necessário tirar uma
criança ou jovem à família. O tribunal decide que a criança ou jovem vai ter que deixar a família
e tantas vezes sem lhes explicar porquê. A criança ou o jovem é acompanhado pela Polícia ou
pela GNR que aparecem aqui com eles. Quem não está dentro disso fica completamente desvairado, mas ainda se faz hoje”.
O LADO FEMININO DO LAR
Aquela é uma situação que ainda ‘mexe’ com a Irmã Belém, do Instituto Jesus Maria José
(IJMJ), apesar de já não ser como dantes. “Agora já vivo isso com mais naturalidade”, confirma, mas “marcaram-me muito certas situações. Lembro-me de um jovem que quando aqui
chegou deitava-se no chão e não descansou até falar com a mãe. É marcante”, garante.
A Irmã Belém desempenha, conjuntamente com as outras Religiosas presentes no Lar-Escola de Santo António, um outro papel. Um papel que os homens não o conseguem desempenhar: o papel de mãe. Como as ações realizadas pelo Cónego Arménio – e na figura dele todos
os ‘homens’ dirigentes da instituição – as ações da Irmã Belém e das outras Irmãs do IJMJ provam diariamente as Obras de Misericórdia, não apenas as corporais, mas também as espirituais.
A Irmã Belém diz que fazem tudo, “desde o vestir, o escolher a roupa que mais gostam (Vestir
os Nus). Vão a um armazém que nós temos, dá-se o banho, ensina-lhe o quarto, apresenta-se a
casa”. Mas também se “ouvem as histórias deles e fala-se com eles (Dar Bons Conselhos)”.
Depois de ganhar a sua confiança, muitos rapazes “começam a gostar de nós, porque os
acolhemos bem” refere a Irmã que não tem dúvidas em afirmar que sente que é “uma mãe para
eles”. E o lado feminino deste lar de rapazes ganha certamente um outro tato, uma outra sensibilidade, uma outra cor.
PBA
OBRAS DE MISERICÓRDIA
DAR BONS CONSELHOS... EM FAMÍLIA
Porque os pais, cada vez mais, não se podem apartar da sua missão de educadores, de
quem conhecendo os seus filhos os vais preparando para a vida, aconselhando, estando presentes, transmitindo valores e conhecimentos que farão crescer e preparar para a vida futura...
Porque também em família, este espírito do bem aconselhar, como obra de misericórdia,
deve ser promovido e vivido...
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NOSSOS? NÃO!
Não há relação mais umbilical do que a que desenvolvemos com cada um dos nossos filhos. Construímos esta relação desde que nascem e que têm uma total dependência de nós, são
um prolongamento da nossa existência carnal, cuidamos do ar que respiram.
Cada filho é diferente e considero que não sou a mesma mãe para cada um deles. Quase por magia adivinho as suas necessidades, tento dosear as conversas, o carinho, o tempo...
À medida que o tempo passa, que crescem e que se vão afirmando com a sua personalidade,
pensamento próprio e fazem as primeiras opções, vou sendo inundada por um medo silencioso
de que não sejam capazes de ser felizes – será que vão trilhar um caminho seguro em direção
ao seu bem e à sua felicidade? Nesta fase percebo que o grande desafio é confiar e dar espaço.
Confiar que, acima de toda a humanidade e falibilidade pessoal, há Alguém que nada mais quer
que o nosso bem. Alguém que tudo concerta e permite tendo como única preocupação o bem
maior de cada um de nós. É o momento de restituir quem nos foi confiado e esperar. Respeitar o
espaço. Nunca deixar de amar. Passar para a retaguarda. Desenvolver uma estrutura de aço para
os deixar livres, para tomarem conta da sua vida, sem nunca sairmos de cena, nem abdicarmos
dos valores e da vida que sempre tentámos transmitir.
Neste exercício diário, nesta luta de êxitos e fracassos, uma das coisas mais importantes
é perceber que os lhos são joias com um valor incalculável, que não nos pertencem, que são
grandes demais para serem nossos.
Feliz e eternamente grata ao Nuno, à Inês ao Francisco e ao Diogo.
Isabel Alexandre
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5. VOCAÇÕES, JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR

BISPO QUER JOVENS MAIS ATIVOS NA RENOVAÇÃO DA IGREJA
NO NOVO ANO PASTORAL
O bispo de Viseu entregou a Carta Pastoral para o ano 2015-2016 aos jovens da diocese,
que têm a “missão” de colocar em “prática e viver” as conclusões do sínodo “acreditando e
construindo a Igreja que Deus deseja”. “Sois vós que, em cada momento, nos ajudais a descobrir a necessidade de renovação, na Igreja que recebemos”, escreveu D. Ilídio Leandro aos
jovens constatando que “não” estiveram “muito entusiasmados” ao longo dos últimos cinco
anos de sínodo diocesano. No documento enviado à Agência ECCLESIA, o prelado afirma que
“todos, os mais velhos”, têm de “mudar o ‘chip’”. “Os jovens nos levarão – a todos – a sentir
necessidade de refletir e concretizar o que seja preciso e urgente”, acrescentou D. Ilídio Leandro
que sente o “desafio urgente” de “incentivar” na formação permanente, “já neste ano pastoral”,
que as “(muitas) áreas de interesse dos jovens cristãos” não sejam esquecidas.
Na Carta Pastoral para 2015- 2016, o bispo de Viseu reflete sobre o tema ‘Caminhar com
o Ressuscitado... até às periferias, vivendo e anunciando a Misericórdia’ (Lc 24, 13-35; 10,
1-11) para ajudar a “entender, alargar e concretizar” o fundamental.
Segundo explica, a palavra “misericórdia” no tema dá “cor e sabor, gosto e verdade, ao
ser e ao viver cristão, ao jeito de Jesus e praticando o Evangelho”.
D. Ilídio Leandro recorda que o sínodo desta Igreja diocesana “envia” a todos os lugares
e a todas as pessoas, “muito concretamente, a todas as periferias existentes na diocese” que
“provocam direito de cidadania no projeto englobante e inclusivo da fraternidade universal”.
Contudo, na carta pastoral 2015-2016 o prelado revela que ir às periferias “não pode
distrair, nem levar a esquecer os compromissos nas comunidades” e aconselha que todos os
cristãos interpretem “as causas do ateísmo e do abandono de tantos batizados”.
Assim, a partir dos discípulos de Emaús e para que não exista em Viseu quem O siga com
“falta de alegria no ser e no viver cristão”, o prelado incentiva que cada Domingo seja “melhor
preparado” e seja celebrado “em todos os lugares”: “Mesmo nos mais pequenos e mesmo – e
até – nos lugares “pessoais”, como um Lar de Idosos ou outros.” “Importa que as celebrações,
sobretudo a Eucaristia do Domingo, sejam verdadeiras celebrações de Cristo Ressuscitado e
transmitam a Sua presença viva na Palavra e nos Sacramentos”, desenvolve o bispo diocesano
que apela à criatividade para que “todas” as pessoas e comunidades tenham acesso à Eucaristia
pelo menos quinzenalmente.
A Diocese de Viseu vai viver um “tempo de graça”, internamente com o “Ano jubilar” e
a nível universal o Jubileu da Misericórdia convocado pelo Papa Francisco. Até à Solenidade
de Cristo Rei (novembro de 2016), D. Ilídio Leandro considera que Igreja de Viseu é desafiada
a “viver um tempo” de peregrinações”.
CB/OC, Ecclesia
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CONSELHO DIOCESANO DA PASTORAL JUVENIL
Na manhã de sábado, dia 3 de outubro, teve lugar o 1.º encontro do Conselho Diocesano
da Pastoral Juvenil do presente ano pastoral. Como de costume, realizou-se na sua sede, nas
instalações do Seminário Maior e foi presidido pelo seu responsável – Cón. António Jorge. Fez-se a calendarização do ano e apelou-se à participação e ao empenho na formação dos jovens
cristãos, sempre abertos aos jovens das periferias. Também foram apresentadas as modalidades
de participação e de viagem na Jornada Mundial da Juventude que terá lugar em Cracóvia, na
Polónia.
25 ANOS DE CURSO DE ENFERMAGEM
Na Capela do Hospital Central – Hospital de S. Teotónio – da nossa cidade, teve lugar a
celebração da Eucaristia das ‘bodas de prata’ (25 anos) de um curso de enfermagem, frequentado entre 1988 e 1990. Concelebrada pelo Vigário Geral da Diocese – Pe. Armando Domingues
– por um dos capelães do hospital – Pe. João Pedro – e pelo Pe. José Nery, foi presidida pelo
bispo da diocese e teve lugar no fim da manhã de sábado, dia 3 de outubro. Na homilia, o bispo
deu-lhes os parabéns e enalteceu o valor e sentido da sua profissão – cuidar integralmente da
vida e saúde das pessoas que, nas doenças, passam pelas fragilidades e limites próprios da natureza humana.
ABERTURA DO COLÉGIO DA VIA-SACRA
O dia 7 de Outubro é, tradicionalmente, o dia de Abertura do Colégio da Via-Sacra. Houve Eucaristia ao meio da manhã, presidida pelo Bispo da Diocese, seguindo-se a entrega de
uma lembrança à melhor aluna do Colégio, no ano anterior, lembrança proposta e oferecida pela
Associação de Pais. De seguida, teve lugar o almoço de festa e seguiu-se toda uma tarde festiva,
integrando todos os alunos e professores, coordenada pelo Diretor – Dr. Paulo Machado – e sua
equipa. Na Eucaristia e em parte das atividades, estiveram muitos Encarregados de educação e
familiares dos alunos.
SEMINÁRIO MAIOR INTERDIOCESANO DE SÃO JOSÉ
ASSINALA O INÍCIO DO ANO LETIVO
Decorreu, no passado dia 8 de outubro, a Abertura solene do Seminário Interdiocesano,
em Braga. Constituem este Seminário as Dioceses de Bragança, Guarda, Lamego e Viseu e nele
estudam, atualmente, 14 seminaristas. De Viseu, ali estudam 2 – o Paulo, de Destriz, no 5.º ano,
e o Francisco, de Carregal do Sal, no 2,º ano.
O dia de Abertura integrou uma sessão com a presença dos 4 Bispos e dos 4 Reitores e
com a equipa que orienta o Seminário Interdiocesano. Seguiu-se o almoço e um tempo de convívio e partilha entre todos. No almoço esteve o Senhor Arcebispo de Braga e o bispo auxiliar
D. Francisco Senra Coelho e, ainda, outros Responsáveis que têm proximidade com este Seminário.
Ao meio da tarde, teve lugar a Eucaristia, presidida pelo novo responsável deste Seminário – D. António Couto, Bispo de Lamego.
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D. António Couto convidou a comunidade do seminário a aprender a amar como Jesus
Cristo, “que não deu a vida para salvar apenas aqueles que eram seus amigos mas para salvar
todos”.
O bispo de Lamego destacou a importância de “cada um rebentar com os seus pequenos
mundos” e “procurar amar o estrangeiro, aquele que não é igual a nós e até mesmo aquele que
está contra nós”, apresentando as principais metas a atingir neste ano académico.
Para o reitor deste Seminário na Arquidiocese de Braga, a “principal mensagem” aos
membros da comunidade centra-se “na esperança e força no início de um caminho”.
Segundo o padre Paulo Figueiró, a instituição, que no seu terceiro ano de vida forma
intelectual e espiritualmente, já ultrapassou “muitas barreiras” e deve continuar “a crescer e a
progredir na formação”.
“Já houve tempo suficiente para consolidar hábitos e fortalecer a própria comunidade. Os
anos passam e vai desaparecendo aquela sensação de que estamos fora das nossas Dioceses,
porque já sentimos esta casa como nossa”, desenvolveu o sacerdote.
O Seminário é sempre para as dioceses a esperança de novos sacerdotes. Rezemos por
eles e pelas vocações sacerdotais, intenção sempre oportuna na vida da Igreja.
ACANTONAMENTO DE (RE)ENCONTRO EM FIGUEIREDO DE ALVA
Respondendo afirmativamente ao desafio proposto pelo nosso Bispo, D. Ilídio Leandro,
na Carta Pastoral 2015/2016, “Caminhar com o Ressuscitado até às periferias, vivendo e anunciando a Misericórdia”, o CORDAS – Grupo de Jovem da Paróquia de Santa Maria, com sede
em Gumirães e quase a festejar o seu 1.º aniversário (31 de outubro), realizou, no passado dia
24 e 25 de outubro, um acantonamento na Paróquia de Figueiredo de Alva.
Após o almoço de sábado, dezoito CORDAS saíram de Gumirães, levando a alegria de se
sentirem muito amados por Jesus, até Figueiredo de Alva. Partilharam essa vivência com vinte
e cinco jovens da Paróquia e arredores, aos quais se juntaram alguns elementos do Grupo Pegadas de S. Pedro do Sul, através de um conjunto de atividades que se realizaram durante a tarde
e noite de sábado e culminaram com a Eucaristia no domingo, celebrando e sentindo a presença
de Jesus Cristo Ressuscitado.
Houve lugar para muitas brincadeiras - Peddy Paper pela localidade – associadas a reflexões sobre quem é Deus, Jesus e Maria para cada um dos jovens que participaram em grupos
mistos CORDAS e jovens da Paróquia. Nem a chuva intensa que se fez sentir abalou o entusiamo. Após o “banho de chuva” e já muito bem instalados na Casa Paroquial, houve “Cinema
Ativo” que consistiu na visualização, reflexão e comentário (troca de opinião) a vários pequenos filmes com o mote da amizade e outros valores cristãos.
Ao jantar partilhado seguiu-se o momento de oração, com exposição e adoração do Santíssimo Sacramento, onde após olhar Jesus com o coração, todos os que quiseram, tiveram
oportunidade de sentir a Sua Misericórdia através do Sacramento da Reconciliação, graças à
presença dos Párocos, Padre Adelino Ricardo Correia (Figueiredo de Alva) e Cónego Manuel
Moreira Matos (Santa Maria de Viseu). E foram tantos, tantos os que quiseram receber o perdão
de Deus, sentindo que a Sua Bondade e Graça é muito maior do que o nosso pecado!
A noite já ia longa, mas o entusiasmo continuava com cânticos de louvor a Deus e a Nossa
Senhora já num ambiente descontraído, mas cheio de fé.
Na liturgia da Palavra de domingo, todos os que até aí estavam “cegos”, também pediram
a Jesus que a sua vista fosse recuperada. Com certeza saímos todos com vontade de cada vez
mais “caminhar com o Ressuscitado ... vivendo e anunciando a Misericórdia”.
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Força, queridos amigos de Figueiredo de Alva! É Jesus que nos chama a sermos cristãos
comprometidos!
Os CORDAS regressaram a casa com os nós reforçados pela gratidão a Jesus Cristo por,
mais uma vez, nos fazer instrumento da Sua mensagem.
Jovens CORDAS
ETAPAS DA VIDA DE UM SEMINARISTA
A nova abertura das portas do Seminário Maior à comunidade entronca com a nova realidade da formação dos seminaristas na Diocese de Viseu. O cónego António Jorge admite que a
realidade “vai caminhar para que a humanidade daqueles que Jesus chama continue a ser formada nos ambientes normais”, ou seja, “valorizar mais a família” permitindo que os adolescentes
que estão no Seminário Vocacional “permaneçam mais frequentemente nas suas comunidades
e nas suas famílias” para uma maior interação. “Aquela ideia da fuga do mundo já não corresponde à ideia da vocação e isto muda muito a forma como se entende a vocação”, sublinha.
Com o encerramento do Seminário Menor, em Fornos de Algodres, a Diocese passou a
ter apenas o Seminário de Viseu. A passagem da chamada formação intelectual dos seminaristas (mestrado integrado de cinco anos) para o Seminário de Braga criou na comunidade a ideia
de que o Seminário de Viseu deixou de existir, porque deixou de formar padres, mas o reitor
explica que “uma Diocese que não tenha Seminário não é Diocese, portanto, não se pode dizer
que uma Diocese não tem Seminário Maior, seria deitar o Direito Canónico para o lixo”, o que
se “descobriu” foi uma nova forma de formar e acompanhar os seminaristas.
Hoje, um adolescente que tenha tomado a iniciativa de experimentar a vocação sacerdotal
começa por fazer o ‘Seminário em Família’: “É a etapa do acompanhamento em família. É um
seminário que não é institucionalizado, é um espaço de crescimento, de descoberta e o Seminário presta-se a promover alguns encontros de sensibilização, de discernimento” continuando o
jovem a viver com a sua família.
Segue-se a segunda etapa da carreira de seminarista, chamada de ‘Seminário Vocacional’,
e que vai do 10.º ao 12.º Ano de Escolaridade: “É o acolher em comunidade aqueles adolescentes que querem aprofundar ainda mais a vocação. Hoje o regime já não é de total internato,
vão às aulas durante a semana, têm uma vida comunitária que inclui desde o estudo à oração,
ao jogo, às diferentes atividades e, ao fim-de-semana, vão à Paróquia, ou seja, não se desligam
totalmente da comunidade, porque não faz sentido um desligar completo se nem sequer sabem
se vão ser padres, estão a dar um pouco de elasticidade ao coração na saída de casa, que ainda
não é completa, mas pode vir a ser”.
A terceira etapa na carreira de seminarista é hoje chamado de ‘Seminário Vocacional’, em
que tudo muda: “o que é da formação do ponto de vista humano, espiritual, intelectual e pastoral acontece entre dois espaços. No Seminário de Viseu, no regresso gradativo, e no Seminário
Maior Interdiocesano de Braga, porque a formação intelectual, ao ser de nível superior, implica
o contacto com a Faculdade de Teologia lá a funcionar. Nos dois primeiros anos ficam lá sempre
[em Braga], mas no terceiro ano vêm aos fins-de-semana para a pastoral; no quarto e no quinto
ano, idem; no sexto ano já cá ficam [em Viseu] porque a Faculdade dá o mestrado integrado até
ao quinto ano, mas não dá a formação pastoral. O sexto ano é um ano curricular e o sétimo é
para estágio, que acontece já nas paróquias, acompanhados por um orientador com o objetivo
da ordenação sacerdotal”.
EA
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SEMANA DOS SEMINÁRIOS
NA PROCURA DA VOCAÇÃO SACERDOTAL
“Olhou-os com misericórdia...” é o tema da Semana dos Seminários que, este ano, decorre entre 8 e 15 de novembro. Na mensagem de D. Virgílio Antunes, presidente da Comissão
Episcopal Vocações e Ministérios, para a Semana dos Seminários 2015, o sacerdote é apresentado não como alguém “perfeito, irrepreensível e santo”, mas “alguém para quem o Senhor
olhou com misericórdia”. A par do tema escolhido para cada ano, a Semana dos Seminários
tem por finalidade suscitar em todos os diocesanos o interesse pelas vocações sacerdotais, que
incentive uma oração contínua, o anúncio e a proposta desta vocação junto dos mais jovens, a
par do afeto pelas casas onde se formam os futuros padres: os seminários.
O cónego António Jorge, reitor do Seminário Maior de Viseu, acrescenta que a Semana
dos Seminários, sendo uma semana para a oração e para o contributo com alguma partilha material, “é sempre um acordar para as necessidades das vocações sacerdotais”, é um tempo para
“revitalizar a imagem do padre, embora sempre assente em princípios basilares que são os do
evangelho”, mas é também “um repto para que os seminários não se fechem”, pelo contrário
“acolham quem os quiser visitar e vão ao encontro das comunidades “para mostrar que a imagem do sacerdote é chamada a ser nova, para que os jovens e as famílias possam ver na vocação
um caminho”.
Nessa nova mensagem vocacional que os seminários estão a transmitir é importante perceber que se “o Seminário existe e se forma padres é porque as comunidades contribuem em
grande medida”, e que “a questão económica não é uma condição” para entrar para o Seminário. “Há uma vocação que se vai manifestando” e “a Igreja deve promover as vocações”.
“É preciso também demonstrar no testemunho e na presença, que os padres são homens
pecadores, pessoas comuns, chamados a confiar na misericórdia de Deus, não são especiais de
corrida, não são os puros, não são os irrepreensíveis”, consciencializa o cónego António Jorge
numa alusão à mensagem que a Semana dos Seminários pretende transmitir este ano.
O responsável acredita que a abertura dos seminários à comunidade pode no futuro criar
uma relação direta com o aumento da vocação sacerdotal. No presente, adianta, “há uma relação
a mudar”. Para já, o Seminário Maior de Viseu está empenhado em levar junto das comunidades
a mensagem, enquanto que o edifício em si está cada vez mais de portas abertas para “acolher
outros serviços que também tenham a ver com a Pastoral da Igreja e com o acompanhamento
das pessoas”. O antigo convento, situado no centro da cidade, mais tarde transformado em Seminário, tem a funcionar nas suas instalações a Creche e Jardim de Infância do Colégio da Via-Sacra. O coro de São Teotónio realiza regularmente ali os seus ensaios. Um protocolo assinado
com o Conservatório Regional de Música de Viseu permite atualmente que os seminaristas vão
ao conservatório estudar música e que abra a sua Igreja a audições da escola artística, enquanto
o auditório tem vindo a ser cedido para colóquios, conferências e outros eventos. O reitor adianta que o edifício irá ainda ser ocupado com a formação de leigos tanto na sala de aula, como na
Biblioteca e em outros espaços: “os números ainda não falam muito, mas há que semear”.
EA
VIGÍLIA DOS SEMINÁRIOS
Na Catedral, no sábado à noite (14 de novembro), realizou-se uma Vigília de Oração pelas vocações sacerdotais, tendo em conta a Semana dos Seminários que decorria.
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Para além dos Seminários da Diocese e dos jovens que estão no 6.º ano e do Diácono Carlos,
estiveram alguns sacerdotes párocos e muitas outras pessoas, vindas de diversas comunidades.
Também se notou a presença de vários Religiosos e Religiosas das diversas casas da diocese.
NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA
SEMINÁRIO MAIOR CELEBRA A PADROEIRA
Na passada sexta-feira, 18 de dezembro, o Seminário Maior da nossa Diocese festejou a
sua Padroeira – Nossa Senhora da Esperança – que se celebra uma semana antes do Natal do
Senhor.
O dia foi assinalado com Eucaristia festiva, presidida por D. Ilídio Leandro, na capela do
Seminário e, durante a celebração, o jovem seminarista Paulo Domingues foi instituído Acólito.
O Paulo é da paróquia de Destriz vem fazendo o seu caminho de discernimento vocacional
acompanhado pela equipa orientadora dos seminaristas, que tem à frente o Cónego António
Jorge.
“Padroeira deste nosso Seminário Maior, Maria é a Mãe e a portadora da Esperança – virtude teologal e virtude fundamental na vida cristã”, lembrou D. Ilídio na homilia.
Explicou, depois, que a virtude da Esperança “assenta na certeza do amor de Deus por nós
– certeza que nos vem da fé; que supõe a fidelidade de Deus às Suas promessas; e que requer a
colaboração daqueles que Deus ama e chama”.
“Quanta esperança nos enche hoje o coração! Um jovem da nossa Diocese e do nosso
Seminário – o Paulo Domingues, vindo de Destriz – avança, cheio de encantamento e generosidade, para o ministério ordenado, recebendo hoje o Acolitado... Que esperança ele é para a
nossa Igreja de Viseu!”, exclamou, considerando que o Paulo Domingues e a sua decisão era
verdadeiramente uma “prenda de Natal”, oferta da generosidade de Deus a quem D. Ilídio pediu
que agradecêssemos: “Obrigado pelo Natal do Vosso Filho que nos vem por Maria! Obrigado
por Maria, Mãe do Vosso Filho, a Senhora nossa e Mãe da nossa Esperança que nos faz acreditar na vinda e na presença do ‘Emanuel’, o ‘Deus connosco’! Obrigado por este jovem que,
imitando Jesus e imitando Maria, diz SIM a Deus, no ser- viço à vocação e à missão da Igreja!”
No mesmo agradecimento incluiu os restantes seminaristas, a ação dos Seminários, da
Equipa formadora, dos Párocos e dos Pais do Paulo e dos restantes seminaristas. Dirigindo-se a
eles, afirmou que eles são “convidados a anunciar a justiça e a sabedoria que brota do Messias
prometido e que irá dar paz, segurança e alegria a todo o povo”.
Porque “no Senhor não há crise, mas abundância de pão e de amor para todos. Porém,
faltam distribuidores justos, retos e solidários, deste pão e deste amor. Vós sois chamados a
distribuir, por todos, os melhores bens de Deus”, concluiu, dirigindo-se especialmente aos seminaristas.
D. Ilídio terminou com um conselho paterno aos seminaristas: “em cada tempo, rezai a
vossa vida e missão com confiança! Procurai, com zelo e prontidão, a vontade de Deus, como
José e atendei às orientações da Igreja; formai a vossa consciência com o necessário discernimento e vivei em paz!”
GI
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CONSELHO DIOCESANO DA PASTORAL JUVENIL
Na manhã de Sábado, 6 de fevereiro, reuniu o Conselho Diocesano da Pastoral Juvenil,
sob a orientação do Vigário Episcopal – Cón. António Jorge – também Reitor dos Seminários
Diocesanos. O bispo esteve na primeira parte dos trabalhos e fez uma comunicação sobre a
pastoral da juventude e a missão dos jovens cristãos, no Mundo e na Igreja. A agenda tratou
da próxima JMJ, em Cracóvia e da reorganização da pastoral juvenil na diocese no pós-Sínodo
Diocesano.
26.º CURSO DE ENFERMAGEM
Na tarde de Sábado, 13 de fevereiro, realizou-se a Festa dos alunos do 26.º Curso de licenciatura de enfermagem da Escola de Saúde de Viseu, integrada no Instituto Politécnico de
Viseu. Eram 56 os novos enfermeiros, provenientes de todo o País e que fizeram o seu curso em
Viseu. A Catedral estava repleta, com os pais e familiares dos novos enfermeiros, os professores
da Escola, colegas e amigos. Presidiu à celebração o Bispo da diocese e a Eucaristia foi concelebrada pelo Pároco de Santa Maria e pelo Vigário Episcopal – Cón. António Jorge, também
responsável pela Pastoral do Ensino Superior.
DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE
Promovido pelo Responsável diocesano da juventude cristã – Cón. António Jorge – decorreu o Dia Mundial da Juventude, no passado Sábado, véspera do dia de Ramos. Para além
de outras atividades que preencheram toda a manhã e início da tarde – centradas nas Obras de
Misericórdia – houve um tempo de celebração na Catedral, solenizando-se a Entrada na Porta
Santa. Este tempo de oração decorreu muito bem, com diversas dinâmicas e com muita participação dos jovens.
SEMINÁRIO INTERDIOCESANO
Na Terça-feira, dia 15 de março, teve lugar a reunião ordinária dos Bispos e Responsáveis
do Seminário Interdiocesano que funciona em Braga. Ali estiveram o Bispo e o Reitor dos Seminários de Viseu, como, também, os das outras dioceses. O encontro foi orientado pelo Reitor
deste Seminário – Pe. Paulo Figueiró – e teve a presidência de D. António Couto, Bispo de
Lamego que também presidiu à Eucaristia.
PLANO ESTRATÉGICO DA PASTORAL DAS VOCAÇÕES
NA DIOCESE DE VISEU
• Visitar os arciprestados no ano a seguir à visita pastoral do Bispo Diocesano.
• Pré-temporada – de outubro a dezembro: interação/diálogo entre os párocos e a equipa
permanente (composta pelos padres do Seminário, Religiosas e Religiosos, Casal da Pastoral
Familiar, Seminaristas e Leigos) e preparação de subsídios.
• Temporada – de janeiro a junho: presença nas paróquias calendarizada com os respe190
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tivos párocos, ao encontro das assembleias litúrgicas, dos grupos de catequese, jovens, movimentos, famílias, escolas, etc. A Temporada 1 realizou-se no Arciprestado de Besteiros, a T2 no
Arciprestado Rural 1 e a atual T3 está a realizar-se no (antigo) Arciprestado Rural 2 de Viseu.
No próximo ano, esperamos realizar a T4 no Arciprestado Urbano de Viseu que o mosso Pastor
está a visitar.
• O testemunho vocacional é o conteúdo desta Pastoral, traduzido de forma diferenciada
(abrangendo todas as vocações) e em linguagem dinâmica e simples.
• Sonha-se suscitar nos agentes paroquiais o gosto pela animação vocacional dos mais
novos, oferecendo, se forem pedidos, instrumentos de formação adequados.
• O acompanhamento pessoal é oferecido se o “interruptor” da liberdade pessoal seja
acionado como afirmação de uma resposta a uma vocação específica, seja ela o sacerdócio, a
vida consagrada ou a do laicado/família.
• O horizonte é o da felicidade e do serviço na Igreja, dentro da lógico de ser discípulos
missionários.
contactos:
• Sítio da Internet: www.vo- cacoes.diocesedeviseu.pt
• Email: vocacoes@diocesedeviseu.pt
• Facebook (Temporada 3): facebook.com/tocadospelamisericordia
• Telemóvel: 965 124 444 (P. António Jorge)
• Sede: Seminário Maior, Largo de Santa Cristina, 3504- 517 Viseu.
• Canal MEO: 300024
• Jornal “Sinaleiro”: “mapa de orientação vocacional” mensal que orienta a animação de
cada mês, oferece formação aos animadores e propõe a cultura vocacional a toda a comunidade
(vamos no n.º 28, neste abril 2016).
BISPO RECOMENDA FINALISTAS A REIVINDICAREM
DIREITOS FUNDAMENTAIS
A bênção das pastas dos finalistas do ensino superior de Viseu, um dos momentos mais
emocionados da Semana Académica, voltou este ano ao Adro da Sé. Tudo começa muito antes
da hora marcada. Mães que entregam o ramo de flores aos filhos, famílias que levam uma mensagem de esperança, amigos e namorados que tiram fotos da praxe... Tudo acontece como que
esteja a ser o último dia de um tempo de estudante que fica para trás e se avizinha uma entrada
no mercado de trabalho, cinzento para grande parte, influenciada por uma sociedade pessimista.
“Não tenho palavras” revelava Andreia Ferreira emocionada, de lágrimas nos olhos. Natural
de Sátão, escolheu Viseu para se licenciar em educação Social e está “feliz”, mas encolhe os
ombros quando a desafiam a perspetivar o futuro. De bengala na mão, um dos adereços usados
pelos estudantes que estão no último ano do curso superior, Miguel diz que a sensação “é uma
emoção que não se consegue expressar em palavras”. Está na reta final de Fisioterapia do Instituto Jean Piaget e quer viver a vida “um dia de cada vez”.
Entre lágrimas, sorrisos, gritos e irreverências, centenas de jovens subiram ao centro histórico da cidade. Neles transparece igualmente a tal influência de um país que é pessimista
quase por princípio, mas o Bispo da Diocese de Viseu, levou aos finalistas uma mensagem de
motivação na defesa dos seus direitos.
“Nesta sociedade que tantas vezes inverte valores e direitos importa manter a irreverência
da juventude e, quando necessário, importa afirmar e reivindicar direitos fundamentais lutando
pelo seu reconhecimento e pela sua implementação”, adiantou e disse mais: “Tendes direito ao
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trabalho, tendes direito a ter um lugar na sociedade que vos permite trabalhar com os conhecimentos que adquiristes e com os conhecimentos que a vossa escola vos permitiu conseguir”.
Ao lembrar também os deveres, D. Ilídio Leandro fez questão de dizer aos jovens que
estes são tempos difíceis e recomendou-lhes que recorram aos valores da justiça, da fraternidade e da solidariedade aliados ao amor, para inverterem o caminho. “Tantas vezes o lucro e os
paraísos fiscais, a fuga ao escrutínio à verdade e à justiça se vão tornando tentações de tantos.
Hoje, tantas vezes, não é o mérito que prevalece, mas a sorte favorecida pelo amiguismo ou
pelo aproveitamento que os mais espertos querem fazer valer”, considerou.
No final implorou aos finalistas para colocarem amor no trabalho e deixou um pedido:
“Nunca vos deixeis seduzir, caríssimos amigos, por critérios assentes na cobiça, no lucro, no
poder, nas influências e interesses, esquecendo a solidariedade, a justiça, a dignidade e a igualdade e mesmo os direitos e as exigências da própria natureza e da própria criação”.
EA
ENCONTRO DE CRISMADOS
Como tem acontecido, desde há alguns anos, os recém-crismados foram convidados para
um dia especial, na véspera do Pentecostes. Decorreu na cidade de Viseu, com orientação do
Cón. António Jorge, Presidente do Secretariado da Pastoral Juvenil e com o apoio e ajuda de vários catequistas. No início da noite, na Catedral, realizou-se a Vigília do Pentecostes, presidida
pelo Bispo da Diocese.
FÁTIMA JOVEM 2016
CRUZ DA EVANGELIZAÇÃO DA EUROPA ENTREGUE À DIOCESE DE AVEIRO
PELOS JOVENS DE VISEU
Nos dias 7 e 8 de maio decorreu o Fátima Jovem, peregrinação nacional de jovens a Fátima, sob o tema: “Maria, Mãe da Misericórdia”. Apesar da chuva, foram muitos os que se colocaram a caminho, deixando transparecer Jesus nas suas vidas através da alegria e do entusiasmo
que transmitiam.
Estes jovens foram desafiados, tal como lembrou o diretor do Departamento Nacional da
Pastoral Juvenil, Padre Eduardo Novo, a deixar-se contagiar pelo sim de Maria, pelo seu olhar
doce e meigo. Referiu, ainda, que cada um, para além de mensageiro, deve ser protagonista das
Bem-aventuranças.
O ponto de partida para a tarde de sábado proporcionou a partilha de alguns testemunhos
vivos da misericórdia, organizados em catorze workshops onde os jovens descobriram como
pôr em prática as Obras da Misericórdia e conheceram os Santos, que de forma tão especial,
foram reflexos delas nas suas vidas.
Para além da saudação a Maria, do concerto com o grupo S. Sebastião, do Terço, o dia de
sábado ficou marcado pela passagem na Porta da Misericórdia, na Basílica da Santíssima Trindade, à qual se seguiu a Vigília de Adoração que proporcionou um encontro muito especial com
Jesus e a oportunidade da celebração do Sacramento da Confissão. Na Eucaristia de domingo
os jovens participaram, juntamente com todos os outros peregrinos que estavam no Santuário,
na dedicação do novo altar do recinto. No final a diocese de Viseu entregou a Cruz da Evangelização aos jovens da diocese de Aveiro, após uma passagem por Mangualde, Santa Comba
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Dão, Satão, Vouzela e Viseu. A peregrinação da Cruz da Evangelização na diocese de Viseu ficará marcada pela forma simples e acolhedora com que foi recebida em cada arciprestado. Esta
presença levou muitos jovens a rezar em torno dela e, através do encontro que proporcionou,
renovar um pouco a relação de cada um tem com Jesus.
Para alguns destes jovens segue-se a Jornada Mundial da Juventude, em Cracóvia, a qual
já preparam numa caminhada pessoal e espiritual que a permita viver de forma transformadora.
Lúcia Morgado
Pastoral da Juventude de Viseu e Voluntária da JMJ
CAMINHADA SOLIDÁRIA
O Cordas - Grupo de Jovens de Gumirães - Paróquia de Santa Maria - Operação Nariz
Vermelho e alguns parceiros vão realizar no dia 4 de junho uma caminhada solidária.
O grupo de jovens de Gumirães, Viseu – CORDAS tem vindo, ao longo dos últimos dois
anos, a desenvolver várias atividades dirigidas à comunidade, de inclusão social e cariz solidário.
O principal objetivo do nosso grupo é, ao mesmo tempo que contribui para o crescimento
pessoal e valorização humana dos jovens participantes, estimular a entreajuda entre gerações,
aproximando as diferentes faixas etárias, promovendo a convivência salutar e a partilha de conhecimento na construção de uma sociedade mais justa e solidária.
Mete o Nariz nesta Caminhada O email para inscrições e informações: grupodejovens.
cordas@gmail.com
SEMINÁRIO INTERDIOCESANO PARTICIPA
NO DIA DA FACULDADE DE TEOLOGIA
O Seminário Interdiocesano de São José, sediado em Braga, acolhe os seminaristas das
Dioceses de Bragança-Miranda, Guarda, Lamego e Viseu, marcou presença nas comemorações
do Dia Nacional da Faculdade de Teologia, um evento que juntou em Lisboa os alunos da Faculdade de Teologia que frequentam os centros regionais de Braga, Porto e Lisboa.
O dia começou mais cedo, do que o habitual, para a comunidade do Seminário Interdiocesano de São José que rumou a Lisboa para participar nas comemorações do Dia Nacional da
Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.
Chegados à capital teve lugar, o primeiro momento do dia, com uma iniciativa chamada
“Conversas Improváveis” que contou com a presença de atual líder do CDS-PP, Assunção Cristas, do escritor e critico, Pedro Mexia e da humorista e atriz, Maria Ruefe. Procurando responder à pergunta “Quem é este homem? Jesus como interrogação e provocação” os convidados
levaram ao rubro o auditório Cardeal Medeiros no Campus universitário da UCP em Lisboa.
Do programa fez parte ainda um almoço convívio que juntou a comunidade académica e
o Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa, de onde se destacam as presenças da
Reitora, Doutora Maria da Glória Garcia, e do Magno Chanceler da UCP, o Cardeal Patriarca
de Lisboa, D. Manuel Clemente. A tarde foi preenchida com vistas aos Museus do Mosteiro
dos Jerónimos, da Presidência da República, do Palácio nacional da Ajuda, entre outros, que
se encontram na zona de Belém. Numa jornada que se quis de partilha, comunhão e reforço da
unidade enquanto comunidade académica, o momento mais expressivo deste espírito foi, sem
dúvida, a Eucaristia presidida por D. Manuel Clemente e concelebrada por vários sacerdotes,
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entre os quais o Reitor do Seminário Interdiocesano, Padre Paulo Figueiró, que acompanhou os
seminaristas neste dia de festa.
O dia terminou com um jantar, aí teve lugar a cerimónia de passagem de testemunho,
onde foi entregue ao Centro Regional de Braga a missão de, no próximo ano, organizar as
comemorações do Dia Nacional da Faculdade de Teologia. Houve ainda tempo para cantar e
dançar, ao som do Grupo de Cantares de Braga, que encerrou com chave de Ouro um dia em
que o sentimento de unidade da Faculdade saiu reforçado.
Diogo Domingues de Jesus
VOLUNTARIADO, UMA OPÇÃO DO CORAÇÃO
Cada pessoa pode fazer o que quer com o seu tempo e com os seus dons. Pode guardá-los
para si ou oferecê-los aos outros. Se escolher viver pela segunda opção, responde a um apelo de
coração e essa resposta manifesta-se não só, mas muito através do voluntariado.
Então para se ser voluntário basta fazer bom uso do tempo e dos dons de que cada um é
portador? Não, ser voluntário é muito mais do que isso. É usar desse tempo e deixar um pedacinho de si no coração daqueles com quem se cruza. Para o voluntário, o que faz sentido não é
colher, mas semear, dando bom uso aos dons que tem.
Nos tempos que correm há muitas formas de ser voluntário, começando pelas instituições
de solidariedade social, passando pela área da saúde e pelo apoio familiar e a idosos, bem como
no voluntariado necessário em eventos de maior ou menor duração. As Jornadas Mundiais da
Juventude (JMJ) são uma dessas iniciativas. Elas dependem, e muito, do trabalho voluntário de
milhares de jovens. É muito pela força desta família de voluntários que é possível concretizar
um evento com o carisma e as proporções das JMJ.
Em Madrid, nas JMJ de 2011, o Papa Bento XVI disse isso mesmo, quando referiu que é
graças à colaboração dos voluntários que os jovens peregrinos encontram um acolhimento amável e ajuda para todas as suas necessidades, mesmo que, para tal, muitos voluntários tenham de
renunciar à participação direta nos atos centrais. Para Bento XVI essa renúncia transforma-se
numa forma bela e evangélica de participar nas JMJ, impulsionada pela entrega aos outros, algo
que Jesus constantemente lembra.
No mesmo sentido apontou o Papa Francisco quando se dirigiu aos voluntários das JMJ
do Rio de Janeiro, em 2013. Nesta sua intervenção realçou que foi em virtude do trabalho dos
voluntários, cheio de inúmeros pequenos detalhes, que foi possível concretizar as JMJ enquanto
experiência inesquecível de fé, permitindo que milhares de jovens peregrinos tivessem o caminho preparado para encontrar Jesus. O Papa realçou que não foi preciso muito. O sorriso e a
gentileza de cada um dos voluntários foram o bastante, provando que a disponibilidade manifestada por eles confirma que “há maior alegria em dar do que em receber” (At 20,35).
Já São João Paulo II, na mensagem que enviou aos voluntários do mundo inteiro, aquando
da conclusão do ano dedicado, pela ONU, ao voluntariado, em 2001, considerou que os que
vivem a experiência do voluntariado podem, através desta ação, fazer um caminho que conduz
à descoberta da fé. Para São João Paulo II, é Jesus quem fala em primeiro lugar ao coração de
cada um. Depois deste chamamento a pessoa coloca-se ao Seu serviço, por isso, ser voluntário
não resulta de uma vontade pessoal, mas de um sim ao chamamento de Deus para participar no
mundo de forma comprometida, servindo e experimentando “a alegria do amor abnegado, amor
que é fonte da verdadeira felicidade”.
Vendo bem, se é Deus quem chama pessoalmente ao voluntariado, Jesus – O que vemos
no Bom Samaritano – deve ser tido como modelo de referência da ação voluntária de cada um.
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Tal como o Samaritano, cada voluntário deve acolher sempre o outro de forma generosa, desligada de si e numa adesão plena a Jesus Cristo.
Então, para se ser voluntário não se deve ficar detido no simples colocar-se a caminho
e disponível para o serviço, torna-se necessário fazer uma caminhada pessoal e coletiva de
preparação. Só num percurso assim é possível ser altruísta e estar na máxima força para viver
tamanha experiência de Deus, pois no voluntariado, mais do que uma experiência de serviço,
vislumbra-se um acordar para a fé.
Como disse São João Paulo II, o “voluntário sente uma alegria, que é muito maior do que
a ação realizada, quando consegue oferecer algo de si próprio, gratuitamente, aos outros”. Para
o fundador das JMJ, o voluntariado torna possível a realização plena da humanidade de cada
um, também por que cada um é capaz de “manifestar o rosto de Deus que é amor” (cf. Jo 4, 8),
ajudando a construir uma geração capaz de viver a solidariedade, o acolhimento e a abertura ao
dom gratuito de si mesmo.
É responsabilidade acrescida do voluntário das JMJ ser esse rosto de amor e, através dele,
tocar o coração de cada jovem peregrino. É essencial que o voluntário se perceba neste evento
como instrumento de algo maior.
A opção de cada voluntário em se colocar ao serviço e viver uma experiência deste género
é norteada por um chamamento interior que deve ser tão forte quanto sereno, despertando o melhor de cada um para se dar aos outros. Já Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa, dizia
que “para ser grande, sê inteiro: nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto
és no mínimo que fazes”, também por isso, quem opta por fazer voluntariado deve ser movido
pela grandeza do amor e pelo dar-se por inteiro.
Quando aos voluntários das JMJ se faz referência, convém lembrar todos aqueles que
se encontram, neste momento, a organizar as peregrinações que vão levar milhares de jovens
a Cracóvia. É muito por causa do seu sim que é possível proporcionar a experiência das JMJ a
muitos jovens sedentos de descobrir o olhar de Jesus na juventude e no coração humano. É bem
verdade que estas pessoas não estão identificadas como voluntários, mas são-no, já que mais
do que preparar uma viagem, criam condições para que outros vivam este encontro especial.
Os organizadores das várias peregrinações não hesitam em acompanhar os jovens peregrinos,
para lhes proporcionar momentos marcantes e cheios de Deus. Eles não se fecham em si, mas
abrem-se aos outros. Que belo testemunho cristão e humano.
Talvez o voluntariado seja isso mesmo, abrir-se aos outros como opção do coração. Como
dizia Santo Inácio de Loyola, “em tudo amar e servir”. Então, é aqui que os conceitos se fundem e crescem na mesma proporção, pois se o serviço aumenta o amor, cabe ao amor ampliar a
vontade e a capacidade de servir.
Lúcia Morgado
SEMINÁRIO INTERDIOCESANO
Para a reunião de avaliação do ano 2015-2016, os Bispos e Reitores dos Seminários deslocaram-se a Braga, à sede do Seminário Interdiocesano das dioceses de Bragança, Guarda,
Lamego e Viseu. Por motivos de outros trabalhos, o Bispo de Lamego – responsável pela presidência neste ano – não esteve presente. Presidiu à reunião o Bispo de Viseu (próximo a assumir
a presidência) e presidiu à Eucaristia o Bispo de Bragança, em bodas de prata sacerdotais.
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“... AQUI ESTOU EU NESTA ENTREGA COMPLETA A DEUS”
Breve apresentação
O meu nome é Carlos Manuel de Matos Rodrigues, filho de Felisberto de Campos Rodrigues e Maria Isabel de Matos Clemente Rodrigues. Nasci a 15 de abril de 1986. tenho 30 anos.
Como sentiste e começaste a viver a vocação?
A vivência da minha vocação esta muito ligada à história da minha vida, entrei para o
Seminário menor em Fornos, onde fiz um caminho de 5 anos e depois segui para o Seminário
maior. Nesta nova etapa fui sentindo algumas dúvidas e tendo hesitações, por isso no meu quinto ano no Seminário maior saí, mas como Deus vai deixando sinais na nossa vida, ele voltou
a chamar-me, e por isso ao fim de dois anos fora “reentrei no seminário e aqui estou eu nesta
entrega completa a Deus”.
Algum momento marcante dessa caminhada?
Por isso o momento mais marcante da minha caminhada foi o meu tempo fora do seminário, onde descobri verdadeiramente a minha vontade de seguir a Deus pelo caminho sacerdotal.
Como vais sentir e viver o momento da Ordenação? Algum gesto de especial significado?
O momento da ordenação vai ser vivido com muita emoção e alegria, por isso todos os
gestos que fazem parte do ritual de ordenação são importantes para mim.
O lema escolhido.... Significa para ti.... Será no início da vida sacerdotal...
O lema que eu escolhi “Faça-se em mim, segundo a tua Palavra” Lc 1, 38, é para mim de
muito significado, porque foi Deus que me chamou, e tal como Maria sou um servo de Deus,
que me chamou para a sua messe, não como um privilégio, mas como serviço, e em serviço no
meio do povo de Deus.
Um desafio para os jovens de hoje?
O desafio que eu deixo aos jovens é que não tenham medo de se deixar envolver pelo
amor de Deus, porque quem se deixar envolver sentiram a verdadeira felicidade, e assim conseguiremos ser verdadeiramente felizes, por isso capazes de transmitir esta felicidade aos outros.
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
UM VERDADEIRO PENTECOSTES - EXPERIÊNCIA QUE SEMEIA ESPERANÇA
Vive-se um tempo da história em que se dá primazia ao individual, em que a variedade
de propostas impulsiona o interesse por falsas necessidades, as quais são acompanhadas de um
crescendo de facilidades e de facilitismos. É uma época em que se valoriza a imagem e se ignoram valores como a família, o respeito e a aceitação do outro.
É neste mundo das profundas transformações sociais e humanas que os jovens vivem e
crescem. É, para eles, cada vez mais custoso traçar objetivos e escolher caminhos que apontem
para um projeto de vida sólido e bem alicerçado. Mas, se por um lado é difícil, também pode
ser encarado como uma oportunidade para contrariar a ideia de que os jovens paralisam perante
as dificuldades.
Para o Papa Francisco é fundamental que os jovens não se transformem em ‘jovens- -museus’, que têm tudo, mas não sabem o que fazer. É, por isso, responsabilidade da juventude
intervir no mundo, transformando-o num lugar mais humano e generoso.
Para os que acham que os jovens dão sinais de fraqueza, se distanciam do testemunho
de Jesus, ou estão a perder a confiança nas suas capacidades de alterar a realidade, a Jornada
Mundial da Juventude (JMJ) ajuda a responder a estes receios. Ela revela-se sinal de esperança
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num mundo em que os jovens, impulsionados pelos valores do amor cristão e da fraternidade,
se comprometem na sociedade com vitalidade e sentido de responsabilidade.
Para muitos é difícil compreender o que leva milhões de jovens a viver um evento com
as características da JMJ. Nela, a multidão das pessoas revela maravilhosamente a intimidade
do amor e da misericórdia de Deus. Uma experiência desta ordem, para além de surpreender
os jovens, faz brotar Jesus de forma especial no coração de cada um e, através d’Ele, dar um
sentido renovado às suas vidas.
Estes jovens que vão inundar a JMJ de Cracóvia são os mesmos que a sociedade classifica
como conformados e incapazes de se colocar a caminho. Mas eles, em qualquer parte do mundo, seja individualmente, em movimentos juvenis ou através de grupos paroquiais, estão-se a
organizar para descobrir nesta experiência algo novo e fundante.
São milhares os que trabalham para angariar fundos que permitam custear as despesas
inerentes à JMJ. Mas os jovens não podem abdicar de uma outra ação, a preparação espiritual,
algo que cada grupo tem vindo a fazer de acordo com a sua realidade. Esta preparação não
deve ser secundarizada, pois é muito graças a ela que a experiência da JMJ desperta uma vida
nova nos jovens. Sem ela é como caminhar no vazio ou semear em solo pedregoso. Assim, se
a angariação de fundos permite deslocar-se até à JMJ, a caminhada espiritual dispõe o coração
de cada participante para a sementeira que este encontro de jovens pode proporcionar, deixando
vir até si Jesus.
Ir à JMJ não chega, é preciso vivê-la de coração aberto para acolher as surpresas de Deus
e depois regressar com vontade de colher o muito que lá se semeou, porque o “fruto que se
colhe é sempre maior do que a semente que se plantou”. Por isso, torna-se importante fazer
referência a todos aqueles que, mesmo não indo à JMJ, colaboram e participam da sua preparação nos respetivos grupos de jovens e movimentos. Todos aguardam com serenidade o regresso
daqueles que vão viver tal acontecimento para, também eles, poderem saciar o coração.
Não há dúvida que a JMJ é uma experiência em que se semeia a esperança das futuras
gerações e se colhe o melhor do coração humano.
ENCONTRO DE PREPARAÇÃO - VISEU
Nesta Igreja de comunhão, os Departamentos da Pastoral Juvenil das dioceses de Viseu
e da Guarda fizeram uma parceria e organizaram-se para levar os respetivos jovens à Jornada
Mundial da Juventude (JMJ), em Cracóvia, no final do mês de julho. Da Diocese de Viseu são
quase 200 os jovens que, em resposta ao desafio deixado pelo Papa Francisco, vão ao seu encontro e ao de milhares de jovens Católicos do mundo inteiro.
Com o intuito de preparar a ida e de “apetrechar” os jovens com as ferramentas práticas e
espirituais necessárias para que cada um possa retirar o melhor da experiência da JMJ, realizou-se um encontro de preparação no passado dia 2 de julho, no Seminário Maior de Viseu, onde,
para além de alguns jovens participantes, esteve presente o Bispo da diocese de Viseu. Este
encontro culminou com a passagem na Porta Santa e oração na Capela Tércia da Sé de Viseu.
Nas palavras que dirigiu aos jovens, D. Ilídio Leandro lembrou que a JMJ é uma verdadeira experiência de Pentecostes e que cada um deve estar disponível para a viver dispondo-se
a abrigar-se no coração de Deus. O Bispo de Viseu disse, ainda, que conta com cada um dos
jovens após o regresso da Jornada esperando que possam, para além de trazer aquele entusiasmo e alegria dos Cristãos das origens, revendo-se nos dons do Espírito Santo, serem também
portadores de uma dinâmica nova para que a nossa Igreja diocesana possa viver aquilo que
sonhou ao logo dos 6 anos do Sínodo, dando corpo a uma pastoral juvenil pós-sinodal cheia de
vitalidade e alegria.
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Também o responsável da pastoral juvenil da diocese, Cónego António Jorge, se dirigiu aos
jovens lançando o convite para que cada um alargue o coração e, criativamente, não vá simplesmente à JMJ, mas que deixe vir a si a JMJ, o Papa Francisco e Jesus Cristo, reforçando
a ideia deixada por D. Ilídio Leandro, de que a diocese precisará de cada um após o regresso.
Um novo encontro está marcado, desta vez com os jovens da Guarda, no fim de semana de 9
e 10 de julho, no Paúl – Covilhã, onde, inspirados pelo tema da JMJ de Cracóvia, “Felizes os
misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia”, se fará mais um momento de preparação.
Lúcia Morgado
FESTA DE NOVOS ENFERMEIROS
No início da tarde de Domingo, dia 17 de julho, o Bispo presidiu à Eucaristia de final de
curso de Enfermeiros que constituíam o 27.º Curso de Licenciatura da Escola Superior de Saúde
de Viseu. Foram 50 os que estiveram presentes e fizeram o Juramento e receberam, da parte da
Escola Superior, o Certificado e a Lamparina.
O Cón. António Jorge, Responsável da Pastoral de ensino Superior, deu a cada um deles,
o Evangelho da Misericórdia. Concelebraram o Pároco de Santa Maria e o Responsável da
PESV.
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
OS JOVENS QUE PARTICIPAM NA JMJ
A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Cracóvia vai começar. O acontecimento esperado por milhões de jovens está quase de portas abertas. Nas horas que antecipam o seu
início, são muitos os jovens que manifestam vontade de conhecer os desafios que o Papa lhes
vai lançar e estão prontos para acolher essas propostas. Neles começa a esboçar-se o desejo de
participar nesta experiência como um encontro especial, em que do testemunho e da simplicidade poderá sobressair o melhor deste acontecimento. Para os jovens que participam na JMJ é
a possibilidade de ser um em Jesus.
A proximidade que o Papa tão “teimosamente” está a procurar viver com as pessoas,
parece querer inspirar toda a Igreja para que se aproxime da humanidade e faça frente a todos
os seus anseios, sem medo. O entusiasmo associado à juventude, de que o Papa fala, é sinal de
esperança para os jovens do mundo inteiro. Numa sociedade conduzida pelas coordenadas da
globalidade, surge esta voz que “grita” ao coração humano, desafiando-o a deixar-se guiar de
forma pessoal pelo testemunho e a vida de Jesus. Se é a autenticidade de cada pessoa que deixa
marcas no coração humano e no mundo, a juventude que o Papa desafia deve procurar ser genuína e autêntica nos seus gestos e palavras, como um testemunho vivo de Jesus Cristo.
Desde a Polónia vêm notícias de que os Símbolos da JMJ - a Cruz das Jornadas e o Ícone
de Nossa Senhora Salus Populi Romani - já estão a culminar a sua peregrinação em Cracóvia.
Também o ritmo de trabalho em cada área da preparação da JMJ está a acelerar à medida que se
aproxima o seu início. Está a ser preparado o Festival da Juventude que para além de momentos
musicais, culturais, terá presente o desporto. Também os espaços destinados a acolher e alojar
os jovens vindos dos quatro cantos do mundo estão a ser ultimados.
Os trabalhos no Campus Misericordiae, lugar onde o Papa Francisco se irá encontrar com
os jovens na Vigília de sábado e na Missa de Envio de domingo, fica localizado em Brzegi, a
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cerca de 12 km da cidade de Cracóvia. O facto deste local ser um pouco distante do centro,
tem subjacente o caráter espiritual implícito na peregrinação que os jovens farão. Também a
segurança está a ser tratada pelos órgãos competentes, por forma a eliminar todos os riscos e a
maximizar a segurança dos peregrinos e do Santo Padre.
Os voluntários já se encontram em Cracóvia, em formação, para se prepararem para as
tarefas que vão desempenhar. No caso concreto dos voluntários de Portugal, carão alojados com
os irmãos da Espanha e da América do Sul, junto ao Santuário de São João Paulo II.
Nada está a ser deixado ao acaso nesta XXXI JMJ. Ela não deve ser vista como um simples encontro religioso para a juventude, mas como espaço de trabalho do Espírito Santo.
OS CONVOCADOS PARA A JMJ DE CRACÓVIA
No final da copa américa e do campeonato da europa de futebol, surge um outro campeonato que, pelas suas características, é distinto dos dois primeiros. Apesar de não ser uma competição desportiva, move multidões e coloca em campo os jovens católicos do mundo inteiro. Este
evento é a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que será na cidade de Cracóvia, na Polónia,
como já noticiado.
Convocados para este campeonato estão os jovens que um dia foram tocados por Jesus
e, agora, querem partilhar tamanha alegria com os demais, abrindo as portas do coração para a
experiência transformadora, que é reencontrar Jesus através dos outros e de alguns momentos
pessoais com Ele. Para além dos chamados a participar como peregrinos, que são mais de 3500
de Portugal, também há alguns que são chamados a participar enquanto voluntários, portugueses serão 20.
Neste campeonato são mais de 11em campo e o que está em jogo é aquela que se deseja
ser uma experiência em que cada um treina a capacidade de acolher e de olhar para o mundo
e para os outros, com o olhar de Jesus. Nesta seleção é Ele o médico, aquele que cuida e que
sabe quem está em condições para jogar. Aqui não há espetadores. Deus surge como o grande
treinador, que chama cada um a estar em campo com o coração aberto ao amor e à misericórdia. Faz, ainda, parte desta equipa técnica o Espírito Santo. É no mistério da Sua presença que
sobressaem as descobertas pessoais e o que cada um pode melhorar, para colocar em jogo o
máximo de si.
A arbitrar este campeonato está o Papa Francisco. É muito graças à sua atenção, aos seus
gestos e palavras, que cada um joga na posição certa e da forma concreta. Neste ano Jubilar da
Misericórdia o Papa já nos habituou aos cartões amarelos e vermelhos, que alertam todo e cada
um a fazer o que deve no mundo. Mas também é um Papa que deixa jogar e desafia cada um a
colocar-se por inteiro no campo, dando o seu melhor e, depois, levar para casa mais do que uma
taça, o coração cheio de Jesus, de misericórdia e de amor. A bola escolhida para este encontro é
a Palavra de Deus. Para ela todas as balizas devem estar escancaradas, permitindo que entre no
coração de cada um, evitando o recurso à marcação de grandes penalidades.
É por tudo isto que cada um dos convocados tem de estar em campo sem medo de se
deixar tocar por Jesus, sem receio de se deixar transformar pelo imenso amor que brota de
Deus.
Este é “o campeonato”, aquele em que se vence sempre.
Lúcia Morgado
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SEMINARISTAS – CANDIDATOS
Na manhã de sexta-feira, dia 22 de julho, passaram pela Casa Episcopal 14 candidatos ao
Seminário, com o Reitor desta Instituição diocesana, para saudar o bispo da diocese. Frequentam vários anos do ensino preparatório e secundário e tiveram um encontro com os responsáveis dos Seminários da Igreja de Viseu. Naturalmente que a maior parte continuará no ensino
oficial e nas suas famílias, pois, para muitos, ainda é muito cedo para uma decisão e entrada no
Seminário.
O acompanhamento dos que quiserem continuar a ver a vocação sacerdotal como hipótese concreta irá continuar.
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6. BENS CULTURAIS

‘ENTRE DEUS E OS HOMENS’
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA MOSTRA ARTE NA IGREJA DE VISEU
Entre 23 de julho de 2015 e 23 de julho de 2016 decorrerá na Diocese de Viseu um Ano
Jubilar, que assinala o fim do Sínodo Diocesano, com a publicação dos respetivos documentos
orientadores para a orgânica e dinâmica da Diocese nos próximos dez anos, e os 500 anos da dedicação da Catedral de Santa Maria de Viseu. Entre as várias iniciativas propostas para celebrar
esta efeméride, encontram-se duas exposições temporárias. A primeira, intitulada Entre Deus
e os Homens | arte na Igreja de Viseu, será inaugurada no próximo dia 21 de setembro e estará
aberta ao público até 18 de fevereiro de 2016.
Alicerçada na consciência de que o património constitui a expressão da fé das várias
gerações de fiéis que ao longo dos séculos recorreram aos artistas para corporizarem não só a
beleza material, mas essencialmente a beleza da mensagem proposta pela Palavra de Deus, esta
exposição pretende também ser um testemunho de uma Igreja viva, que acolhe a Palavra e a
vive em acção e presença, a anuncia como caminho da salvação, constituindo a arte uma forma
privilegiada de anúncio e de caminho com o Ressuscitado.
Integradas num discurso de conteúdo religioso, as peças expostas reportam-nos, assim,
para o diálogo entre a forma como Deus se manifesta aos homens através da beleza e os caminhos de aproximação dos homens a Deus, caminhos esses onde a arte assume um protagonismo,
que ultrapassa a circunscrição formal e estética. Apresenta-se o património como expressão da
vida religiosa das nossas comunidades, cuja fruição proporcionará uma abertura mais profunda
e intrínseca do homem à vontade firme de fazer acontecer o Reino de Deus, num itinerário de
comunhão e de vida com a presença do Senhor Vivo, de testemunho, de esperança e de fé na
Ressurreição de Cristo.
As peças expostas são todas oriundas dos espaços religiosos da diocese de Viseu, tendo
sido seleccionadas 170 peças, provenientes de 102 das 208 paróquias. Para a sua seleção foi
determinante o recurso ao inventário já realizado em grande parte do território diocesano, através do qual foi possível identificar as obras necessárias à construção de uma narrativa capaz de
explorar os grandes temas do amor de Deus pela humanidade. A maioria das peças expostas não
se estão ao culto, e muitas delas encontravam-se em arrecadações ou outros espaços periféricos.
As 170 peças são de tipologias diversificadas, concretamente: ourivesaria, paramentaria, pintura, escultura, talha dourada e policromada, mobiliário e património imaterial. O arco cronológico será bastante alargado, com peças desde o século XIV ao século XXI. Na seleção do espólio
a expor, para além da representatividade territorial e do enquadramento no discurso expositivo,
foi considerada a necessidade de se salvaguardarem exemplares que careciam de uma intervenção de conservação e restauro urgente e a possibilidade de se darem a conhecer obras que nunca
tinham sido expostas. Se algumas peças evidenciam um trabalho de manifesto mérito artístico,
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outras são fruto de um entendimento periférico dos cânones artísticos e outras manifestam
uma execução claramente popular e ingénua. Contudo, o enquadramento religioso das peças é
independente do seu valor artístico. Desta forma, será também possível aferir a importância do
património religioso da região de Viseu no quadro do território nacional.
Tendo em conta a quantidade de obras que se pretendem expor e a construção de uma narrativa coerente, considerou-se pertinente a instalação da exposição em vários espaços do Centro
Histórico de Viseu. Assim, tomando como ponto de partida a Catedral de Viseu, a Igreja-Mãe,
onde poderão ser visitados espaços que usualmente se encontram encerrados, como a capela
baptismal, e onde serão colocadas em destaque algumas peças, este projecto ocupará os espaços
de exposição temporária do Museu Nacional Grão Vasco, da Igreja da Misericórdia e do Museu
Almeida Moreira.
Ainda que haja um tema unificador dos três espaços, com identidade gráfica que conferirá
o sentido de unidade, e que se desenvolva uma narrativa coerente e articulada que terminará
no Museu Almeida Moreira, cada núcleo incorporará subtemas e poderá ser visitado per si,
mantendo-se a compreensão da narrativa expositiva. Para além da proximidade destes espaços
em relação à Catedral e das virtualidades de cada um deles para um projecto desta tipologia,
a congregação destas instituições perspectiva também alcançar a comunhão num contexto em
que também duas delas assinalam datas de especial relevância no ano de 2016: os 500 anos da
instituição da Misericórdia de Viseu e os 100 anos do Museu Grão Vasco, recentemente elevado
a Museu Nacional.
Propõe-se uma expografia criativa, capaz de valorizar as peças expostas e de potenciar
a compreensão de cada uma delas por si e na relação com as restantes. No núcleo do Museu
Almeida Moreira, será reservado um espaço especificamente para o património imaterial, articulando-se o som e a luz de forma cenográfica.
No âmbito da exposição, decorrerá uma iniciativa intitulada (RE)CRIAR: liberdade da
criação na continuidade da verdade, nos dias 26 e 27 de setembro. Oito artistas plásticos convidados, após selecionarem uma peça ou um espaço da Catedral de Santa Maria, irão realizar
a sua (re)interpretação à luz das propostas artísticas contemporâneas e do processo criativo
individual. O desenvolvimento e a execução das obras decorrerão nos espaços da Catedral e
poderão ser acompanhados ao longo dos dois dias pelos visitantes. As obras realizadas serão
expostas na Catedral ao longo do Ano jubilar.
Para a concretização deste projeto, para além da colaboração e acolhimento das instituições onde cará instalada a exposição, bem como do mecenato de várias empresas e organismos,
foi fundamental a generosa disponibilidade e abertura das 102 paróquias, entre 104, às quais
foi solicitado o empréstimo das peças. Congratulamo-nos com a colaboração dos sacerdotes e
das comunidades. Esperamos em projectos futuros poder continuar a contar com a confiança e
participação destas e das restantes paróquias.
FE
LXIV SEMANA DE ESTUDOS GREGORIANOS
Fundadas pela Professora Júlia d’Almendra (1904-1992) e iniciadas em Fátima, em abril
de 1950, as Semanas Gregorianas são as mais antigas Semanas de Música em Portugal dedicadas ao estudo do Canto Gregoriano, da Polifonia Sacra e do Órgão de tubos e têm vindo, desde
a sua fundação, a realizar-se anualmente. A partir de 1996 passaram a ter lugar noutras dioceses
do País além de Leiria, nomeadamente, Coimbra, Lamego, Aveiro, Porto e Viseu.
Em 2012, as Semanas foram sediadas em Viseu - cidade que ofereceu as melhores condi202
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ções logísticas e acolheu com entusiasmo a organização deste evento que constitui uma realidade inegável com visível impacto cultural e litúrgico não só na cidade, mas um pouco por toda a
diocese.
O êxito destas Semanas em Viseu deve-se, por um lado, ao precioso apoio de entidades
locais, em que há a destacar o Centro Sócio-Pastoral Diocesano, a Santa Casa da Misericórdia, o Seminário Maior e a Catedral. Por outro lado, deve-se também à grande competência e
generosidade dos professores dos vários cursos e à Direção do Centro Ward de Lisboa - Júlia
d’Almendra - a entidade organizadora.
Entre 23 e 30 de agosto último realizou-se mais uma edição das Semanas Gregorianas
que, este ano, contou com cinquenta e dois participantes, oriundos das dioceses de Viseu, Porto,
Coimbra, Leiria e Lisboa.
Para além dos cursos de Canto Gregoriano, Direção Polifónica, Técnica Vocal, Órgão e
Pedagogia Musical Ward/ Helden, foram particularmente relevantes alguns momentos de elevado nível artístico e envolvimento espiritual.
O primeiro a destacar foi o belíssimo Concerto de Abertura da Semana, realizado no dia
23 de agosto, na Igreja da Misericórdia, pelo organista António Mota e Agrupamento Vocal
Sacra Musica, dirigido pelo Prof. João Luís Ferreira. O programa foi integralmente preenchido
com obras dedicadas a Nossa Senhora. Foram interpretadas Antífonas Gregorianas, Polifonia
da Renascença que incluiu o luminoso moteto ‘Sancta et Immaculata’ do polifonista viseense
E. Lopes Morago (c.1575-c.1630 ) e ainda obras para órgão solo, órgão e coro, de vários compositores desde o séc. XVI ao séc. XIX, inspiradas no Canto Gregoriano. Outro momento também muito significativo pela sua temática foi a conferência proferida pelo Sr. Cónego António
Jorge, Reitor do Seminário Maior de Viseu, no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia,
no dia 27 de agosto, subordinada ao título ‘Música - da partitura à Teologia’. A conferência
despertou grande interesse entre os participantes da Semana e outras pessoas que acorreram ao
local. Depois de uma breve introdução, o conferencista dividiu a sua exposição em três partes.
Na primeira, conduziu a audiência a uma visita virtual ao Arquivo da Catedral da Diocese de
Viseu projectando alguns documentos, nomeadamente, livros de Canto Gregoriano e partituras
manuscritas e seu enquadramento histórico. Na segunda parte, convidou-nos a refletir sobre a
essência e a espiritualidade do Canto Gregoriano. Finalmente, abordou a vivência desta mesma
espiritualidade ligando-a com a arte musical.
O Concerto de alunos, que se realizou no final da semana, foi um momento chave, de
grande beleza, e que implica sempre grande responsabilidade dos intérpretes, pois é o resultado
do trabalho efetuado ao longo da semana. Os alunos que se inscreveram nos vários cursos tiveram, assim, a oportunidade de praticar o Canto Gregoriano, a Polifonia Sacra e o Órgão. Este
ano, no âmbito do curso de Direção Polifónica, orientado pelo Prof. Paulo Brandão, foi possível apresentar a oratória ‘Jonas’, de Giacomo Carissimi (1605- 1674), que reuniu um pequeno
grupo de jovens cantores de grande talento, sob a direção da viseense Mariana Arede, com a
colaboração dos alunos do Curso de Órgão - João Henriques e Pedro Carvalho. Foi, sem dúvida,
um dos momentos mais belos e emocionantes do Concerto de Alunos e que mostrou o elevado
nível técnico e artístico dos jovens intérpretes numa obra que exige apurado estudo e grande
sensibilidade. Todos foram longamente aplaudidos pela assistência que encheu por completo a
Igreja da Misericórdia.
A LXIV Semana de Estudos Gregorianos encerrou com chave de ouro: a Missa Dominical cantada em Gregoriano, na Catedral, celebrada pelo Senhor Cónego Manuel Moreira de
Matos, com a participação de todos os alunos e professores.
Idalete Giga
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EXPOSIÇÃO ‘ENTRE DEUS E OS HOMENS’
TEM 170 PEÇAS DE 102 PARÓQUIAS
A multiplicidade da arte na Diocese de Viseu está presente em 170 peças de 102 paróquias
(são 208 no total) na Exposição ‘Entre Deus e os Homens’, que foi inaugurada na passada segunda-feira, 21 de setembro, dia de São Mateus e do município. De acordo com Fátima Eusébio, coordenadora dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, uma das entidades organizadoras,
“oitenta por cento do património presente nesta exposição não se encontra ao culto, mas está
noutros locais como sacristias ou arrecadações” e, assim, longe dos olhares dos fiéis. Esta exposição estende-se desde a catedral de Santa Maria (Igreja Mãe), local que marcou o arranque da
mostra, até outros três espaços do centro histórico: o Museu Nacional Grão Vasco (MNGV), o
Museu da Misericórdia (MM), e o Museu Almeida Moreira (MAM). Em todos eles estão peças
que formam um discurso artístico diacrónico que se inicia com a Criação (‘no princípio era o
verbo’) e se prolonga para lá da Ressurreição (‘Vida até ao fim dos tempos’) com a ‘Comunidade que vive e reza’.
A grandeza da Diocese, “que está em júbilo”, foi apontada na sessão inaugural pelo bispo
D. Ilídio Leandro, que realçou a “oportunidade de aqui, nesta exposição, podermos contemplar
tantos dons e tanta beleza que têm as nossas paróquias”. O prelado aproveitou também para
referir a necessidade de abertura das paróquias à comunidade, “a um estudo e a um acompanhamento” realizado de forma a “valorizar e conhecer” o património nelas existente.
O Museu Nacional Grão Vasco (MNGV), paredes-meias com a Catedral, acolhe uma outra parte desta mostra. A comemorar 100 anos (1916-2016), aquele espaço museológico acolhe
‘Entre Deus e os Homens’ alicerçado em quatro núcleos: ‘No princípio era o verbo’; ‘O verbo
fez-se carne e veio habitar entre nós’; ‘Estava no mundo e o mundo não O conheceu’, ‘Vida
até ao fim dos tempos’. O diretor do MNGV, Agostinho Ribeiro, confessou “estar muito orgulhoso” pelo facto de o museu “fazer parte desta exposição”, reforçando a ideia do “espírito de
consciência da tutela [Direção-Geral do Património cultural] de estar integrada para partilhar”.
Adelino Costa, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, na qualidade de anfitrião do
Museu da Misericórdia, também se congratulou por “estar associado” a esta mostra que “é o
testemunho de uma Igreja viva”. No Museu da Misericórdia estão representados dois núcleos:
‘Maria, a Mãe’, e ‘Construtores de uma Igreja viva’. Já as peças presentes no Museu de Viseu,
que marca os 500 anos da dedicação da Catedral e o fim do sínodo diocesano, no dia 8 de dezembro, foi o tema de serviu de fundo a esta exposição. A capela batismal da Sé, habitualmente
fechada, abriu-se aos fiéis e a imagem de Santa Maria, conhecida também por Senhora do Altar-mor, ficou mais próxima das centenas de pessoas que a puderam olhar e contemplar.
No museu Almeida Moreira centram-se num único núcleo: ‘Comunidade que vive e reza’.
Parte da rede municipal de museus, este espaço marcou o final de um périplo artístico pelo centro histórico. Almeida Henriques, presidente do município, relembrou, a esse propósito, que
“esta exposição vem concluir com chave de ouro um dia muito intenso”, ao mesmo tempo que
lembrou que, perante essa mostra, “temos uma responsabilidade muito grande para honrar essa
história de 500 anos”.
MESES DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO
Em cada um dos núcleos, na Sé e nos três museus, estão peças que agora são vistas pelo
público de uma forma muito diferente do que quando da sua chegada às mãos dos vários restauradores. Nessa fase primária, que aconteceu desde meses antes da exposição, todas as 170 peças
foram sujeitas a acções de conservação e de restauro, mais ou menos profundas, mediante o seu
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estado actual. O trabalho moroso desses técnicos, nomeadamente o de Ana Carla Roçado, foi
salientado por Fátima Eusébio, com um “caloroso agradecimento”.
No final da apresentação geral da exposição, na Sé, foi cantada a Avé Maria, de Schubert,
e no passeio dos cónegos, no exterior, foi tocada a mesma música, ao som de violino. A exposição estará patente até 18 de fevereiro de 2016.
TAPETES DE FLORES
A arte sacra que está patente na exposição ‘Entre Deus e os Homens’ foi abrilhantada por
um outro tipo de arte mais efémera mas ainda assim muito apreciada por aqueles que a viram.
Junto à entrada de cada um dos espaços que acolheram a mostra foram criados tapetes de flores
que, de certa forma, preparavam os visitantes para a arte que lá dentro estava exposta e com que
iriam contactar. Os seus autores, paroquianos de Bodiosa, foram também lembrados com um
“caloroso agradecimento”, por Fátima Eusébio, comissária da exposição.
PEÇAS DE 102 PARÓQUIAS DE A A V
A Diocese de Viseu tem atualmente 208 paróquias pertencentes a 17 arciprestados. Em
breve, conforme determinação no Sínodo Diocesano, aqueles serão reduzidos a apenas sete
arciprestados, mantendo-se o número de paróquias. Para a exposição ‘Entre Deus e os Homens’
foram cedidas 170 peças provenientes de 102 paróquias, de A a V, isto é, de Abraveses... a Vouzela. Durante o período da exposição muitos paroquianos dessas paróquias terão oportunidade
de observar de perto algumas peças que: ou foram sujeitas a uma intervenção de conservação e
de restauro e que agora se encontram ‘limpas’, e reconhecidas com mais ou menos dificuldade;
ou não estavam a culto e serão parcial ou mesmo totalmente desconhecidas pelos fiéis.
PBA
(RE)CRIAR: LIBERDADE DA CRIAÇÃO
ARTISTAS TRABALHARAM AO VIVO NO CLAUSTRO DA SÉ DE VISEU
Durante este fim-de-semana nove artistas aceitaram o desafio de realizar o seu trabalho ao
vivo no claustro da Catedral de Viseu. Esta iniciativa, intitulada (RE)CRIAR: liberdade da criação na continuidade da verdade, foi coordenada pelo artista plástico de Viseu Paulo Medeiros,
que nos últimos anos tem executado diversos trabalhos com temática religiosa para instituições
e igrejas da Diocese de Viseu.
Depois de seleccionarem um espaço, uma peça ou um elemento da Catedral de Viseu
como base temática, os artistas desenvolveram o seu processo criativo à luz das propostas estéticas e técnicas contemporâneas específicas de cada um.
Não se tratando de peças de arte destinadas ao culto, as obras executadas durante os dois
dias, num total de doze, constituem um (re)criação de espaços e peças da Sé de Viseu, de épocas diferenciadas, à luz das interrogações, das leituras do mundo atual, ainda que alicerçadas
na continuidade da verdade pro- posta pela Igreja. Através delas é possível uma abordagem à
herança cristã, contextualizada no tempo cultural presente.
Os artistas que integraram esta iniciativa foram: Marta Aguiar, do Porto, Manuela Araújo,
de Lisboa, Sérgio Reis, de Seia, Carlos Godinho, de Estremoz, Alice Piloto, Luís Duro, Paulo
Medeiros, José Almeida e Luís Correia, de Viseu.
Igreja Diocesana
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Os trabalhos executados no âmbito desta ação vão ser expostos num dos espaços da Catedral de
Viseu, onde poderão ser vistos até ao encerramento do Ano Jubilar, a 23 de julho de 2016. Será
disponibilizada ao público a memória descritiva elaborada pelo artista e o valor da obra, para
eventuais interessados na sua aquisição.
Ao longo dos dois dias foram muitos os visitantes que presenciaram a execução dos trabalhos e dialogaram com os artistas. Futuramente pretende-se dar continuidade a este evento e
alargá-lo à participação de mais artistas.
ARTE EFÉMERA
TAPETES DE ORES NA INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
‘ENTRE DEUS E OS HOMENS, A ARTE NA IGREJA DE VISEU’
No dia da inauguração da exposição temporária Entre Deus e os Homens, a arte na Igreja
de Viseu, o acolhimento no adro da Sé apresentou especial beleza e colorido devido às composições orais que aí se encontravam. As exuberantes criações enquadraram as entradas da Catedral, do Museu Nacional Grão Vasco, do Museu da Misericórdia e do Museu Almeida Moreira,
locais onde se encontra instalada a referida exposição.
A execução das composições, em forma de “quadros” e de passadeiras, foi antecedida
pela elaboração do projeto adequado a cada espaço, em termos de dimensão e de símbolos, com
particular relevância para a entrada da Catedral onde foi evidenciada a referência à celebração
dos 500 anos da sua dedicação. Para além da escolha prévia dos desenhos, foi também necessário reunir os materiais fundamentais para a sua realização, como os moldes, a areia, as ores e
as folhas.
As composições realizadas constituem uma manifestação de arte efémera, reveladora da
criatividade e da interpretação dos espaços por parte dos autores. São várias as paróquias onde
em um ou mais dias do ano se preparam coloridos tapetes de flores para as procissões e festas.
Trata-se de um recurso de valorização dos caminhos e de louvor a Deus através da beleza e do
colorido, e constitui também um expediente que reforça os laços de união e de envolvimento
das comunidades. No que concerne aos espaços da exposição, os tapetes de flores foram pensados para valorizar o enquadramento das entradas de cada um dos edifícios. Um acolhimento
com cor e ambiente de festa, revelador da arte, ainda que efémera, que constitui uma manifestação de fé e de alegria no contexto da inauguração de uma exposição com peças provenientes
de mais de uma centena de paróquias da nossa Diocese.
Para a concretização desta iniciativa, o Departamento dos Bens Culturais lançou o desafio
à paróquia de Bodiosa, na qual há a tradição de as várias povoações executarem tapetes de flores para as festas. A concepção, a reunião dos materiais e a execução foi da responsabilidade de
vários grupos de voluntários desta paróquia, que com empenho se reuniram e disponibilizaram
para a implementação deste projeto. Ao longo da tarde, a partir das 14.30 h, iniciaram a montagem das composições, que ficaram concluídas por volta das 19h00.
Registamos o nosso agrade- cimento pela colaboração desta comunidade, que trouxe alegria e vida ao centro histórico da cidade de Viseu.
BCDV
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ENCONTRAM-SE ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA A FEIRA DE PRESÉPIOS
Pelo segundo ano, a Diocese de Viseu, através do Departamento dos Bens Culturais, organiza uma Feira de Presépios no mês de dezembro, com o objetivo de valorizar o presépio como
expressão mais representativa do Natal.
O Presépio, enquanto referência cristã do nascimento de Jesus, tem assumido características distintas ao nível dos materiais, dimensões, formas, etc., em conformidade com a criatividade de quem o executa e com o enquadramento que se lhe pretende imputar. Alguns mais tradicionais, outros mais contemporâneos, incorporam a mensagem de esperança e amor perante
o mistério do Nascimento do Salvador.
Dispostos em montras, em espaços públicos, nas igrejas ou nas casas particulares, os
presépios desempenham um papel importante na criação da ambiência para a vivência nas dimensões religiosa e espiritual do Nascimento de Jesus.
Esta iniciativa está aberta à participação de expositores individuais ou colectivos que
abordem as mais diferentes formas de artesanato e das artes, sendo a participação gratuita, mediante inscrição prévia obrigatória a realizar através do preenchimento de um formulário, que
deverá ser remetido ao Departamento dos Bens Culturais até ao dia 25 de novembro. O número
de expositores e a sua admissão são determinados pela organização tendo em consideração os
limites do espaço e o estabelecido no Regulamento.
Serão privilegiados os expositores que para além da exposição e venda de presépios assumam o compromisso de execução de presépios enquanto decorre a Feira, permitindo aos
visitantes o contacto com os materiais, as técnicas e as especificidades do trabalho.
Mais informações e consulta do Regulamento:
DIOCESE DE VISEU Departamento dos Bens Culturais Tel. 232 423 338 | 963 759 923
bensculturais@diocesedeviseu.pt www.bensculturais.diocesedeviseu.pt
VISITA À EXPOSIÇÃO I
ENTRE DEUS E OS HOMENS, ARTE NA IGREJA DE VISEU
A exposição temporária pro- movida pela Diocese de Viseu para assinalar o Ano Jubilar,
constitui um repositório de 170 peças, provenientes de 102 paróquias da Diocese de Viseu.
Escolhidas não só pelo seu interesse histórico e artístico, mas essencialmente pelo conteúdo
e significado que incorporam cada uma individualmente e no âmbito do conjunto em que são
inseridas, participando de uma relação significante e geradora de um discurso identitário da
Igreja.
Apresentam-se obras de materiais e tipologias diferenciadas (escultura, pintura, ourivesaria, paramentaria, talha, etc.), do século XIV ao XXI, umas de maior qualidade artística e outras
reveladoras de execuções mais ingénuas e populares, mas todas manifestações da verdade e da
beleza da Igreja, do crer e viver a fé das comunidades.
Este património participa da dinâmica de relações, de sentimentos e de pensamentos que
se estabelecem entre Deus e os homens. Deus revela-se através da beleza da arte, da função e
do significado assumido por cada objeto utilizado na Igreja, a arte constitui uma manifestação
do amor, da caridade, da proposta de salvação de Deus para a humanidade. Em simultâneo, a
arte aproxima os homens de Deus, é caminho, através dela os homens compreendem e vivem a
Palavra de Deus. Ela faz parte da espiritualidade vivida das comunidades da Igreja de Viseu.
Ao longo de quatro semanas apresentamos cada um dos espaços da exposição.
Igreja Diocesana
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A EXPOSIÇÃO NA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VISEU
A Igreja-Mãe de todas as igrejas da diocese, que este ano assinala os 500 anos da sua dedicação, constitui um repositório de vários estilos artísticos, testemunhos de uma Igreja viva que
ao longo dos séculos capitalizou a arte para celebrar e anunciar Cristo. Para além da visita à Sé,
é colocada em relevo a capela batismal, local onde se celebra o fundamento da vida cristã. Reconhecido o interesse arquitetónico deste espaço de sintaxe gótica, mandado edificar em 1460
pelo bispo D. João Vicente para ser a sua capela funerária, cuja arca tumular foi transposta para
o claustro, integra a pia batismal, obra do último quartel do séc. XVII, executada em brecha da
arrábida. Nas paredes encontram-se três composições pictóricas: São Sebastião, Maria e São
João e o Enterro de Cristo.
Temporariamente expõe-se a imagem de Santa Maria, popularmente conhecida por Senhora do Altar-mor, do Pedrogal ou da Silveira, uma escultura de pedra (calcário), do séc. XV,
de oficina coimbrã, apresentada como itinerário de vida e de salvação, mediadora entre Deus e
os homens, que com o seu amor acolhedor ilumina os caminhos e une o visível ao invisível.
Em paralelo apresenta-se uma escultura de São José com o Menino, obra do século XVII,
também pertencente à Catedral. A beleza do Menino a dormir no aconchego dos braços do pai,
reforça o sentido de família que se pretende colocar em destaque neste espaço.
Nas paredes encontram-se várias obras recentemente realizadas por oito artistas. Configuram a interpretação e a criatividade dos artistas contemporâneos, inspirados em espaços e
pormenores da Catedral.
VISITA À EXPOSIÇÃO II
ENTRE DEUS E OS HOMENS, ARTE NA IGREJA DE VISEU
EXPOSIÇÃO NO MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO
NO PRINCÍPIO ERA O VERBO
No princípio existia o Verbo; o Verbo estava em Deus; e o Verbo era Deus. No princípio
Ele estava em Deus. Por Ele é que tudo começou a existir; e sem Ele nada veio à existência.
Nele é que estava a Vida de tudo o que veio a existir. E a Vida era a Luz dos homens. (Jo 1,1-4).
A escultura seiscentista da Santíssima Trindade, da qual desapareceram as imagens de Cristo e
da Pomba, integra-nos na identidade entre Deus-Pai, o criador de todas as coisas, e o Filho, o
Verbo através do qual se manifesta o Seu plano de salvação para a humanidade. O Verbo, que
presume ação, corporiza a Palavra de Deus que é a verdade, fá-la ser e existir entre os homens,
trazendo-lhes a luz e a vida. O poder da Palavra, alicerce das ações do homem, que Deus comunicou pelos Profetas e depois pelo Seu Filho, é enquadrado pela presença de alguns exemplares
do Antigo Testamento.
O VERBO FEZ-SE CARNE E VEIO HABITAR ENTRE NÓS
E o Verbo fez-se carne e veio habitar connosco. E nós contemplámos a sua glória, a glória
que possui como Filho Unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade. João deu testemunho dele
ao clamar: «Este era aquele de quem eu disse: ‘O que vem depois de mim passou-me à frente,
porque existia antes de mim.» Jo 1, 14-15.
O grande amor de Deus pela humanidade traduz-se no envio do Seu Filho, como homem,
para viver com e entre os homens, nele os homens encontram Deus. As pinturas de Maria, me208
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nina, com os seus pais, que tiveram a graça de serem os progenitores da escolhida para Mãe de
Jesus, e de São João Batista, enquadram-nos na proximidade da vinda do Messias, concretizada
com a representação da Anunciação e do Presépio. A evocação da maternidade numa imagem
de Nossa Senhora do Leite, da família através das esculturas da Sagrada Família e de Santa
Ana, a Virgem e o Menino e do acolhimento ao Menino figurado na pintura da Adoração dos
Reis Magos, configuram a humanidade de Jesus de Nazaré. Em duas esculturas de marfim o
Menino Jesus é apresentado com o globo, manifestando a sua alegria de estar entre os homens
e de ter nascido para todos, é o Salvador do Mundo que convida a estarem com Ele.
Na pintura com a iconografia do Batismo de Cristo no rio Jordão o servo de Deus junta-se
aos pecadores, cujas falhas vai tomar para si, e com a presença do Espírito Santo integra o povo
de Deus que corporiza a Igreja.
DBCDV
VISITA À EXPOSIÇÃO II
ENTRE DEUS E OS HOMENS, ARTE NA IGREJA DE VISEU
EXPOSIÇÃO NO MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO
ESTAVA NO MUNDO E O MUNDO NÃO O CONHECEU
Ele estava no mundo e por Ele o mundo veio à existência, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a quantos o receberam, aos que
nele creem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. (Jo 1, 10-12).
As pinturas de dois anjos, mensageiros de Deus, portadores de alguns dos instrumentos
do sofrimento que foi infligido a Cristo, numa remissão à incompreensão dos homens em face
das propostas de salvação por Ele apresentadas, são colocadas em paralelo com imagens das
perseguições e atrocidades que a humanidade continua a protagonizar na atualidade. Seguem-se
várias peças representativas dos episódios da Paixão e Morte de Cristo: a Entrada triunfante de
Cristo em Jerusalém, a Última Ceia, a Oração no Horto, o Ecce Homo, o Senhor dos Passos, o
Calvário e a Deposição no Túmulo. A pintura retabular com o tema da Ressurreição de Cristo,
complementada pelas esculturas dos evangelistas São João e São Marcos, fecham este núcleo.
Cristo vivo, num convite à confiança em Deus e no seu amor pela humanidade, que se traduz em
vivências de manifestação de esperança, de caridade, de alegria, de luz e vida como explanam
as imagens do verso do painel.
VIDA ATÉ AO FIM DOS TEMPOS
«Foi-me dado todo o poder no Céu e na Terra. Ide, pois, fazei discípulos de todos os
povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo
quanto vos tenho mandado. E sabei que Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos.»
(Mt 28, 18-20).
Depois da Ressurreição a perenidade da presença de Cristo Vivo manifesta-se na Palavra,
nos vários sacramentos, na Eucaristia, em todos os lugares e em cada irmão.
A estrutura retabular com pinturas do século XVI e um frontal de altar introduzem-nos
no espaço da celebração, onde vários objetos, pela sua função e simbolismo, assumem especial
relevância no património das igrejas: o turíbulo, a naveta, o cálice, a patena, a custódia, a caldeirinha, a cruz, a píxide, o sacrário, entre outros.
Os paramentos, que em nome de Cristo o sacerdote enverga, e o livro de cantochão,
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complementam a representatividade do espaço da Palavra e Eucaristia, a fonte de vida para os
homens, morada de Deus Vivo.
ENTRE DEUS E OS HOMENS, ARTE NA IGREJA DE VISEU
A EXPOSIÇÃO NO MUSEU DA MISERICÓRDIA
MARIA A MÃE
Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura.
Depois de terem visto, começaram a divulgar o que lhes tinham dito a respeito daquele menino.
Todos os que ouviram se admiravam do que lhes diziam os pastores. Quanto a Maria, conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. (Lc 2, 16-19).
Predominante nas invocações e na estatuária da diocese, várias esculturas engrandecem a
Maternidade divina do Filho de Deus. As diferentes invocações com que é venerada nas comunidades encerram o mesmo simbolismo da mulher simples e do povo, que é mãe, que dá a mão
e acompanha o filho, que padece em face dos sofrimentos do filho, como nos sugere a escultura
de Nossa Senhora das Dores, com um amor incondicional e firme, sustentado na confiança plena em Deus. Mãe de Jesus e Mãe da Igreja é intermediária e refúgio e dos homens.
Várias coroas, uma estante de coro e um manto de imagem integram-nos na sua realeza,
como Rainha do Céu e da Terra.
A pintura da Ascensão de Nossa Senhora coloca-nos a Mãe na sua elevação à glória celestial, tal como Jesus, junto do Pai, onde permanece como Mãe de todos.
Uma bandeira processional, uma casula e duas esculturas remetem-nos para a presença
de Maria na vida de vários santos: São Domingos de Gusmão a quem apareceu e entregou o
Rosário; Santo Ildefonso a quem a Virgem investiu a casula; Santo Inácio de Loyola que se despojou das vestes de luxo perante a imagem da Virgem e Santo António, a quem Maria apareceu
e entregou o Menino.
CONSTRUTORES DE UMA IGREJA VIVA
«Dou-vos um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros; que vos ameis uns aos
outros assim como Eu vos amei. Por isto é que todos conhecerão que sois meus discípulos: se
vos amardes uns aos outros.» (Jo 13, 34-35).
Neste núcleo dispõem-se vários eleitos no universo das devoções das comunidades da
diocese. Homens e mulheres que deixaram entrar e viver Deus nos seus corações, que se sentiram amados por Ele e com fé e confiança O levaram às periferias. Através da sua ação saíram de
si mesmos, anunciaram e testemunharam, enfrentaram as adversidades e colocaram em prática
o amor ao próximo.
As peças presentes são representativas de caminhos diferenciados seguidos pelos construtores de uma Igreja viva: São Bento, fundador do monaquismo ocidental; São Martinho
pela prática da caridade, do ensino, evangelização e construção de igrejas; São Paulo pelas
suas pregações e viagens missionárias; São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola pela
evangelização das comunidades no oriente e na América; São Tiago apóstolo e peregrino; São
Francisco de Assis pela dedicação e amor aos mais pobres dos pobres, e pela atenção à criação;
Santa Teresa de Ávila, reformadora e dedicação à vida contemplativa através da oração mental.
Ao centro, dispõem-se a custódia e o missal, evocando a Eucaristia, fundamental na vida destes
e de todos os cristãos, em paralelo com a cruz da qual todos se sentem participantes. Apresen210
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ta-se um conjunto de relicários, de materiais e tipologias distintas, numa proximidade material
com os santos, cuja morte física deu lugar à eternidade junto de Cristo, mas também entre os
homens.
ENTRE DEUS E OS HOMENS, ARTE NA IGREJA DE VISEU
A EXPOSIÇÃO NO MUSEU ALMEIDA MOREIRA
COMUNIDADE QUE VIVE E REZA
Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. (...) 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, 43-47)
Obreiras moldadas pelo amor de Deus, de Jesus e de Maria, as comunidades manifestam
esse amor de formas diversas, que contemplam a ação na comunidade segundo os valores propostos por Cristo, mas também as devoções particulares, a organização em irmandades, a participação em procissões, a oração individual ou coletiva, a presença na eucaristia, a realização
de promessas, a partilha de bens em nome da conversão ao amor-caridade. Apresentam- -se elementos identitários destas manifestações, da fé e da vivência religiosa das comunidades como a
Bula e a arca da Irmandade, as lanternas e as varas das procissões, os coletores de esmolas, os
paramentos da celebração, os ex-votos, os santos de maior devoção e os cantares tradicionais.
VISITAS ORIENTADAS À EXPOSIÇÃO
As visitas guiadas a cada um dos núcleos podem ser solicitadas a cada uma das instituições onde se encontram instalados. Para uma visita orientada a dois ou mais núcleos a visita
deverá ser solicitada ao Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu. Para um maior
ajustamento às disponibilidades dos grupos das paróquias estas visitas podem decorrer ao fim
de semana.
2.ª FASE DAS OBRAS NA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VISEU
Encontram-se a decorrer as obras relativas à segunda fase de intervenção de conservação
e restauro da Catedral de Santa Maria de Viseu. Um projecto iniciado em 2009, no âmbito da
Rota das Catedrais, que depois de várias contingências tem sido concretizado de forma faseada.
Realizada a primeira fase em 2014, orientada para a resolução de problemas ao nível das coberturas, das paredes, das humidades e do aquecimento, está em fase de concretização a segunda
etapa de intervenção, orientada para a conservação e restauro da abóbada e do património móvel e integrado.
A intervenção teve o seu início na sacristia, espaço onde a intervenção se afigurava de
especial premência, contemplando a conservação e restauro da pintura de grotescos, dos painéis
de azulejos, da imaginária e do arcaz. Na capela-mor a intervenção compreende a pintura seiscentista da abóbada, o retábulo-mor, os castiçais e a imagem de São Teotónio. Também serão
incluídos alguns retábulos do transepto, tendo o altar de São João Batista sido intervencionado
na primeira fase, as respectivas esculturas e os púlpitos.
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A coordenação de esforços entre a Direção Regional de Cultura do Centro, responsável pela
elaboração dos projectos e pela apresentação das candidaturas, e a Comissão de Coordenação
de Desenvolvimento Regional do Centro, tem tornado possível a continuidade das intervenções
na Sé de Viseu.
As obras que estão a ser realizadas são de extraordinária importância para a salvaguarda
do património da Catedral, para que tenha as condições de conservação adequadas à beleza das
celebrações e ao acolhimento dos fiéis, bem como para os muitos turistas e excursionistas que
a visitam ao longo do ano por motivações culturais. A Catedral de Viseu constitui um edifício
de manifesta relevância no âmbito do património nacional, que congrega de forma harmoniosa
estilos diferenciados, em conformidade com as alterações à fisionomia primitiva que lhe foram
sendo imputadas ao longo dos séculos. Constituindo a Sé a Igreja Mãe, o coração da Diocese de
Viseu e sendo um espaço de referência no quadro do património cultural da cidade e de absoluta
importância para a dinâmica do Centro Histórico, a realização destas obras, ainda que imponham condicionantes às celebrações e às iniciativas previstas no âmbito das Comemorações
dos 500 anos da Dedicação da Catedral e do Ano Jubilar da Misericórdia, constituem motivo de
alegria para a Igreja de Viseu.
Na sequência das obras o edifício encontra-se encerrado para as celebrações e visitas,
prevendo-se a sua reabertura no mês de fevereiro, podendo haver períodos em que se poderá
efectuar a visita ao claustro.
OS PRESÉPIOS: AO ENCONTRO DA REFERÊNCIA CRISTÃ
As tentativas de reinventar a tradição do presépio, como referência da comunidade cristã
que assinala o nascimento de Jesus em Belém, têm sido muitas nos últimos anos. E essa criatividade aliada à inovação, acrescentada a uma tradição que transmite os valores do Natal, acabou
por surtir efeitos após um tempo em que quase só o ‘Pai Natal’ era protagonista. Hoje em dia,
volta a ser possível proporcionar às comunidades locais e aos visitantes, tanto de aldeias como
de vilas ou cidades, a possibilidade de apreciarem verdadeiras obras de arte, sejam interativas,
recicláveis ou artesanais.
Viseu é um dos concelhos onde é hoje possível propor, nesta altura de Natal, um roteiro
para uma tarde bem passada a visitar diferentes presépios espalhados pelas Igrejas - uma vez
que praticamente todas as paróquias promovem o seu presépio - pelos espaços comerciais, pelos museus ou mesmo a ver os chamados presépios de rua.
Aplausos para a Câmara Municipal de Viseu que, este ano, teve o cuidado de, ao desenhar
a iluminação de Natal, mandar colocar um anjo junto a cada Igreja e de cada monumento da
cidade. É bom estarmos atentos a este pormenor digno de registo, assim como ao regresso do
presépio tradicional ao Rossio.
Neste périplo pelos presépios de Viseu sugere-se uma passagem pela Igreja Madre Rita,
em Jugueiros, para observar um presépio em tamanho real na varanda do templo que está à
vista de quem por ali circula, a pé ou de carro. Uns metros mais abaixo, a proposta é para entrar
no piso -1 do Palácio do Gelo e constatar que num espaço comercial, onde impera um tempo
de consumismo, também se pode sensibilizar os visitantes para a realidade do presépio. Praticamente em tamanho real, as figuras estão lá todas e a mensagem também. Já de regresso ao
centro da cidade, a Igreja do Carmo, no Largo de Santa Cristina, apresenta um exemplo de um
presépio artesanal cheio de requinte e de pormenores. Uma vez no Adro da Sé, há que entrar na
Igreja da Misericórdia para olhar uma outra proposta.
Mas há alguns presépios que se destacam dos tradicionais. Aqui ficam alguns exemplos.
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UM ORIGINAL DE PAULO MEDEIROS NA CASA EPISCOPAL
A Casa Episcopal apresenta na sua sala de receção, uma peça contemporânea do artista
viseense Paulo Medeiros que representa a Sagrada Família. “A estilização das peças através do
seu desdobramento com o intuito da formação de um todo. Elegante projeção de sombras, com
apontamentos de ouro, associados ao alisamento dado pelo polimento da madeira. O conjunto
resulta na Sagrada Família”, descreve o autor. Faltou acrescentar: a não perder de vista. A Porta
principal da Casa Episcopal está sempre aberta até ao final do dia.
“PETRA E O CAMINHO DOS REIS!” NA IGREJA DOS TERCEIROS
Não é de agora a beleza dos presépios que surgem nesta altura do ano no interior da Igreja
dos Terceiros, em Viseu. A comunidade local já criou expectativas sobre a sua originalidade e
não deixa de os visitar. Este ano, o presépio foi inspirado na “Estrada do Rei, a rota de comunicação mais antiga e mais usada do mundo. Nela se encontra a antiga cidade de Petra, capital dos
Nabateus (atual Jordânia)”, explica o texto de apresentação. Toda a história que se segue está
retratada na peça do presépio e pode ser lida logo à entrada da Igreja. Toda a vida da cidade está
ali apresentada através de dezenas e dezenas de miniaturas, assim como o nascimento de Jesus.
A ideia de construir um presépio temático tem cinco anos e nasce a cada ano pelas mãos do Grupo de Pais, Animadores e Jovens do Coração Jovem da Igreja de São Francisco. Depois de, no
ano passado, terem reconstruído a ‘aldeia portuguesa’, este ano optaram pela cidade de Petra,
para retratar o nascimento de Jesus.
PRESÉPIOS COMUNITÁRIOS EM VALE DE CAMBRA
Nos limites da Diocese de Viseu encontramos, no concelho de Vale de Cambra, um projeto original levado a cabo pelas comunidades das várias paróquias. As paróquias da Junqueira
e de Arões pertencem à Diocese de Viseu e estiveram na origem da ideia a pretexto de passar
um Natal diferente. Hoje, são mais de trinta presépios comunitários que estão distribuídos pelas
aldeias do concelho. Contabilizam-se já mais de um milhar de participantes, entre idosos, adultos e crianças, que se unem afincadamente, em torno destas construções peculiares cuja tradição
remonta a 2010.
Cada aldeia tem o seu presépio na rua. Trata-se de autênticas “obras de arte populares”, de
consideráveis dimensões, localizadas nos adros das Igrejas, nos centros dos lugares ou simplesmente, nos campos que abundam na paisagem rural. Estas obras, feitas de diversos materiais
como o musgo, a palha, a pedra, a madeira e, acima de tudo, imaginação merecem ser conhecidas e divulgadas.
A Câmara Municipal de Vale de Cambra lançou, entretanto, o projeto “Roteiro dos Presépios Comunitários” que permite uma melhor compreensão na viagem guiada aos presépios
comunitários do concelho, que podem ser visitados até ao dia 10 de janeiro de 2016. Antes de
partir, aconselha-se uma espreitadela ao site da Câmara Municipal de Vale de Cambra.
PRESÉPIO ARTÍSTICO JÁ É TRADIÇÃO NA ALDEIA DE VILA MEÃ
No distrito, a proposta vai para ver um presépio de rua no concelho de Carregal do Sal. A
obra, ideia do Grupo Folclórico D’ Alegria de Vila Meã, retrata a vida na aldeia de Vila Meã e
tem as figuras centrais do presépio. Acrescenta figuras animadas, a paisagem circundante, o rio
que corre e muitos outros pormenores. José António é o artista-criador que, “ano após ano, vai
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juntando mais artefactos à obra, completando-a e tornando-a num magnífico exemplar dedicado
ao nascimento de Jesus Cristo, com muita cor, muito verde, movimento e som”, escreve o blog
http://josemiguelsilva- jornalista.blogspot.pt/.
O Presépio mantém-se exposto, como habitualmente, até ao Dia de Reis.
JUBILEU DA MISERICÓRDIA
A MENSAGEM ATRAVÉS DA IMAGEM
“A Igreja vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia, fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai e a sua força difusiva” (EG 24).
A concepção e a escolha de um símbolo como identidade de um acontecimento de extraordinária importância e alcance mundial como o Jubileu da Misericórdia revestem-se de
especial relevância e exigência no cumprimento da codificação do seu significado profundo e
das potencialidades estéticas, necessariamente acessíveis em âmbitos culturais muito diversificados.
O logótipo do Jubileu cumpre esses propósitos. Criado pelo sacerdote e artista Marko
Ivan Rupnik, autor de várias obras presentes em igrejas da Europa, como, entre muitas outras,
os mosaicos da Capela Redemptoris Mater do Palácio Apostólico, no Vaticano, da fachada do
Santuário de Lourdes e da Basílica da Santíssima Trindade em Fátima.
O artista-teólogo concebeu um símbolo que, nas palavras de Dom Fisichella, representa
uma “suma teológica” da misericórdia e do lema que o acompanha. No lema, tirado de Lc 6,36,
Misericordiosos como o Pai, propõe-se viver a misericórdia seguindo o exemplo do Pai, que pede
para não julgar e não condenar, mas perdoar e dar amor e perdão sem medida. Descrevendo o símbolo, articula os elementos iconográficos, com o desenho, as formas e a cor, que lhe dão forma,
beleza e significado: a imagem mostra o Filho que carrega aos seus ombros o homem perdido.
O desenho é feito de tal forma que realça o Bom Pastor que toca profundamente a carne
do homem e o faz com tal amor capaz de lhe mudar a vida. Além disso, um detalhe não é esquecido: o Bom Pastor com extrema misericórdia carrega sobre si a humanidade, mas os seus olhos
confundem-se com os do homem. A cena é colocada dentro da amêndoa, também esta é uma
figura cara da iconografia antiga e medieval que recorda a presença das duas naturezas, divina
e humana, em Cristo.
As três ovais concêntricas, de cor progressivamente mais clara para o exterior, sugerem o
movimento de Cristo que conduz o homem para fora da noite do pecado e da morte. Por outro
lado, a profundidade da cor mais escura também sugere o mistério do amor do Pai que tudo
perdoa.
Trata-se de um símbolo que ultrapassa o nível do que se visualiza e aponta para um caminho, um despertar de todos para a compreensão da Misericórdia de Deus e para viverem e serem
Misericordiosos como o Ele.
ENCONTRO DE JANEIRAS
MANIFESTAÇÃO POPULAR E RELIGIOSA TRANSFORMADA EM ESPETÁCULO
O Grupo de Cavaquinhos de Passos de Salgueiros e o Rancho Folclórico de Parada de
Gonta, cantaram as janeiras ao Bispo da Diocese de Viseu na noite de Reis. Primeiro em se214
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parado e depois em conjunto entoaram cânticos de Natal e cânticos de Reis. No final, D. Ilídio
Leandro ofereceu-lhes um pequeno beberete na residência episcopal.
O momento criou uma tal envolvência que quase encenou as origens da tradição dos
cantares em tempo de Natal e de Ano Novo, numa época em que se ia em grupo cantar a casa
“desse senhor”. Mas porque se cantam estes cânticos nesta altura do ano?
“Não é fácil vê-los situados num tempo. Ninguém ainda os estudou verdadeiramente.
Sabemos que os três momentos são clássicos, mas diferentes. Sabemos também que se terão
desenvolvido muito por volta do século XIX em que havia uma cultura camponesa”, responde
o antropólogo, Alberto Correia enquadrando-os num “solstício de inverno triste” e “num tempo
em que não havia mais nada”.
O especialista, quando fala em três momentos distingue os cantares de Natal “com mais
qualidade, que derivam dos cânticos de Igreja cantados em Catedrais e Conventos e que, a dada
altura, foram levados para o exterior”. Alberto Correia atribui depois aos cantares de janeiras
“um espírito mais popular, cantados à noite, num quadro festivo de celebração à volta da mesa,
porque o canto levava a que depois entrassem nas casas e comessem à mesa as sobras natalícias”.
O especialista em etnografia, Lopes Pires e presidente da Associação de Passos de Silgueiros acredita igualmente que a origens destes cânticos tem “uma marca de religiosidade pela
homenagem ao Deus Menino” e, “a dada altura, o povo pegou nestes cânticos e tornou-os mais
populares, trazendo-os para a rua à volta das fogueiras”. “Depois, era a forma de fazer pela
vida, porque cantar era a oportunidade de conseguir alguns tostões e matar a fome quando os
tempos eram difíceis”, acrescenta. Alberto Correia fala também em “miudagem que ia de porta
em porta anunciar o Ano Novo para receber algo em troca”.
Até meados de janeiro é possível assistir, hoje, a encontros de cantares de janeiras em
quase todas as localidades, sejam em igrejas, em teatros, ou mesmo ao ar livre quando o tempo
permite. Mas este reavivar de um tempo antigo de cantares de Natal, de Janeiras e de Reis nas
aldeias “perdeu a naturalidade”, afirma Alberto Correia e a maioria dos historiadores.
“Hoje são mais as associações e os grupos que nasceram para recuperar algumas vocações como a do Canto das Janeiras. Já não vão cantar a casa desta e daquela família rica, mas
em palco para um público mais alargado. Em tempos não era um espetáculo para a comunidade
e hoje é mesmo isso”, descreve Alberto Correia.
Lopes Pires, que não gosta da expressão Janeiras e prefere chamar-lhe “cantares da quadra natalícia” acrescenta que “se não fossem os grupos etnográficos na preocupação de repor
tradições que resolveram a determinada altura recuperar esta tradição” a mesma “já tinha morrido”. Um dado positivo ao qual deixa um alerta depois de assistir a alguns espetáculos na região: “alguns estão a fazer muito mal, com pouco conhecimento, o que pode pôr em causa essa
cultura por ignorância. É importante que as organizações, do que recolhem, divulguem apenas
o que têm a certeza que é verdadeiro”.
A Igreja da Misericórdia de Penalva do Castelo foi o palco, no domingo, 10 de janeiro, do
tradicional Encontro de Janeiras organizado em conjunto pela Câmara Municipal e pela Associação Cultural Recreativa de Penalva.
Há 17 anos que decorre o evento e este ano juntou nove coletividades, entre elas associações e escolas de música que ofereceram uma tarde de cânticos das janeiras.
No final do espetáculo decorreu um lanche de confraternização entre todos os que se associaram ao convívio anual.
Em Vila Chã de Sá, Viseu o grupo de cantares ‘Cantorias’ da Associação de Solidariedade
Social Recreativa e Desportiva, organizou o XI Encontro de Janeiras, no sábado, na Igreja Paroquial de São João Batista. Quatro grupos de música atuaram este ano no tradicional momento.
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O presidente da direção da associação, José Ernesto Silva valorizou “o desempenho destes grupos na preservação e divulgação da cultura popular nesta época natalícia”. No final dos cantares
foi servido o jantar no polivalente da associação em ambiente de convívio.
O Encontro Geral de Cantadores de Janeiras de Sernancelhe juntou no domingo, 10 de
janeiro, grupos musicais de três distritos: Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança. O Expo salão de
Sernancelhe recebeu 15 participantes que ao longo da tarde entoaram os tradicionais cânticos
de Natal, das Janeiras e de Reis.
Vila Nova de Paiva iniciou o novo ano com mais uma edição dos Coros de Reis. ‘Cantar
os Reis’ é uma tradição que se pretende manter viva no concelho. O Auditório Municipal Carlos
Paredes acolheu no domingo à tarde, a 4.ª edição dos Coros de Reis, promovida pelo Município,
na qual participaram os coros de Fráguas, Pendilhe, Queiriga, Touro e Vila Cova à Coelheira.
Com ou sem instrumentos musicais, os coros cantaram e partilharam as suas canções e tradições de celebração dos Reis. No final das atuações, todos os coros se juntaram num lanche
convívio.
Com a atuação prevista de 17 grupos, somando ao todo mais de 300 pessoas, o encontro
concelhio de Cantares de Janeiras organizado pela Câmara Municipal de Vouzela está a bater
mais um recorde de participantes, ao entrar na sua XXIV edição. Devido ao elevado número de
grupos inscritos, o encontro foi dividido em duas partes. A primeira parte decorreu no sábado,
9 de janeiro, em Campia e a segunda parte está marcada para sábado, 16 de janeiro, em Figueiredo das Donas.
EA
ENTRE DEUS E OS HOMENS | A ARTE NA IGREJA DE VISEU
UM TEXTO DE D. NUNO ALMEIDA
Será brevemente apresentada uma publicação enquadrada no contexto da exposição da
Diocese de Viseu, que se encontra instalada em quatro espaços do Centro Histórico de Viseu,
intitulada Entre Deus e os Homens | a arte na Igreja de Viseu.
A obra, que se encontra em fase final de preparação, para além dos textos de análise das
peças expostas na perspetiva da História da Arte e da iconografia, incorpora um conjunto de
estudos orientados para a sua compreensão no contexto das relações e dos sentidos assumidos enquanto materialização da fé, como explanação da mensagem que as Sagradas Escrituras
transmitem pela palavra e como corporização do viver e expressar da igreja.
Tendo a exposição surgido no contexto das comemorações dos 500 anos da dedicação da
Catedral de Viseu, considerámos essencial a abertura da obra com um texto alusivo à Catedral
enquanto igreja-Mãe da Diocese. Acedendo ao nosso convite, o Pe. Nuno Almeida foi o responsável pela elaboração desse estudo. Na impossibilidade de editarmos esta publicação antes
da sua ordenação episcopal, apresentamos um pequeno extrato do texto que elaborou, pelo qual
registamos o nosso especial agradecimento.
Do “Templo-Espaço” ao “Templo-Pessoa”
Para os cristãos, o Templo é o lugar do encontro entre si e com Cristo Ressuscitado, para
a celebração da fé, na Eucaristia e demais sacramentos. É centro, marca o ritmo e aponta a direção.
“O Verbo fez-se carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória”( Jo 1,14). Este texto
bíblico é habitualmente interpretado no seguimento-cumprimento da comunicação de Deus a
Moisés no Sinai: “Farão para mim um Santuário e Eu habitarei no meio deles” (Ex 25,8), e do
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discurso da Sabedoria: “Aquele que me criou fez repousar a minha habitação e disse: ‘em Jacob
instala a tua habitação’ ” (Sir 24,8).
“Porque Jesus ama o seu povo, ama também o Templo”. Nas palavras e atitudes relacionadas com o Templo, Jesus sublinha a dimensão do encontro, da filialidade e da fraternidade:
marcas acentuadas por Jesus que, em vez de Templo de pedra (hierón), diz casa (oíkos), aliás,
com particular afeto: “Casa de Meu Pai” (Jo 2, 16). Sendo a casa paterna o lugar do encontro e
da intimidade e não das coisas, da superficialidade, da banalidade, do consumismo, do mercado.
Nos paralelos de Mateus, Marcos e Lucas, citando Is 56,7, Jesus fala do Templo usando expressivamente «a minha casa» (Mt 21,13; Mc 11,17; Lc 19,46). Há que reter esta dimensão do
encontro pessoal, filial, fraternal, de alegria. Encontro marcado pelo Pai. É Ele que nos procura.
Toda a oração/adoração verdadeira é em nós resposta desde um lho, desde o Filho. (...)
Do Templo para as casas (At 2,46). Não se trata, sobretudo, de um espaço local, mas relacional. O novo espaço cultual é a comunidade que vive fraternalmente.
A extensão deste espaço chama- -se comunhão. O lho que res- ponde começa por ver e
ouvir, receber, acolher.
Um templo é também silêncio habitado. O Verbo de Deus não faz vibrar o ar. Não se lhe
capta o som. Só lhe captamos o sentido. E o sentido nunca faz barulho. A Palavra de Deus é um
som que nunca se ouviu, um silêncio que nunca se calou. O sentido tem de correr e escorrer pelo
templo.
Um templo-espaço cheio de filhos e de irmãos. Sem vendedores e sem mercado. Sem
restrições, sem véu: “Casa de oração para todos os povos” (Is 56,7).
A igreja é o templo santo, “representado pelos santuários de pedra” (LG 6). A igreja
como conjunto das pessoas habitadas pela Trindade é também ela o Templo da Trindade. A
imagem do Templo realça a participação dos cristãos na santidade de Deus. “Esta construção
recebe vários nomes: casa de Deus (1 Tm 3,15), na qual habita a Sua ‘família’; habitação de
Deus no Espírito (cf Ef 2, 19-22); tabernáculo de Deus com os homens (Ap 21,3); e sobretudo
‘templo’ santo” (LG 6).
O Templo é, assim, o lugar para a celebração participada e consciente da fé na Eucaristia
e demais sacramentos, deixando transparecer a presença de Jesus Ressuscitado, princípio vital
da Igreja.
D. Nuno Almeida
ENTRE DEUS E OS HOMENS | A ARTE NA IGREJA DE VISEU
VISITAS À EXPOSIÇÃO
Aberta ao público desde 21 de setembro de 2015, instalada na Catedral e nos três museus
do Centro Histórico de Viseu – Museu Nacional Grão Vasco, Museu da Misericórdia e Museu
Almeida Moreira, esta exposição temporária conta já com alguns milhares de visitantes. Para
além dos visitantes individuais, têm sido muitos os grupos que se têm deslocado a Viseu para
visitar esta mostra do património religioso da Diocese de Viseu. Desde o início a Diocese de
Viseu, através do Departamento dos Bens Culturais, disponibilizou visitas orientadas aos vários
núcleos da exposição, incluindo durante o fim de semana, mediante marcação prévia. Estas
visitas proporcionam o enquadramento e a contextualização das peças no âmbito da produção
artística e do seu potencial simbólico no quadro da compreensão da fé e da vivência religiosa
das comunidades da Diocese. As 177 peças que compõem os vários núcleos, sendo todas provenientes das paróquias do território diocesano e estando integradas numa narrativa expositiva
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estruturada na identidade e na mensagem da Igreja, reportam para a história e vida das comunidades, num exercício que lhes dá “voz” e corporiza uma missão pastoral.
Trata-se de um projeto com níveis de interesse diferenciados, numa abrangência entre o
cultural, o artístico e o religioso.
Foram algumas as paróquias que se organizaram em grupos para visitar a exposição, sendo bastante expressivo o número de grupos de catequese. Também alguns paroquianos realizaram visitas autónomas, muitos procurando essencialmente as peças provenientes da respetiva
paróquia. Contudo, seria espetável um maior número de visitantes no âmbito das comunidades
paroquiais. A sua mobilização e organização em grupos decorre de vários fatores, entre os quais
o interesse, a motivação e o empenho manifestados pelos vários agentes da paróquia.
Num sentido inverso, foi mais expressivo o interesse manifestado por instituições e organismos exteriores às estruturas da Igreja, de áreas muito diversificadas, que solicitaram visitas
orientadas à exposição.
A título de exemplo, e evidenciando a comunhão no interesse pelo património do território, decorreu na sexta-feira a visita de um grupo com os presidentes, vereadores e técnicos dos
municípios de Aguiar da Beira, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão, bem como dos
técnicos da ADD (Associação de Desenvolvimento do Dão).
O encerramento da exposição está previsto para o dia 21 de fevereiro, estando a ser equacionado o seu prolongamento até 18 de abril, mas apenas nos núcleos instalados no Museu da
Misericórdia e no Museu Almeida Moreira.
ENTRE DEUS E OS HOMENS | A ARTE NA IGREJA DE VISEU
PROLONGAMENTO PARCIAL DA EXPOSIÇÃO
Prevista para terminar no dia 18 de fevereiro, a, exposição Entre Deus e os Homens,
a arte na Igreja de Viseu, tem suscitado um manifesto interesse e adesão do público. Aberta
no dia 21 de setembro de 2015, ao longo dos quatro meses e meio foi visitada por milhares de
visitantes. Têm sido realizadas inúmeras visitas orientadas, adaptadas aos diferentes públicos.
A fim de continuar a proporcionar esta oportunidade única de visualização de peças com especial relevância histórica, artística e religiosa, a Diocese de Viseu, com a colaboração do Museu
da Misericórdia e do Museu Almeida Moreira, considerou pertinente o prolongamento destes
dois núcleos até ao dia 18 de abril, não sendo possível manter o núcleo do Museu Nacional
Grão Vasco devido à programação prevista para o espaço.
Na estruturação da exposição procurou-se construir uma narrativa integrada de todos os
núcleos, mas assegurando a coerência e a autonomia de discurso de cada conjunto presente em
cada um dos museus, pelo que o encerramento do núcleo do Museu Nacional Grão Vasco, que
ocorrerá no dia 21 de fevereiro, não condicionará a compreensão da exposição presente nos
museus da Misericórdia e Almeida Moreira.
Para que este prolongamento seja possível é fundamental a colaboração das paróquias no
prolongamento do empréstimo das peças de que são proprietárias, às quais deixamos o nosso
agradecimento. O património religioso constitui a expressão da fé das várias gerações de fiéis
que ao longo dos séculos recorreram aos artistas para corporizarem não só a beleza material,
mas essencialmente a beleza da mensagem proposta pela Palavra de Deus, assim, esta exposição pretende ser um testemunho de uma Igreja viva, que acolhe a Palavra e a vive em ação e
presença, a anuncia como caminho da salvação, constituindo a arte uma forma privilegiada de
anúncio e de caminho com o Ressuscitado.
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TESOUROS NA EXPOSIÇÃO ENTRE DEUS E OS HOMENS
A ARTE NA IGREJA DE VISEU
BULA DA IRMANDADE DO SANTÍSSIMO DA PARÓQUIA DE ÓVOA
A bula da Irmandade de Óvoa é um pergaminho de rara beleza, um manuscrito de grande
formato (cerca de 80 cm x 55 cm), escrito em latim, com os orifícios do selo que estaria pendente e que foi, infelizmente, perdido através dos tempos. Proveniente da Irmandade do Santíssimo
da paróquia de Óvoa, encontra-se à guarda do Arquivo Histórico da Diocese de Viseu.
Apresenta o texto centrado, deixando amplas margens que permitiram a elaboração da
magnífica iluminura, em cercadura - bem delimitada por linha espessa vermelha e outras quatro
mais finas de tons acastanhados, composta essencialmente por motivos vegetalistas, interrompidos por cinco medalhões, delimitados por linhas em circunferência, igualmente de tons acastanhados.
Os motivos decorativos apresentam-se em várias cores, que materializam oreados, folhagens e configurações zoomórficas, bem como, “carrancas”. São elaborados num desenho
esmerado, de no recorte e significado simbólico.
Os cinco medalhões apresentam motivos e iconografia variados. No canto superior esquerdo figura o véu de Verónica, sobre fundo monocromático azul forte, tal como todos os
outros, com exceção de um. No canto superior direito o medalhão apresenta-nos S. Martinho a
cavalo partilhando a capa com um mendigo – atualmente este santo é padroeiro da freguesia de
Óvoa, cuja igreja matriz lhe é dedicada. Ao centro, encimando o documento, dois anjos de no
traço sobre nuvens e fundo azul, elevam o sagrado cálice e a hóstia numa evocação e adoração
do Santíssimo Sacramento. Lateralmente, à esquerda, no meio do documento, as cinco chagas
de Cristo a vermelho, sobre fundo branco. Por fim, do lado direito, existe a inscrição SANCTVS MARTINVS DOVOA em letras maiúsculas, evocando novamente o padroeiro da freguesia.
Antes da intervenção de conservação e restauro esta bula apresentava diversas patologias
relacionadas com o seu mau acondicionamento e manuseamento. Afetada pelas variações de
humidade e temperatura, a sua superfície ficou de tal forma ondulada e vincada que perdeu a
sua função de transmissão do conteúdo textual. As fitas adesivas que pretendiam diminuir o
risco de ocorrência de rasgões nas zonas de vincos potenciaram ainda mais o estado de degradação, criando tensões no material e degradando-o quimicamente através da acidez dos resíduos
de cola. Registava-se ainda a presença de sujidade acumulada e pequenos focos de ataque microbiológico.
Neste contexto, o tratamento de conservação e restauro realizado pela técnica Sofia Lobo,
no âmbito do Mestrado em Património Artístico, Conservação e Restauro da Universidade Portucalense - teve como objetivos principais travar os fatores de degradação presentes; planificar
a superfície do documento facilitando a sua leitura, interpretação e estudo e, por fim, estabilizar
o suporte para que não ocorram perdas ou danos no mesmo durante o seu manuseamento.
Assim, após a intervenção de conservação e restauro, o documento, apesar de marcado pelo
tempo, apresenta um estado de conservação que podemos considerar de muito bom, revelando
uma beleza que se antevia, mas que agora se pode vislumbrar em todo o seu esplendor, permitindo assim fazer o seu estudo pleno, em termos diplomáticos e paleográficos, históricos e
iconográficos.
Fátima Matos Silva e Sofia Lobo
Universidade Portucalense
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CORO DIOCESANO DE SÃO TEOTÓNIO
A SÉ ENCHEU-SE DE MÚSICA E GENTE NO CONCERTO DO PADROEIRO
A finam-se os instrumentos, preparam-se as vozes, revê-se o alinhamento das peças musicais. Este é um ritmo que os muitos membros do Coro Diocesano de São Teotónio fazem, vezes
sem conta, desde os últimos dias, com especial vigor. E com grande dedicação desde os últimos
quatro anos, altura em que aquele foi criado. Aí está o concerto do padroeiro.
O Coro de São Teotónio é filho do Sínodo Diocesano, como o apresenta o cónego Jorge
Seixas, o seu responsável. Nasceu em 2012 e teve o seu ‘batismo’ logo em 18 de fevereiro, data
em que a Igreja Católica assinala o dia de São Teotónio, o primeiro santo português, falecido
naquele dia, em 1162. Por isso, o primeiro concerto do Coro de São Teotónio tinha que acontecer precisamente nessa data. Uma data duplamente festiva: em 2012 assinalava-se o jubileu dos
850 anos do falecimento do santo e também os 900 anos do seu priorado na Sé de Viseu.
Talvez por isso, o Coro de São Teotónio transmita aquela graça que brota de quem ou do
que está abençoado. Nestes quatro anos, a Diocese já acolheu vários concertos, foram centenas
os quilómetros percorridos pelo Coro que tem 120 elementos “já com a orquestra”, como adianta o cónego Jorge Seixas. Nos dias do padroeiro, a atuação do coro acontece na Catedral e numa
outra Igreja da Diocese. Mas este ano, não. É um único concerto.
Os músicos a finam os instrumentos, de novo a partir da nota tocada por Acácio Amaral
Ferreira, executante experimentado, figura cimeira nos arranjos musicais do Coro. Para além
do órgão, estão os violinos, o violoncelo, as flautas, o clarinete, o saxofone, o trompete e o contrabaixo. Atrás destes, em formação de escada, estão os outros membros, as vozes, de acordo
com os ‘naipes’: baixos, tenores, contraltos, sopranos. Todos seguem as indicações do maestro,
António Mário Rodrigues, que combina movimentos suaves com outros mais graves. O Concerto do Padroeiro tem ‘casa cheia’. A Sé enche-se de gente, é tempo de se encher com música.
Soltam-se os primeiros acordes, as primeiras vozes. Os aplausos chegarão logo depois.
AS 13 PEÇAS MUSICAIS
O último ensaio terminou minutos antes da hora marcada para o início do concerto. O
público, que vinha sistematicamente enchendo a Catedral, ainda assistiu aos últimos momentos
antes de uma saída rápida. Ao mesmo tempo, os coristas com as partituras na pasta debaixo do
braço, e os músicos sustendo os instrumentos mais ou menos pesados.
O maestro António Mário Rodrigues ficou junto do palanque uns momentos mais, e foi
dos primeiros a regressar ao ‘posto’. Paulatinamente, os membros do Coro ocuparam as suas
posições.
Antes de subirem pelo ar os primeiros sons, o cónego Jorge Seixas, na qualidade de
responsável do Coro Diocesano de São Teotónio, teceu algumas considerações, enaltecendo
a figura do patrono. “O concerto do padroeiro é recordar uma gura da cidade e da diocese”,
afirmou. Por outro lado lembrou que “este coro é o resultado visível do Sínodo Diocesano”,
concluindo que “este é o coro da Diocese. É o coro do senhor Bispo”.
Em seguida, a música brotou rápida dos instrumentos e ecoou brilhantemente nas paredes
da Sé. Do alinhamento foram executadas 13 peças, começando ‘Com Hinos, Preces e Cantos’ e
terminando com o ‘Hino da Diocese de Viseu’. Pelo meio, peças em português, latim, italiano,
inglês, alemão, recebidas com agrado pelo público que retribuiu com fortes aplausos.
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D. ILÍDIO ANUNCIOU POSSÍVEL ENCONTRO COM PAPA FRANCISCO
No final do concerto, D. Ilídio Leandro anunciou que estava de saída para o Vaticano,
Itália, para alguns compromissos. Um deles poderá ser o encontro com o Papa Francisco, sendo
que um dos temas da conversa é a visita que o pontífice irá realizar a Portugal, em maio de 2017,
para o centenário das aparições marianas. D. Ilídio anunciou que irá convidar Francisco para integrar uma deslocação a Viseu na agenda da visita papal, no âmbito dos 500 anos da dedicação
da Catedral e no Ano da Misericórdia.
OBRAS NA SÉ
O concerto do padroeiro aconteceu numa altura em que a Catedral está em obras. O altar
da celebração está a ser removido (haverá um novo em breve) e no seu lugar estenderam-se os
membros do Coro Diocesano. Atrás, um painel de lona, de alto a baixo, recorda o aspeto do
retábulo e da capela mor que os fiéis viram durante anos.
Mas em breve esses fiéis e tantos turistas que visitam a Sé poderão ver e apreciar o trabalho de requalificação que está a ser executado pelos técnicos da empresa AOF – Augusto de
Oliveira Ferreira, C.ª Lda.
Dias antes, esse trabalho foi alvo de uma visita, promovida pelo Cabido da Sé, dirigida
aos jornalistas e onde estiveram presentes algumas personalidades, com especial enfoque para o
Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro, cuja presença lá em cima surpreendeu positivmente Odete
Paiva, vereadora da Cultura da autarquia, que também visitou as obras.
As pinturas do teto mereceram uma atenção especial dos visitantes que, para as verem,
tiveram que subir os andaimes ali colocados. A visita prosseguiu na sacristia onde também, pela
subida pelos andaimes, se verificou o trabalho em redor das pinturas no teto (madeira).
PBA
TESOUROS NA EXPOSIÇÃO ENTRE DEUS E OS HOMENS
A ARTE NA IGREJA DE VISEU
FRONTAL DA PARÓQUIA DE COUTO DO MOSTEIRO
Composto por um painel central de veludo carmim, está ladeado por dois painéis laterais
e uma base do mesmo material. A decoração do veludo é formada por motivos vegetalistas e
outros geométricos, criados a partir de bordados de aplicação e bordados diretos, executados
com recurso à aplicação de tellettas douradas e prateadas, enquadradas por cordãozinho. O bordado direto recorre, principalmente ao emprego de bordado de cordãozinho e outros pontos de
bordado a ouro, como o ponto de ouro estendido e o canutilho.
A frontaleira corrida, é formada por um tecido diferente, tafetá de seda marfim, sobre
o qual também foram utilizados bordados de aplicação e bordado direto, com recurso a tecidos diversos, nomeadamente tafetás policromos, originando uma decoração contínua, onde se
evidenciam três medalhões, com iconografias sacras. No medalhão central surge a figura de
um bispo, com mitra e báculo; O medalhão da direita apresenta um santo franciscano, muito
provavelmente S. Francisco de Assis sobre fundo estrelado, enquanto no medalhão da esquerda
existe um santo com hábito branco, (de cor mais clara) e manto escuro, tentando representar S.
Domingos de Gusmão. A restante decoração da frontaleira possui querubins, albarradas, romãs
e diversos motivos florais. Qualquer uma das figuras é executada com bordado direto, utilizanIgreja Diocesana
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do o de seda e o de metal dourado (ouro?).
Galão tecido, estreito dourado e vermelho estabelece a separação entre as diversas partes,
enquanto a franja larga dourada (em mau estado de conservação) remata a parte inferior do frontal.
Apresenta forro de linho natural de duas qualidades e cores e encontra-se cozido à mão. A
datação que atribuímos à peça será o século XVIII, época da sua reconstituição, tendo em
conta a tipologia da frontaleira em relação ao corpo do frontal, podendo, no entanto, o corpo
de veludo da peça, pertencer aos finais do século XVI princípios do século seguinte. Esta peça
apresenta-se muito semelhante a nível de frontaleira, a algumas integralmente, produzidas no
século XVIII; quanto ao corpo central do frontal, mais antigo, pode se equiparado, em termos
de materiais e elementos decorativos, a uma peça existente no concelho de Arroios.
Contudo, existem numerosas peças semelhantes, onde o reaproveitamento de tecidos nobres permitiu a criação de novos paramentos, suscetíveis de servir o culto com solenidade e
riqueza, sem lhes retirar valor patrimonial ou artístico.
Manuela Pinto da Costa
FONTES PARA O ESTUDO DOS BENS CULTURAIS DA IGREJA
Será apresentado esta semana o primeiro número da coleção Fontes para o Estudo dos
Bens Culturais da Igreja, integrada na atividade editorial do Secretariado Nacional dos Bens
Culturais da Igreja, orientada para a publicação de trabalhos de investigação baseados na edição
crítica de fontes escritas e iconográficas.
De acordo com o SNBC “trata-se de uma iniciativa que tem por objetivo promover e
disponibilizar informação documental inédita, que, pela sua relevância histórica, abrangência
geográfica e coerência temática, ofereça novos contributos para o estudo e conhecimento dos
Bens Culturais da Igreja, nas suas diversas áreas de abordagem”.
O estudo do primeiro número intitula-se CLAVIS BIBLIOTHECARUM, catálogos e inventários de livrarias de instituições religiosas em Portugal até 1834, da autoria dos investigadores Luana Giurgevich e Henrique Leitão.
De acordo com o SNBC “pretende ser uma chave para entrar no mundo imenso das antigas bibliotecas de mosteiros, conventos e outras instituições religiosas de Portugal”, e compreende o levantamento de catálogos e inventários de bibliotecas de instituições religiosas,
entre os séculos X e XIX.
Para além da identificação, são descritos cerca de um milhar de listas de livros e várias
centenas de documentos inéditos, referentes ao funcionamento e vida das antigas livrarias eclesiásticas.
Em simultâneo, são apresentadas informações relativas à estrutura, organização, espaços,
coleções e possuidores. Trata-se de um instrumento de trabalho que pretende abrir novos horizontes de investigação, até agora desconhecidos e inexplorados.
No Prefácio sublinham-se as potencialidades da obra:
“A despeito da sua exaustão e rigor, este inventário de inventários - sendo uma chave
(Clavis) para um património que há muito se julgava perdido - constitui apenas o caboclo sólido para uma próxima geração de estudos detalhados, oferecendo o muito desejado instrumento
adequado para analisar os conteúdos dessas coleções de acordo com vários parâmetros, de
acordo com ordens religiosas específicas, locais particulares ou instituições, e especialmente
géneros, desde a espiritualidade às várias disciplinas científicas.
Desta maneira o Portugal da época moderna ocupará o seu devido lugar na história da
cultura livreira, da leitura e das ideias do mundo ocidental”.
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TESOUROS NA EXPOSIÇÃO ENTRE DEUS E OS HOMENS
A ARTE NA IGREJA DE VISEU
CAMPAINHA, CASA EPISCOPAL
Integram as coleções estatais, neste caso do Museu Nacional de Machado de Castro
(MNMC), duas campainhas datadas que ajudam a contextualizar a pequena campainha de comunhão que se encontra à guarda da Casa Episcopal de Viseu.
A alfaia viseense, de modelo campaniforme, apresenta no corpo central a iconografia da
Anunciação, comum nesta tipologia de peças, onde, intervalando com as figuras da Virgem, do
Arcanjo e de uma jarra com açucena, sinal da pureza e virgindade da Maria, surgem diversos
elementos em forma de urna sobre os quais figuram os carateres A, G e P, iniciais de Ave Maria
Gratia Plena – as célebres palavras iniciais do discurso do Anjo ao qual Maria, com um Sim,
originou a Encarnação do Verbo. Corre ainda, em faixa moldurada acima do bordo, a inscrição
O MATER DEI MEMENTO MEI (Ó Mãe de Deus, lembra-te de mim).
As peças de Coimbra, para além das inscrições divergirem, apresentam, ao contrário da
de Viseu, as respetivas datações de fabrico, uma de 1522 – à qual Pedro Dias atribuiu fabrico
coimbrão – e outra de 1552. De referir ainda uma campainha com a mesma temática e com
similitudes formais (ainda que com cabo espiralado) existente na antiga coleção Francisco Hipólito Raposo, cronografada de 1547.
Ainda que os elementos decorativos variem em todas as peças, entre querubins, fitas e
elementos vegetalistas, destaca-se, ainda, a proximidade das pegas da alfaia de Viseu e de uma
das peças do MNMC. Nesta última, guras antropomórficas envolvem toda a pega, enquanto que
na peça viseense estas são substituídas por motivos acânticos que igualmente a envolvem.
André Afonso, MNAA
EXPOSIÇÃO NA DIOCESE DE SANTARÉM
No Museu Diocesano de Santarém encontra-se a decorrer uma exposição temporária evocativa da vida de São Frei Gil de Santarém, no âmbito das Comemorações dos 750 anos da sua
morte.
Apresentando um conjunto de peças de diferentes proveniências, o objetivo principal é
dar a conhecer a vida desta personagem medieval, que nasceu em Vouzela, estudou em Coimbra,
formou-se em medicina em Paris, logo após alguns anos em Toledo, principal centro das ciências medievais entre os séculos X e XIII.
Depois de uma passagem por Palência, onde terá recebido o hábito dominicano, Frei Gil
regressa a Portugal, e escolheu Santarém, e o novo convento que ali se edificava, como a sua
nova casa.
Eleito 2.º Prior Provincial da Hispânia, a sua fama de santidade tornou-o figura marcante
para a Ordem fundada por São Domingos de Gusmão.
As vicissitudes da História nacional, e em particular de Santarém, dispensaram a presença
da Casa onde foi sepultado, demolindo quase por completo toda a estrutura edificada.
Face a tal circunstância, permitiu manter vivo o culto a São Frei Gil, oficializado pelo
Papa Bento XIV em 1748, existindo um manifesto interesse académico, nacional e internacional, no estudo desta figura medieval, como testemunham a hagiografia, as biografias de vários
autores, como Frei Baltazar de São João, André de Resende, Frei Luís de Sousa, e até Almeida
Garrett e Eça de Queirós.
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A par disso, um conjunto de iconografia, de relicários e elementos do seu túmulo, bem
como a memória do Convento de São Domingos de Santarém, pode sustentar, ainda hoje, a
divulgação desta figura tão cara à Diocese de Viseu e a Vouzela, sua terra natal, à Diocese de
Santarém, seu território de adoção, e à Ordem dos Pregadores, em plena Comemoração Jubilar
dos 800 anos de existência.
A exposição, inaugurada a 8 de dezembro de 2015, está patente ao público em duas fases:
a primeira até ao próximo dia 20 de março de 2016, e a segunda entre 9 de abril e 26 de setembro de 2016.
Integra o percurso narrativo desta exposição uma pintura da Diocese de Viseu, proveniente do Seminário de São José, para cuja capela foram encomendadas seis pinturas, na década
de quarenta do século XX. O programa iconográfico deste conjunto reporta-se a santos portugueses, entre os quais São Frei Gil, natural de Vouzela, filho de D. Rodrigo Pais de Valadares,
mordomo-mor e conselheiro do rei D. Sancho I, alcaide-mor da cidade e Castelo de Coimbra,
e de D. Maria Gil. São várias as lendas que estão associadas ao seu percurso e conversão, bem
como à entrada para a Ordem fundada por São Domingos de Gusmão, que deverá ter ocorrido
por volta de 1224-1225. A vida de santidade que levou na Ordem de São Domingos encontra-se
narrada na obra Vitae Fratrum, uma compilação de narrações sobre a vida de vários dominicanos, entre os quais São Frei Gil, escritas por religiosos do seu tempo. São evidenciadas algumas
das suas virtudes, como a humildade, o espírito de serviço e de entrega em favor do próximo,
a caridade fraterna, a obediência, a fé, entre outras. Nesta pintura o santo medieval ostenta o
hábito dos dominicnos, capa preta e murça branca. A cabeça é iluminada pela claridade e brilho
da auréola. Na mão esquerda sustenta um livro e um rosário, símbolos da sua meditação e da
ação evangelizadora que como pregador dominicano realizou. Na mão direita eleva uma salva
de pé enlaçada por uma serpente, símbolo da sua formação na área da medicina. Assim, nesta
representação articulam-se a componente religiosa com a da medicina, as duas áreas identitárias de São Frei Gil.
TESOUROS NA EXPOSIÇÃO ENTRE DEUS E OS HOMENS
A ARTE NA IGREJA DE VISEU
SENHOR DOS PASSOS DA IGREJA MATRIZ DE NELAS
A escultura de Nosso Senhor dos Passos, da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Nelas, constitui um exemplar de relevância artística no quadro da imaginária barroca. Ainda que
seja uma peça articulada, essa componente restringe-se aos braços, sendo os restantes membros
fixos. Apresenta a particularidade de a mão direita se encontrar fixa na base, a partir da qual foi
esculpida. Assim, representa-se não o Senhor dos Passos em pé, com a cruz às costas, mas sim
uma das vezes que Cristo cai e se apoia com a mão no chão. Ao contrário da maioria das imagens desta tipologia, esta não foi executada para lhe ser aposta a cabeleira natural, os cabelos de
Cristo e as barbas foram talhados em madeira.
Evidencia um tratamento das carnações minucioso e cuidado, tanto ao nível do realismo
das feridas, nomeadamente das escorrências que envolvem o rosto provocadas pela coroa de
espinhos, como no que concerne à coloração, que nos dedos se apresenta mais escura numa manifestação da sujidade acumulada por se amparar com a mão no chão, nos momentos de maior
fragilidade.
A expressividade do rosto, com os cabelos movimentados e a manifestação de sofrimento
reforçada pelo brilho e realismo proporcionados pelos olhos de vidro, conferem-lhe um drama224
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tismo acrescido. O cuidado anatómico do rosto, das mãos e dos pés, reforça a humanidade de
Cristo e a dimensão da Sua entrega tão verdadeira e da cruz que carregou, convidando o observador a sentir e a pensar sobre essa entrega.
A dimensão da imagem, em tamanho natural, incorporada numa base de cortiça, com
ondulações que lhe conferem maior naturalismo, a grandeza da cruz e as vestes, conferem ao
conjunto especial teatralidade e dramaticidade.
Trata-se de uma peça iconograficamente associada ao culto da Paixão, que teve extraordinário desenvolvimento na Época Moderna, com especial impacto no período barroco, onde se
fomentou a devoção dos últimos momentos da vida de Cristo. Proliferaram as imagens de roca
e de vestir, dispostas em altares especialmente cenográficos, mas sobretudo executadas para
as procissões, onde eram colocadas em andores de grandes dimensões, ou para as encenações
de culto público, características da “festa da dor”, que envolvia de forma especial os fiéis na
vivência da Paixão e na preparação para a Páscoa. As emoções e as lágrimas que provocavam,
tornavam as comunidades que assistiam e acompanhavam em testemunhas e em participantes,
manifestando a sua fé e devoção e trazendo-lhes à memória os sofrimentos vividos no dia a dia
de cada um.
Esta peça já não é utilizada nas cerimónias da Semana Santa, pelo que a sua arrumação de
forma pouco cuidada suscitou a degradação total das vestes, a acumulação de sujidades e o destacamento da policromia ao nível do corpo. No âmbito da exposição Entre Deus e os Homens,
a arte na Igreja de Viseu, a escultura foi objeto de uma intervenção de conservação e restauro,
especialmente orientada para a consolidação das policromias e para a limpeza. Durante a exposição foi apresentada com as vestes da imagem do Senhor dos Passos da igreja de São Miguel
de Fetal.
TESOUROS NA EXPOSIÇÃO ENTRE DEUS E OS HOMENS
A ARTE NA IGREJA DE VISEU
RESSURREIÇÃO DE CRISTO, IGREJA DE SANTA EUFÉMIA,
DO CONVENTO DE FERREIRA DE AVES
Esta composição pictórica, originalmente, terá incorporado uma estrutura retabular, certamente em conjunto com outras pinturas, que no conjunto formavam uma explanação alusiva à
vida de Cristo. Uma tipologia de retábulos narrativos, com a incorporação de pinturas dispostas
em adas, que teve expressiva utilização entre o século XV e os inícios do XVII.
Iconograficamente figura o tema da Ressurreição de Cristo, em conformidade com a organização compositiva divulgada pelas gravuras que circulavam na Época Moderna. Na base,
junto ao túmulo, dispõem-se três soldados, um a dormir e outros dois, que com assombro e
receio, olham para Cristo. A confiança do soldado que continua em repouso contrasta com a
desconfiança dos dois do primeiro plano, um dos quais empunha a espada. Cristo eleva-se sobre o túmulo, em posição de caminhante, com o corpo nu, apenas envolvido pelo cendal e uma
capa vermelha esvoaçante. Sustenta na mão esquerda o estandarte da Ressurreição, enquanto a
direita, elevada, abençoa toda a humanidade, num encontro e acolhimento, que convida à participação na salvação pascal. O rosto de Cristo, envolvido pela auréola de luz, apresenta uma
expressão serena e de paz, sublinhada pela luz que, de forma indirecta, o envolve, contrastando
simbolicamente com a paleta mais escura utilizada na base da composição.
No enquadramento do painel dispõem-se duas estípites das quais emergem duas figuras
humanas, de meio corpo, desprovidas de braços. Trata-se de uma cariátide e um atlante, sobre
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cujas cabeças recairia a cornija de remate do painel. A singularidade desta representação resulta
essencialmente de se incorporar uma gura masculina e uma feminina, facto que pode constituir
uma ligação com Adão e Eva. Cris- to, como fonte de vida e de verdade, pela Sua Ressurreição
veio libertar a humanidade do pecado e das trevas.
Este painel, que se encontrava truncado, foi objecto de um tratamento de conservação e
restauro orientado pelo princípio de uma intervenção mínima, adequado à sua exposição em
contexto de museu, ainda que nunca se perca o conteúdo e a mensagem que incorpora.
TESOUROS NA ExPOSIçãO ENTRE DEUS E OS HOMENS
A ARTE NA IGREJA DE VISEU
CRUZ PROCESSIONAL | IGREJA DE NOSSA SENHORA DO VISO
A exposição Entre Deus e os Homens, a arte na Igreja de Viseu, integra duas peças de arte
contemporânea, no núcleo do Museu da Misericórdia, intitulado Construtores de uma Igreja
Viva. A cruz processional da igreja de Nossa Senhora do Viso foi executada em 2015, resultando de um projeto de colaboração entre o artista Paulo Medeiros, de Viseu, e o escultor António
Neves, de Bragança.
Na sua conceção perspetivou-se a explicitação da cruz como acolhimento, fonte de vida,
de amor e caminho. As hastes dispostas em arco apresentam-se como refúgio, abrigo, prontas a
receber e a envolver todos os homens e mulheres, aspeto que é reforçado pelo posicionamento
dos braços de Cristo que, ainda que pregado na cruz, quer manifestar o seu amor e abraçar toda
a humanidade, num amor que não tem limites temporais, é eterno e sempre presente, mesmo em
face das fragilidades humanas e do pecado.
A associação entre a cruz e a morte, a humilhação e o sofrimento, visualmente mais explícitas nas representações tradicionais, onde plasticamente se colocam em evidência pelo posicionamento corporal, pela expressão facial e pela policromia das feridas físicas de Cristo, ainda
que presentes neste crucifixo, são diluídas, exaltando-se antes a vitória da vida sobre a morte
e o sofrimento. Nesta obra a articulação e unidade entre o corpo de Cristo e a cruz reforçam a
manifestação do amor misericordioso de Deus e do Seu Filho pelos homens.
Nas hastes da cruz, em baixo relevo, encontram-se representadas pessoas, a humanidade,
que vive e caminha com Cristo. Na vivência diária de cada um e em comunidade, todos são
impelidos a assumir, a pegar na própria cruz com amor, entrega e espírito de doação como
Cristo. A ausência de policromia reforça a luminosidade que emana da madeira natural em que
foi esculpida a peça, acentuando a integração dos fiéis no caminho para a luz e salvação eterna.
Os braços envolventes da cruz convocam os cristãos a amarem os irmãos, a abrirem também os
braços aos outros e a serem misericordiosos. Desta forma serão construtores de uma Igreja viva.
A base da cruz, com uma configuração que se aproxima à planimetria da igreja de Nossa Senhora do Viso, reforça este sentido de envolvimento, de participação e de unidade num mesmo
caminho e num amor sem limites. Também nela se encontram figurados homens e mulheres,
que aí orientam o coração e a mente para a fé e esperança no caminhar com e para Cristo. A
figuração do Cordeiro com o estandarte da Ressurreição evoca a unidade, a aliança entre Cristo
e todos os povos, libertando-os da morte e mostrando-lhes o caminho para a luz e vida plena.
Lateralmente dispõe-se a água, o oásis de misericórdia que convida à libertação do deserto, da
solidão e a acreditar na força consoladora do perdão.
Trata-se de uma peça de arte que corporiza visualmente a grandeza e a beleza da expressão Deus é Amor.
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O VERBO NÃO SE EXPRIME SÓ EM PALAVRAS MAS TAMBÉM EM IMAGENS
O Papa S. Gregório Magno terá dito que “as pinturas são a leitura daqueles que não conhecem as letras”. Creio que hoje se deve entender ao contrário. Os que conhecem as letras já
não sabem ler as imagens. Perante a arbitrariedade iconográfica, torna-se difícil comunicar por
imagens. A linguagem pela imagem há muito que deixou de ser unívoca ao nível da comunicação e do uso, de modo que o povo e os artistas não se entendem. Hoje há mais letrados que
iconófilos. A proliferação de imagens nas nossas igrejas, a falta ou a destruição de programas
iconográficos conduziram à má leitura e, consequentemente, a um abandono empobrecedor.
Lá vai o tempo em que se dizia que uma bela imagem valia mais que um sermão. Esta tarefa
de inventário e catálogo vale a pena não tanto para validar a propriedade, mas para reabilitar
uma linguagem mais eficaz de evangelização permanente e de catequese consistente. Muitas
imagens encurraladas autodestroem-se. Poucas belas imagens edificam as comunidades, a sociedade e a Igreja.
O PODER DA IMAGEM
A imagem é, porventura, a primeira linguagem, seja visual, auditiva, olfativa, gustativa
ou táctil. A história das imagens é assim tão antiga como a história da humanidade. Desde tempos remotos, o homem expressou-se por meio de representações dos locais que habitava, dos
animais, dos utensílios que fabricava, do próprio ser humano. A própria compreensão descritiva
é, em si, pobre se não a tiver em conta.
Para a civilização cristã ocidental, a imagem assumiu um papel fundamental, pois que o
próprio homem é imagem: “E Deus criou o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou”
(Gen,1,27). Criado imagem de Deus, é expressão dinâmica, ser relacional que se exterioriza.
Sem essa noção, não há perceção cristã ou definição de homem. Até hoje tem-se estudado quer
imagens produzidas por nossos antepassados de Lascaux, como os ícones bizantinos e toda
sorte de imagens que a fé cristã tem produzido, desde os começos do cristianismo e suas relações com o judaísmo que não é assim tão anicónico como alguns julgam. Alguns historiadores
sugerem que a pressão com que o Antigo Testamento proíbe a fabricação de imagens seria o
indício de que haveria tal prática entre os hebreus. Por outro lado, sabe-se que os judeus não
eram uma sociedade desprovida de imagens. Exemplo disso é a sinagoga Dura-Europos (Síria),
descoberta em 1921, aproximadamente do século III, que possuía uma sala de oração decorada
com pinturas de cenas bíblicas. Afinal, o que está em questão é representar o que não é representável: Deus em si mesmo.
AS SANTAS IMAGENS
A iconografia cristã transpõe para a imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. Imagem e palavra esclarecem-se mutuamente: «Para dizer brevemente a nossa profissão de fé, nós conservamos todas as tradições da Igreja, escritas ou não,
que nos foram transmitidas intactas. Uma delas é a representação pictórica das imagens, que
está de acordo com a pregação da história evangélica, acreditando que, de verdade e não só de
modo aparente, o Verbo Se fez homem, o que é tão útil como proveitoso, pois as coisas que
mutuamente se esclarecem têm indubitavelmente uma significação recíproca».
Todos os sinais da celebração litúrgica fazem referência a Cristo: também as imagens
sagradas da Mãe de Deus e dos santos. De facto, elas significam Cristo que nelas é glorificado;
manifestam «a nuvem de testemunhas» (Heb 12, 1) que continuam a participar na salvação
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do mundo e às quais estamos unidos, sobretudo na celebração sacramental. Através dos seus
ícones, é o homem «à imagem de Deus», finalmente transfigurado «à sua semelhança», que
se revela à nossa fé – como ainda os anjos, também eles recapitulados em Cristo: «Seguindo
a doutrina divinamente inspirada dos nossos santos Padres e a tradição da Igreja Católica, que
nós sabemos ser a tradição do Espírito Santo que nela habita, definimos com toda a certeza e
cuidado que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da Cruz preciosa e vivificante, pintadas, representadas em mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem
ser colocadas nas santas igrejas de Deus... tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador,
Jesus Cristo, como a de nossa Senhora, a puríssima e santa Mãe de Deus, a dos santos anjos e
de todos os santos e justos».
«A beleza e a cor das imagens estimulam a minha oração... A contemplação dos sagrados
ícones, unida à meditação da Palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos, entra na harmonia
dos sinais da celebração, para que o mistério celebrado se imprima na memória do coração e se
exprima depois na vida nova dos fiéis .
AMORIM, Pe. Manuel – Um catecismo em Imagens. In Entre Deus e os Homens, a arte
na Igreja de Viseu. Viseu: Diocese de Viseu, 2016 (no prelo).
TESOUROS NA EXPOSIÇÃO ENTRE DEUS E OS HOMENS
A ARTE NA IGREJA DE VISEU
ANJO CEROFERÁRIO PROCESSIONAL | IGREJA DE SANTO ISIDORO,
SANTOS EVOS
Proveniente da paróquia de Santos Evos, o Anjo Ceroferário que integrou o núcleo Vida
até ao m dos tempos, do Museu Nacional Grão Vasco, forma conjunto com outro exemplar, destinado a ser colocado no supedâneo, junto ao retábulo-mor, numa disposição que foi recorrente
no período barroco. A teatralidade e a exuberância da escultura são relevadas na descrição de
Sílvia Ferreira: “figura bem dimensionada e anatomicamente correta apresenta-se de gestos
eloquentes e seguros. Tudo nela sugere determinação e movimento, quer seja a perna direita
avançada, quer seja a postura geral do corpo, que se alimenta da potencialidade das vestes ondeantes. Estas descolam-se do corpo do anjo e, multiplicando-se em drapeados cambiantes de
cor e brilho, modelam e projetam-lhe a gura no espaço. As nuvens que se formam sob os seus
pés coadjuvam a ideia de suspensão em espaço etéreo. Completam a dinâmica de galhardia
e acentuado sentido cénico da imagem, o belo cocar de plumas que ostenta sobre os cabelos
ondulados e o panejamento que, envolvendo o seu pescoço, assenta de forma elegante e fluída
nos braços”.
Esta representação escultórica enquadra conteúdos simbólicos de especial relevância no
contexto da compreensão do itinerário dos cristãos e do papel dos anjos no quadro da relação
de Deus com os homens. Os anjos louvam a Deus (Salmos 148:1,2; Isaías 6:3), adoram a Deus
(Hebreus 1:6; Apocalipse 5:8-13), regozijam-se nos feitos de Deus (Jó 38:6-7), servem a Deus
(Salmos 103:20; Apocalipse 22:9) e apresentam-se perante Deus (Jó 1:6; 2:1). O posicionamento destas peças no espaço litúrgico, a orientação gestual e do olhar para o altar e para o
alto, corporizam esta relação dos anjos com Deus. Em simultâneo, presentes entre os homens,
potenciam a sua ação de proteção e de orientação.
Portadores da luz, que erguem de forma triunfante numa das mãos, assumem-se como
os mensageiros de Deus, que orientam e iluminam o caminho da humanidade, alteiam a luz da
vida verdadeira, que conduzirá à vida e à luz eterna. Este iluminar do caminho dos homens tem
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subjacente uma solicitação: que também os homens sejam anjos para os outros, se sintam enviados por Deus nas ações, na prática da misericórdia, no anúncio, no viver do amor explanado
no rosto de Cristo que estes anjos iluminam.
A CAPELA DA NOSSA SENHORA DA LAPA
Já ninguém pode lembrar-se da capelinha minúscula que, em Viseu, um piedoso devoto
terá mandado levantar em honra da Senhora da Lapa no altaneiro chão da cidadela, no íntimo
terreiro guardado pela Porta do Soar. Viria talvez dos finais do século XVII, que nessa idade já
por aqui passavam, por Viseu, romeiros em caminhada até esse chão de milagre e de mistério,
onde o céu se abrira para uma Virgem falar, a seu modo, à pastora muda que a não poderia ouvir,
mas de quem guardou a transitiva mensagem que depois, por largo, o povo divulgou. E eu lembro a viagem à Lapa do poeta António de Cabedo para cumprir voto, ao dobrar os meados do
século XVI, quando em Viseu se hospedou no áulico paço do Fontelo que o tio bispo, D. Gonçalo Pinheiro, ocupara em tempo recente, lembro a peregrinação do Chantre de Évora, Severim
de Faria, que ali estanciou no frio mês de novembro de 1609, lembro o Padre António Cordeiro
que se apaixona pelo agreste da Lapa no seu tempo de noviço, em 1658, lembro o “Indiático”
que ali entregou em começos do século XVII a pele do caimão que ainda me assustou e lembro
o povo miúdo de cujos passos ainda falam pontes, cruzeiros, alminhas e as lendas riscadas nos
caminhos com lagartos à espreita.
A capelinha de Viseu teria a dimensão da gruta da Senhora, os poucos palmos medidos
que Maximiano de Aragão (Viseu. Subsídios para a sua história, 1928, p. 514) ainda conheceu
e que traduziu pela pequenez de dois metros de comprimento, largura e altura, um retabulozinho de pedra adornado com uma concha ligeira onde pousaria miúda imagem lavrada em pedra,
da Senhora.
A capela já não existe no lugar, vai um pouco mais do que cem anos. E a memória dela
que restou não é lembrada como tal por quem, dia a dia, por lá passa. Da concha de pedra talhada para altar fizeram com mais pedra lavrada chafariz, conta o probo historiador, que ali ficou,
sem que à fonte alguém chamasse santa, pequena joia encastoada quase ao lado da capela antiga
que talvez, ao tempo (1905), seria já funda ruina. Mas eu lembro-me da capela quando ali passo
no mimoso larguinho que se chama Pintor Gata. Lembro-me da Senhora da Lapa, da pastora
Joana, coitada, ninguém mais soube dela. Depressa deve ter ido para o céu, com a Senhora. E
retorno à memória da capela de Viseu. E evoco essa imagem pequenina que foi guardada para
Museu e já ninguém sabe como ela surgiu. Chamam-lhe Senhora da Lapa. Deve ser irmã da
imagem com a qual Joana um dia deparou num desvão da sua serra. Talvez um dia, quem sabe,
um qualquer romeiro a coloque num altar.
Alberto Correia
TESOUROS NA EXPOSIÇÃO ENTRE DEUS E OS HOMENS
A ARTE NA IGREJA DE VISEU
SACRÁRIO | IGREJA DE SÃO MARTINHO, SEJÃES
O sacrário de calcário da igreja de Sejães, do século XVI, integra-se numa tipologia que
terá tido significativa expressão na diocese de Viseu, como testemunham as partes que subsistem do exemplar de Aguiar da Beira ou o sacrário/retábulo que se encontra na sacristia da igreja
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de Canas de Santa Maria. Possui porta de madeira, com a iconografia do Ecce Homo, ladeada
por dois anjos, que, por analogia com outros exemplares congéneres, deveriam sustentar turíbulos. No remate, num primeiro registo, enquadra-se o relevo com o pelicano, explanando o sacrifício realizado para alimentar e salvar os filhotes, numa analogia com a entrega por amor de
Cristo para salvar a humanidade. Fecha com a representação de Deus Pai, com o globo na mão,
que se apresenta como o Pai de Misericórdia que envia o Seu Filho para mostrar aos homens o
caminho da verdade e da construção do Reino de vida e alegria plenas.
Carla Alexandra Gonçalves, no texto relativo à imaginária de pedra destinado ao catálogo
da exposição, faz a devida contextualização artística desta peça: “Trata-se de uma peça que testemunha a imposição dos visitadores, muito expressa durante o século XVI, de conceber-se um
espaço próprio para guardar e conservar as espécies eucarísticas que detinham espaço próprio
no altar-mor ou, como foi acontecendo desde os anos 40 do século, em capela construída para
o efeito (a capela do Santíssimo). No meado do século XVI (1556), o bispo de Viseu, D. Gonçalo Pinheiro, impôs a existência de sacrários nas paróquias de Viseu (onde eles não estivessem
feitos) com mais de 40 vizinhos, à custa das rendas das ditas igrejas. Naturalmente que estas
estruturas nasceram desta carência especial, presa com a crescente valorização da eucaristia e
da comunhão, que se matiza num dos mais relevantes sacramentos, especialmente depois de
Trento.
Na verdade, este sacrário pétreo integra-se na onda de produções congéneres do meado
do século XVI cujo modelo provém de Coimbra. Integrados ou não nas capelas dedicadas ao
Santíssimo, estes dispositivos realizados entre os anos 40 e final da centúria, consubstanciam
microarquitecturas que contam com um conjunto muito dilatado de elementos discerníveis,
como colunas, pilastras, arquitraves, arcaduras, lanternins, mísulas, nichos e portas ordenados
de forma mais ou menos original (e sempre livre e utópica), dependendo do lugar para o qual se
concebiam, bem como e das preferências da encomenda que podia ser mais ou menos aliciante
e moderna, bem como da equipa de realização, mais ou menos chegada ao que de novo se realizava no centro de produção das raias do Mondego.
Estes sacrários contavam com um exercício de debuxo, com a sua aprovação e com a
posterior passagem à pedra, num esquema de ensamblagem relativamente complexo, na medida em que incluíam escultura e outros componentes que deviam montar-se convenientemente
para construir o todo edificado. O sacrário da Matriz de Sejães deve comparar-se com outras
obras, embora com as devidas ressalvas no que toca às dimensões e complexidade do desenho,
tais como o de Alvoco da Serra, o da Matriz de Álvaro, de Eiras, de Souselas, o do Museu Grão
Vasco (n.º 1378), e de Santa Maria da Alcáçova em Montemor-o-Velho, o da Sé da Guarda e,
também, o mais tardio da capela do Santíssimo da Sé Velha de Coimbra”.
EXPOSIÇÃO COM QUADROS DE ARTISTAS DA DIOCESE
AS 14 OBRAS DE MISERICÓRDIA APRESENTADAS EM MANGUALDE
São 14 as obras de Misericórdia: sete corporais e sete espirituais. E foram todas reunidas
num pequeno livro apresentado na passada semana, 15 de abril, na Igreja da Misericórdia, em
Mangualde, e representadas em 14 quadros pintados por artistas da diocese.
A noite começou com a abertura da exposição, num dos espaços da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde (SCMM). José Tomás, seu provedor, na qualidade de anfitrião conduziu
a visita, guiando o bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, e o presidente da autarquia de Mangualde,
João Azevedo, a cada um dos quadros, e apontando algumas considerações, nomeadamente dos
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pintores, sendo que alguns estiveram ali presentes.
Seguiu-se a apresentação da obra, na Igreja da Misericórdia, repleta de gente. José Tomás
lembrou que o atual Ano da Misericórdia é também momento de aniversário da SCMM, “a
instituição mais antiga da nossa terra”, que em 2016 assinala 403 anos de existência. Por outro
lado, apresentou o resultado do desafio lançado por D. Ilídio Leandro, bispo de Viseu, “aos
provedores das Santa Casas da Misericórdia da Diocese, que são 14”, para analisarem e apresentarem, cada um, uma obra de Misericórdia, que contou “com a visão artística” dos diversos
pintores que participaram.
Já o presidente da Câmara Municipal de Mangualde referiu-se à Igreja da Misericórdia
como “uma das joias do concelho” e expressou o desejo de ver a Misericórdia a fazer ainda
mais pelas pessoas, “ajudando o próximo e a ter muita intervenção na sociedade de Mangualde”, expressando esse anseio no “assistir os enfermos”, a obra de Misericórdia apresentada pela
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde.
“AÇÃO ESTÁ NO CORAÇÃO DA IGREJA”
D. Ilídio apresentou uma reflexão sobre o Ano Santo da Misericórdia e referiu-se a ele
como “um capítulo que nos faz cristãos”. E visando as obras de Misericórdia e o trabalho
desenvolvido pelas várias Santas Casas, o prelado valorizou a sua ação, com os prolongados
“momentos de reflexão e de encontro” estabelecidos com os mais desfavorecidos.
O bispo de Viseu apontou nas Escrituras algumas passagens em que a Misericórdia está
referenciada, focando especial atenção a uma das bem-aventuranças proferidas por Jesus Cristo, no ‘Sermão da Montanha’: Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a Misericórdia.
Por outro lado, D. Ilídio lembrou a tenacidade que a Misericórdia representa no pontificado de Francisco, referindo palavras que Walter Kasper, um cardeal no Vaticano, apontou sobre
o Papa: “No centro do Evangelho está a Misericórdia”, disse.
E, partindo dessa consideração, o bispo de Viseu felicitou os 14 provedores pela “ação
feita com amor por cada pessoa que acolheis e ajudais”, sustentando que tal iniciativa “está no
coração da Igreja” e que “ajuda o mundo a ser melhor”.
PBA
TESOUROS NA EXPOSIÇÃO ENTRE DEUS E OS HOMENS
A ARTE NA IGREJA DE VISEU
ESTANTE DE CORO, CAPELA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA
No Museu da Misericórdia, no núcleo intitulado Maria, a Mãe, encontrava-se uma estante de coro, de talha dourada e policromada, do século XVIII, proveniente da capela da Irmandade de Nossa Senhora da Esperança.
Este espaço de culto, localizado na povoação de Abrunhosa, freguesia de São Miguel de
Vila Boa, constitui um exemplar paradigmático da obra de arte total do período barroco, resultante da articulação entre a talha dourada, a escultura, os azulejos e a pintura de diversas tipologias. O espaço interior assume-se intencionalmente distinto do exterior, num contraste entre
a exuberância e o espírito de horror ao vazio do primeiro com a simplicidade e o despojamento
do segundo, que simbolicamente reforça a distinção entre o sagrado e o profano.
O programa iconográfico do interior desenvolve-se no quadro de conteúdos religiosos,
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com exceção dos painéis de azulejos que apresentam temática profana, assumindo especial
protagonismo a iconografia e os símbolos associados a Nossa Senhora, em correlação com a
invocação mariana deste espaço de culto.
A estante de coro, que integrou esta exposição, possui uma base e pé constituídos por vários registos, com volumetrias diferenciadas e guarnecidos com enrolamentos, folhas e festões
de flores. Na parte superior, a estante de secção triangular, rotativa, é composta por três faces
de leitura, em cuja superfície se encontra lavrado em baixo relevo, o monograma MA, com as
duas letras entrelaçadas e com um grafismo de especial decorativismo, encimado pela estrela de
cinco pontas. Estes dois elementos, monograma e estrela, repetem-se nas três faces da estante.
O MA remete-nos para a saudação do Anjo Gabriel, Avé Maria, sublinhando a sua maternidade
espiritual. A estrela, evocativa do título de Maria como estrela da manhã, lembra a luz que vence a escuridão em Maria e é fonte de vida. No remate da estante posiciona-se uma imponente
coroa fechada, encimada por uma cruz, executada em talha dourada. Trata-se de um elemento
que reporta à Mãe de Deus a dignidade real sobre todas as coisas, como Rainha do Céu e da
Terra, intercessora entre os homens e Cristo, como explanou o Papa Pio IX: “Com ânimo verdadeiramente materno para connosco e ocupando-se da nossa salvação, ela, que pelo Senhor
foi constituída rainha do céu e da terra, toma cuidado de todo o género humano, e tendo sido
exaltada sobre todos os coros dos anjos e as hierarquias dos santos do céu, e estando à direita
do seu unigénito Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, com as suas súplicas maternas impetra com
eficácia, obtém quanto pede, nem pode deixar de ser ouvida” (Bula Ineffabilis Deus).
A colocação desta estante no meio do coro-alto, constituído por um cadeiral de banco
corrido, está também associada a um órgão de tubos, executado em 1768 pelo mestre organeiro
Francisco António Solha. Na superfície sobre o teclado encontra-se uma inscrição de louvor à
Virgem: PLAVDAT NVNC ORGANIS MARIA (Aplauda agora Maria com o órgão). Assim,
todo este conjunto convida os fiéis a olhar para Maria como a Rainha do Céu e da Terra, a Mãe
que como a estrela e com a sua luz nos traz o dia e nos guia, à qual devemos aplaudir e louvar
com a oração, com a música e o canto.
TESOUROS NA EXPOSIÇÃO ENTRE DEUS E OS HOMENS
A ARTE NA IGREJA DE VISEU
A pintura com o tema do Batismo de Cristo, proveniente da igreja de Quintela de Azurara,
está diretamente associada ao orago deste templo, São João Batista. Trata-se de um exemplar
de dimensões consideráveis, do século XVII. Restaurada em 2010, foi possível a sua preservação, por apresentar destacamentos e perdas de material consideráveis, sujidades acumuladas e
uma grade inadequada. Na sequência dessa intervenção integrou a narrativa da exposição “Os
brilhos do Invisível. A arte na realização sacerdotal”, que decorreu no Seminário Maior entre
24 de abril a 31 de julho de 2010.
No contexto da exposição Entre Deus e os Homens, a arte na Igreja de Viseu, incorporou
o núcleo denominado “O Verbo fez-se carne e veio habitar entre nós”, constituindo a peça que
assinalava o facto de, a partir do seu batismo, Cristo ter assumido para si todos os pecados da
humanidade, estabelecendo-se deste modo a transição para o núcleo seguinte, dedicado à Paixão de Cristo. Na respetiva legenda colocou-se a passagem bíblica que está associada à representação pictórica: «Vi o Espírito que descia do céu como uma pomba e permanecia sobre Ele.
E eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar com água é que me disse: ‘Aquele sobre
quem vires descer o Espírito e poisar sobre Ele, é o que batiza com o Espírito Santo’. Pois bem:
eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus.» Jo 1, 32-34
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No estudo artístico da obra, o Historiador da Arte Vítor Serrão, fez a seguinte análise: “Esta pintura devocional seiscentista de segunda plana oferece-nos uma curiosa figuração do batismo de
Jesus Cristo no rio Jordão, com um dinâmico e alteado S. João Batista à direita, acompanhado
por dois anjos assistentes à esquerda. No essencial, o artista trata as duas figuras principais dentro do figurino tradicional, seguindo livremente os modelos de estampas quinhentistas correntes
com o mesmo temário (acaso uma de Cornelis Cort). Os resultados são algo desajustados e, por
isso, interessantes, dentro de bitola artística naturalmente regionalista. Além de especificidades
de estilo ao nível da figuração, deve ser anotado, como nota de maior dinamismo, o fundo de
paisagem roqueira de características beirãs, destacando-se algum arvoredo solto e um certo dinamismo enquadrante. Trata-se de peça de segunda ordem, à margem dos cânones de figuração
barroca do seu tempo, e destinada ao consumo do mercado religioso periférico, podendo ser
devida à produção de alguma das oficinas de pintura sediadas nos séculos XVII e XVIII em terras das dioceses de Viseu e Lamego, de que as preciosas investigações de Alexandre Alves nos
deram os nomes, ainda que, neste caso de Quintela de Azurara, sem possibilidade de se poder
averiguar a exata identidade do artista”.
Retirado de: SERRÃO, Vítor – Batismo de Cristo. In Os Brilhos do Invisível. A arte na
realização sacerdotal [Exposição no Seminário Maior de Viseu, 24 de abril a 31 de julho].
Viseu: Diocese de Viseu, Departamento dos Bens Culturais, 2010, pp. 52-53.
XII ENCONTRO CULTURAL DE SÃO CRISTÓVÃO DE LAFÕES
Pelo décimo segundo ano consecutivo decorreu mais uma edição dos Encontros Culturais de São Cristóvão de Lafões. Este ano, subordinados ao tema De Cister a outros espaços
e caminhos: as Beiras e as suas expressões histórico-culturais, contaram com a presença
de oito investigadores, de áreas diversificadas, num cruzamento de áreas e de abordagens, que
possibilitou um “olhar” representativo, em diferentes tempos, do território das Beiras, um espaço de muito significado para a compreensão do percurso cisterciense português. Para além
de uma reflexão alargada sobre o espaço – nas suas redes de identidades e no confronto da sua
diversidade, foram abordadas as devoções e as expressões artísticas.
O programa integrou também a apresentação das atas do XI Encontro, com o tema De
Cister a Portugal: o tempo e o(s) modo(s). Uma publicação com 203 páginas, fruto dos textos
apresentados por sete investigadores.
Na sessão de abertura do presente ano foi assinalado o facto de este projeto constituir
a iniciativa dedicada aos estudos em torno de Cister que se realiza há mais anos no território
nacional, mantendo-se a regularidade anual desde 2005. Todos os anos tem sido assegurada a
publicação das atas do ano anterior, pelo que conta já com onze números, contribuindo assim
para o alargamento e divulgação do conhecimento científico, abrangendo áreas e temáticas
muito diversas. A presença de muitos participantes, alguns dos quais desde a primeira edição,
justifica que seja dada continuidade a este evento cultural.
Os Encontros Culturais de São Cristóvão de Lafões constituem hoje uma referência nas
perspetivas científica, de convívio e de fruição de um espaço com particular interesse histórico e artístico. Para além de assistirem às comunicações, os participantes podem desfrutar da
arquitetura do mosteiro e da beleza dos espaços naturais que o circundam. Os proprietários do
mosteiro, para além de acolherem esta iniciativa, proporcionam aos visitantes uma visita orientada às várias dependências do edifício, considerado, como sendo possivelmente o primeiro
mosteiro cisterciense a ser fundado em Portugal, data de 1138/1140, e terá sido reconstruído
pelos monges, na sua forma atual, no final do século XII. A sua configuração única num ponto
Igreja Diocesana

233

alto com vista para uma curva apertada no rio Varoso, cercada por encostas arborizadas, dota-o
com uma sensação de refúgio, procurada pelos monges que o fundaram para escapar ao mundo,
como se sintetiza no respetivo site.
O programa cultural do presente ano contemplou também a música tradicional, com a
atuação do Grupo de Cantares de São Cristóvão de Lafões.
TESOUROS NA EXPOSIçãO ENTRE DEUS E OS HOMENS
A ARTE NA IGREJA DE VISEU
BEATA RITA AMADA DE JESUS, INSTITUTO JESUS MARIA JOSÉ
A produção artística contemporânea de temática religiosa tem decorrido num contexto de
manifestas resistências por parte dos potenciais encomendantes e de muitos fiéis, por considerarem desadequada e incompreensível a linguagem proposta pelos artistas. Na exposição Entre
Deus e os Homens, a arte na Igreja de Viseu, foram incluídas duas peças de arte contemporânea:
a cruz processional da Paróquia de Nossa Senhora do Viso e a pintura da Beata Rita Amada de
Jesus.
Esta obra foi recentemente executada pelo artista plástico Paulo Medeiros e constitui um
depoimento da ação e da fé da Beata Rita Amada de Jesus (1848-1913). A mulher do povo,
humilde, mas cheia de força e sabedoria, assume centralidade na composição. Para além das
referências aos milagres que viveu, concretamente o do bule e o das couves, a composição
incorpora a pomba, símbolo da paz e da harmonia que ela promoveu no Instituto que fundou,
nos vários colégios que criou, nas famílias e na comunidade. Num plano inferior posicionam-se
duas crianças, que envolve com as suas vestes, numa identidade com as jovens necessitadas
que acolheu, educou e ensinou a amar Cristo. A sua firmeza na fé e a resistência em face das
tentações que surgiam para a afastar dos caminhos de Deus, são representadas pela cauda do
mal, que se recorta sobre um fundo escuro, desprovido de luz e de vida. Lateralmente posiciona-se um vigoroso coração, numa referência à vitalidade que esta mulher representou no século
XIX, ao imenso amor que ofereceu a todos os que estavam dispostos a recebê-lo e à permanente
abertura para receber e estar com Cristo.
O colorido da representação, a dimensão imputada a cada um dos elementos e à imagem
da Madre Rita, o sublinhar dos traços do seu rosto e das duas jovens que envolve, transportam
o observador para a grandeza de uma existência marcada pela fé e pela ação, entendida numa
Igreja em saída e atenta às periferias, o que lhe confere uma modernidade extraordinária.
A Beata Rita Amada de Jesus constitui um testemunho da importância das escolhas que
cada cristão faz ao longo da sua vida. Num contexto difícil, não só pelas condições de vida
como também pelos condicionamentos impostos à ação das mulheres na sociedade da época,
ela não desistiu, não se acomodou e com sabedoria optou pelas atitudes e ações capazes de
levarem até Deus. Em várias situações ficou sem nada e viu-se obrigada a recomeçar, mesmo
quando pouco ou nada tinha para si recorria à oração e com a sabedoria que Ele lhe enviava
encontrava a solução para os problemas.
No próximo dia 28 de maio assinala-se mais um ano da sua beatificação, que ocorreu em
2006, no adro da Sé de Viseu.
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TESOUROS NA EXPOSIÇÃO ENTRE DEUS E OS HOMENS
A ARTE NA IGREJA DE VISEU
CRUZ PROCESSIONAL DA IGREJA MATRIZ DE MIOMA
A cruz processional da igreja de Gradiz, inserida no núcleo da exposição intitulado Vida
até ao fim dos tempos, corporiza uma significante relação entre a compreensão da cruz e da
morte de Cristo e o Evangelho, evocado pela presença dos quatro evangelistas. No estudo
elaborado para o catálogo, o investigador André Afonso, contextualiza a peça no quadro da
produção de ourivesaria coeva:
“Se boa parte do século XIX não apresenta exemplares de prataria de grande novidade
estética e de execução técnica primorosa, o final dessa centúria será marcado por uma revitalização do ofício, muito associada à reforma do ensino artístico e industrial. Variadíssimas
exposições de artes ornamentais e comemorações associadas aos Descobrimentos contribuíram
igualmente para o reconhecimento e divulgação das artes decorativas portuguesas bem como
para o exacerbamento de um espírito patriótico – ainda mais inflamado com o Ultimatum – ao
qual os estilos revivalistas se adequavam eficazmente. As oficinas portuenses serão aquelas
que melhor interpretarão este gosto e o neogótico e o neomanuelino serão os estilos de eleição,
surgindo peças de notável execução, nomeadamente a baixela do Visconde de São João da
Pesqueira (1899- 1904), as lanternas processionais da Misericórdia do Porto (1908-1909) e o
lampadário da igreja dos Congregados do Porto (c. 1917). A cruz processional da igreja de São
Pedro da paróquia de Mioma insere-se neste ambiente estético. A alfaia possui as marcas do
ourives portuense Artur Alves de Amorim que, tendo o seu punção sido registado em 1914 e
cancelado 1916, permite, à partida, situar a sua feitura nesse período. É um ourives com pouca
obra conhecida não obstante a existência de duas custódias em Lomba do Loução e Faial da
Terra (ilha de São Miguel, Açores), executadas numa tipologia muito comum no final do século
XIX e início do século XX, e de um guarda-joias, presente num leilão recente, com decoração
de laços e festões de flores.
A alfaia processional de Mioma, uma boa produção neomanuelina, carateriza-se sobretudo pela considerável dimensão do nó, em forma de baldaquino circundado por colunelos de
onde partem arcobotantes que simulam a sustentação da cobertura do baldaquino. No interior
do mesmo, sobre peanhas em tambor, surge a figuração em vulto perfeito dos Evangelistas e
do Tetramorfo, recuperando uma iconografia muito frequente nas cruzes processionais góticas.
Destacam-se ainda os encordoamentos em laço que vão percorrendo alguns dos elementos da
alfaia, nomeadamente os arcobotantes e sob a plataforma que sustenta o baldaquino. É muito
interessante observar a enorme semelhança entre esta peça e uma outra cruz processional que
se encontra divulgada na obra A ourivesaria e os nossos artistas, de 1917, de Laurindo Costa,
executada pelo ourives António Alves de Sousa Júnior, alfaia que supostamente se encontra no
Fundão. As semelhanças entre as duas peças são consideráveis, seja na configuração do nó em
baldaquino com os Evangelistas ou, ainda que com ligeiras variantes, no resplendor de Cristo,
nas terminações ordelisadas dos braços e haste e no resplendor radial que circunda o eixo da
cruz. Tal fenómeno será o reflexo da circulação e cópia de modelos existente nas oficinas portuenses à época.”
Retirado de: AFONSO, André - Ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de
pra- ta. Um selecionado conjunto de Ourivesaria e Metais da Diocese de Viseu. In EUSÉBIO,
Maria de Fátima – Entre Deus e os Homens, a arte na Igreja de Viseu. Viseu: Diocese de Viseu,
2016 (no prelo).
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EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA - CASA DA CULTURA DE SÁTÃO
O AMOR DE DEUS AO LONGO DOS TEMPOS LITÚRGICOS
Foi inaugurada no dia 29 de maio a exposição temporária O Amor de Deus ao longo dos
tempos litúrgicos, instalada na Casa da Cultura de Sátão até ao mês de agosto.
Dando continuidade ao ciclo de projetos disseminados pelo território diocesano, saindo
da cidade de Viseu, em articulação com os trabalhos de inventário realizados nos últimos anos,
esta exposição integra peças provenientes das paróquias de Aguiar da Beira, Mangualde, Nelas,
Penalva do Castelo e Sátão, que constituem o território da ADD, no âmbito da qual se desenvolveu o plano de ação de inventariação do património religioso.
A parceria entre a Diocese de Viseu, através do Departamento dos Bens Culturais, a Câmara Municipal de Sátão, as paróquias e a ADD, torna possível a realização de mais esta iniciativa centrada na valorização e divulgação do património da Igreja nas perspetivas cultural e
religiosa.
Composta por quase cinco dezenas de peças, de diferentes tipologias – paramentos, ourivesaria, pintura, escultura e mobiliário, a narrativa expositiva integra o observador no ritmo dos
tempos da Igreja, que configuram o ano litúrgico. A caminhada proposta ao longo de cada ano
constitui uma caminhada de salvação da humanidade, num compromisso de vida e de amor que
se vive e renova anualmente. As obras de arte explanam formas e funções, incorporam cores
identitárias de cada um dos tempos, e introduzem o observador no contexto do mistério cristão
de cada período: o Advento, o Tempo Comum, a Quaresma, a Semana Santa, a Páscoa, o Pentecostes e o Tempo Comum. A entrada é marcada pelas referências ao Domingo, o dia do Senhor,
dia de Festa e de Alegria. Associadas a cada um dos tempos foram colocadas algumas palavras
que convidam o visitante à compreensão e à reflexão do período litúrgico e da caminhada que a
Igreja vai vivendo ao longo do ano.
As exposições temporárias têm possibilitado a recuperação de inúmeras peças dos bens
culturais da Diocese de Viseu, bem como têm constituído um recurso estratégico de salvaguarda, valorização e divulgação do nosso património, colocando em evidência as suas potencialidades ao nível da evangelização.
Para além da inauguração da Exposição foram apresentados alguns dados do inventário
e propostas de dinamização e comunicação, concretamente um Passaporte e cinco roteiros pelo
património religioso dos cinco concelhos. Paralelamente, foram também referidas algumas das
potencialidades do inventário, nomeadamente no que concerne à elaboração da História da
Diocese e à preparação de exposições temporárias, como foi a Entre Deus e os Homens, a arte
na Igreja de Viseu, realizada entre 21 de setembro de 2015 e 18 de fevereiro de 2016 no Museu
Nacional Grão Vasco, no Museu da Misericórdia e no Museu Almeida Moreira, que integrou 69
peças provenientes deste território.
Uma exposição que convida os visitantes a contemplar a beleza da arte, sustentada no seu
significado iconográfico e de função no contexto do sentir e do viver da Igreja de Viseu.
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TESOUROS NA EXPOSIÇÃO ENTRE DEUS E OS HOMENS
A ARTE NA IGREJA DE VISEU
PÍXIDE - IGREJA DE SÃO PEDRO DE OLIVEIRA DO CONDE
Esta peça está no conjunto das alfaias presentes no núcleo intitulado Vida até ao Fim dos
Tempos. Uma pertencente à igreja de Nossa Senhora da Assunção de Treixedo e outra à igreja
de São Pedro de Oliveira do Conde.
No estudo dedicado à ourivesaria, o investigador André Afonso, apresenta-nos a seguinte
análise da peça de Oliveira do Conde:
“Sob o impulso dos formulários do rococó, viria a definir-se nas oficinas portuenses, nos
primeiros decénios da segunda metade de Setecentos, um modelo de píxide muito próprio que
segue ainda de perto as tipologias importadas de Itália e deriva dos arquétipos barrocos, ainda
que mais gracioso e com decoração menos vigorosa. Apresenta genericamente a copa achatada
e bojuda, a base e tampa em forma de cúpula estrangulada e o nó periforme invertido. Avulta,
na decoração, todo um reportório rocaille e, usualmente, uma iconografia de pendor eucarístico,
nomeadamente cachos de uvas e espigas de trigo e, inscritos em cartelas, o Agnus Dei, a Arca
da Aliança, o Pelicano e a Ave Fénix. A píxide da igreja de São Pedro da paróquia de Oliveira do
Conde filia-se neste paradigma, ainda que denote uma forma não tão graciosa e uma decoração
mais exuberante e quase excessiva – um horror vacui – em relação aos melhores exemplares da
época. Na orla da base surge a inscrição ESTE BAZO DEU O MESTRE DE CAMPO – FRANCISCO SOARES D. ALVERGARIA NO ANNO DE 1775, bem como a marca do ourives da
prata do Porto Diogo Pereira Marinho, permitindo situar com rigor o seu contexto de produção
e doação. Para além da típica decoração marcada por rocalhas, sugestões de entablamentos,
volutas em C, querubins e flores diversas e da iconografia eucarística acima referida surge, com
grande destaque e originalidade, a representação da Última Ceia repuxada sobre fundo puncionado e inserida numa longa cartela. Não sendo uma representação frequente, remete para a
função de reserva e distribuição eucarística da própria alfaia. Este modelo de píxide terá uma
larga repercussão ainda nas primeiras décadas do século seguinte, ainda que agora com uma
atualização ornamental de retorno às soluções clássicas. Ao esgotamento das soluções formais
e decorativas neoclássicas nestes primeiros decénios do século XIX seguir-se-á um longo momento pautado por uma «falta de solidez construtiva e de economia decorativa que haviam dado
caráter a tantas produções dos séculos anteriores», resultando em realizações pouco criativas,
repetitivas, híbridas e ecléticas, às quais não serão alheias a introdução e proliferação de determinadas técnicas industriais como a cunhagem e estampagem”.
Trata-se de uma peça onde a função se encontra associada ao programa iconográfico, em
conexão com a passagem bíblica de São João (Jo 6,35): “Eu sou o pão da vida; o que vem a
mim, de modo algum terá fome; e o que crê em mim, nunca jamais terá sede.” Enquanto recipiente para as Partículas Sagradas, esta píxide remete-nos para a partilha que ocorreu na Última
Ceia, convidando-nos a “viver” este momento com alegria e agradecendo o amor sem limites
de Deus.
Retirado de: AFONSO, André - Ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de
pra- ta. Um selecionado conjunto de Ourivesaria e Metais da Diocese de Viseu. In EUSÉBIO,
Maria de Fátima – Entre Deus e os Homens, a arte na Igreja de Viseu. Viseu: Diocese de Viseu,
2016 (no prelo).
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PATRIMÓNIO ARTÍSTICO DA IGREJA
CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA
AÇÕES DE FORMAÇÃO 2015
A formação dos vários agentes que diariamente lidam com o património dos espaços religiosos é fundamental numa perspetiva de adoção das práticas e ações mais adequadas para a
prevenção dos riscos a que as peças e espaços estão sujeitos. Neste contexto estão a ser promovidas pelo Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja várias ações de formação, cuja
apresentação e programa podem ser consultados no respetivo site.
“Domínio de atuação que se debate com problemas de diversas ordens, parte da degradação causada no património artístico das igrejas é ainda, frequentemente, motivada pela ausência
de acompanhamento técnico adequado, mas também pelo desconhecimento de procedimentos
básicos de manutenção.
Conscientes de que cabe aos seus mais diretos responsáveis o encargo de proteger este
património, o Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja promove ao longo do ano
de 2016, em parceria com os respetivos serviços diocesanos, cinco Ações de Formação na área
da Conservação Preventiva.
Incidindo em algumas das matérias mais carenciadas do património eclesiástico - através
da análise de casos práticos e com uma linguagem acessível, destinada a um público não profissional - a iniciativa pretende fornecer instruções básicas de diagnóstico e manutenção, mas
também recomendações de fácil concretização e princípios básicos de conservação, passíveis
de serem implementados nas rotinas quotidianas das igrejas.
OBJETIVOS
- Identificar os principais fatores de risco e degradação dos Bens Culturais da Igreja.
- Conhecer o conjunto de procedimentos e práticas de conservação preventiva, aconselháveis à correta manutenção do património das igrejas.
- Incentivar a implementação de planos de salvaguarda e prevenção.
- Favorecer a consolidação de uma cultura de proteção do património cultural da Igreja
junto das comunidades.
DESTINATÁRIOS
Ação de formação prioritariamente vocacionada para todos quantos se encontram em
contacto permanente com o património artístico das igrejas, coordenando ou assegurando a
sua manutenção (párocos, sacristães, zeladores, vigilantes, auxiliares, voluntários, membros
de irmandades ou de comissões fabriqueiras), destina-se também a responsáveis, técnicos e
colaboradores com funções nas diversas áreas dos Bens Culturais da Igreja, nomeadamente,
nos domínios da museologia e do inventário, bem como a todos aqueles que pretendam obter
formação especializada neste domínio.”
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TESOUROS NA EXPOSIçãO ENTRE DEUS E OS HOMENS
A ARTE NA IGREJA DE VISEU
CÁLICE - IGREJA DE SANTA MARIA DE TONDELA
Entre as peças de ourivesaria que integraram a exposição tiveram especial destaque os
cálices, as píxides e as custódias. Hoje colocamos em realce uma dessas peças, o cálice da paróquia de Tondela, estudado pelo investigador André Afonso:
“Da centúria de Quinhentos, deparamo-nos com algumas peças que, configurando-se primeiramente como alfaias centrais na liturgia e no culto eucarísticos – porque aquelas que contactam diretamente com o Corpo e Sangue de Cristo –, assumem-se como peças de boa fatura
e, no seu conjunto, capazes de demonstrar as mutações estruturais e ornamentais ocorridas na
produção argêntea entre o gosto manuelino e os formulários italianizantes. O cálice em prata
dourada da paróquia de Tondela é revelador, precisamente, deste primeiro momento. De facto,
no que diz respeito a alfaias litúrgicas manuelinas, os cálices foram aqueles que em maior abundância chegaram aos nossos dias, conjunto que na escala, na qualidade da execução técnica e
na profusão decorativa e iconográfica tem como cabeça de série o célebre cálice da coleção do
MNAA, datado de 1524. Este mesmo cálice constitui-se, também, como paradigmático exemplo da hibridez estilística que carateriza a produção deste tempo onde em obras de figurino
tardo-gótico vão surgindo, sobretudo a partir da segunda década deste século, elementos ornamentais de sabor renascentista.
Se no século XV se encontram uma série de alfaias que mimetizam com maior ou menor rigor a arquitetura, configurando-se como verdadeiras microarquitecturas, a grande maioria da produção do ciclo manuelino vai sobretudo apropriar-se dos elementos decorativos da
arquitetura tardo-gótica e usá-los como ornamento. O cálice de Tondela utiliza precisamente
esses elementos na construção do seu nó acastelado, suportado por botaréus rematados por
pináculos cogulhados e percorrendo, no topo, uma cimalha flordelisada, revelando a permanência de elementos góticos que igualmente se observam na tipologia de inscrição na copa.
Muito interessante é verificar uma quantidade considerável de elementos classicizantes como
sejam, na base, a alternância de elementos em forma de ânfora e de fonte ou taça sob cabeças
de querubins. Para além do torsal de louros que delimita a falsa copa, mais importantes serão,
contudo, as colunas-balaústre que percorrem todo esse registo, numa sugestiva derivação de
algumas propostas do tratado Medidas del Romano, de Diego de Sagredo. Impresso em Toledo
em 1526, conheceu várias traduções em França, bem como três edições em Portugal, ainda que
em castelhano (1541 e 1542), apresentando um caráter de «vitruvianismo prático» que teve uma
grande aceitação e uma enorme circulação. São deveras semelhantes os desenhos de balaústres
de candelabros do tratado com a solução existente no cálice de Tondela, nomeadamente no seu
perfil bojudo, delgado no topo, com decoração acântica que abraça o fuste e com uma concha
ou arandela no topo, à maneira de fogaréu.
Pendem ainda destas colunas-balaústre fitas que se desenvolvem em grinaldas com botões de flor ao centro – motivo igualmente presente em Medidas del Romano – e, sobre estes últimos, cabeças de anjo com rostos e cabelos perfeitamente individualizados. Em suma, o cálice
de Tondela – peça já com alguma fortuna historiográfica e que foi inclusivamente apresentada
na Exposição Retrospetiva da Arte Ornamental Portugueza e Hespanhola em 1882 – é uma obra
cuja produção deverá remontar aos últimos anos da década de 1520 (após 1526) ou à década
seguinte. Acompanha esta alfaia uma patena com uma curiosa representação iconográfica incisa
do Gólgota, não ostentando, como é frequente em patenas manuelinas, inscrições com carateres
góticos ou decoração executados em negativo.”
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Retirado de: AFONSO, André - Ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de
prata. Um se- lecionado conjunto de Ourivesaria e Metais da Diocese de Viseu. In EUSÉBIO,
Maria de Fátima – Entre Deus e os Homens, a arte na Igreja de Viseu. Viseu: Diocese de Viseu,
2016 (no prelo).
TESOURO | MUSEU DA CATEDRAL DE VISEU
O tesouro de arte Sacra, também conhecido como tesouro-museu da Catedral de Viseu,
foi criado pelo Decreto-Lei no 20.803, de 21 de janeiro de 1932, para nele serem “incorporados
todos os objetos respeitantes ao culto ou a ele destinados que se encontram incorporados no
Museu Grão Vasco e sejam provenientes da Sé de Viseu.”
Integrado na Catedral, o espaço de exposição do tesouro localiza-se no segundo piso,
compreende o coro-alto e três salas situadas numa das alas do claustro superior, entre as quais
a Sala Capitular. A estas áreas de exposição associam-se mais dois espaços, particularmente
interessantes do ponto de vista arquitetónico, mas também por constituírem miradouros, a partir
dos quais se pode fruir de uma vista panorâmica sobre a cidade de Viseu em diferentes perspetivas, numa abrangência urbana e natural. Dependendo da hora do dia e das condições atmosféricas estes dois locais convidam a parar, a estar e a observar o encanto e a beleza da cidade.
A realização das obras, no âmbito da Rota das Catedrais, determinou a necessidade de
encerramento temporário deste espaço museológico desde outubro, bem como a sua desmontagem parcial, para que fosse possível a execução dos trabalhos de conservação e restauro ao
nível da abóbada, bem como a remodelação do sistema elétrico da Catedral. Terminadas as
obras encontram-se a decorrer os trabalhos necessários à sua reabertura, particularmente ao
nível da requalificação da narrativa expositiva, bem como da introdução de melhorias ao nível
da iluminação, da sinalética e da vigilância.
Este equipamento enquadra peças de particular valor artístico, de diversas tipologias e
períodos que vão desde o século XII até ao século XX. A importância de alguns dos objetos
artísticos expostos justificou que já tivessem sido solicitados para integrar exposições em Londres, Nova Iorque, Sevilha, Madrid, Silos, Bruxelas, Lisboa, Porto, etc. A coleção exposta, não
obstante seja constituída por peças de arte sacra, não constitui objeto de interesse apenas para
a comunidade católica. O valor artístico das peças, a sua importância no quadro das técnicas
artísticas e da evolução das formas estéticas, imputam a este museu absoluta relevância no panorama das instituições culturais da Região Centro.
Trata-se de um museu que, pela sua integração no edifício mais visitado da cidade de
Viseu, a Catedral de Viseu, poderá assumir-se como mais um recurso estratégico para aumentar
o índice de visitantes e atrair novos públicos ao Centro Histórico da cidade de Viseu. A sua localização, imputa-lhe um elevado índice de atratividade, tanto para a comunidade local, como
para a nacional e internacional.
Paralelamente, está a ser instalado um espaço de acolhimento /loja, localizado no lugar do
antigo batistério; à entrada da Catedral, no alinhamento da torre esquerda. trata-se uma sala que
se encontra encerrada ao público, apesar de constituir um espaço de relevância artística, particularmente devido aos painéis de azulejos barrocos, do século XVIII. esta área constituirá um
espaço de acolhimento ao visitante, onde serão proporcionadas informações sobre a Catedral,
horários, celebrações, marcação de visitas orientadas à Catedral e ao museu, venda de ingressos
para o museu, etc. Serão disponibilizados aos visitantes um leque de objetos de conceito religioso, bem como outros, com a identidade da Catedral e/ou do museu e as edições da Diocese,
nomeadamente catálogos das exposições e a História da Diocese.
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A reabertura do museu e a inauguração do espaço de acolhimento/Loja, estão previstas
para o dia 23 de julho, no âmbito das celebrações jubilares dos 500 anos da Dedicação da Catedral de Viseu.
23 DE JULHO - 500 ANOS DA DEDICAÇÃO DA CATEDRAL
EVOLUÇÃO HISTÓRICO - ARTÍSTICA DO EDIFÍCIO
Após o período conturbado da reconquista da cidade de Viseu e da restauração da diocese, o bispo D. Egas (1289-1313) deu início à construção de um edifício com as características
espaciais e com as dimensões correspondentes à dignidade de uma Catedral. Nesta construção
inicial verificou-se a miscigenação de elementos característicos das sintaxes românica e gótica.
Ao longo dos séculos o templo primitivo foi objeto de inúmeras intervenções que alteraram
profundamente a sua fisionomia medieval. Estas ações foram maioritariamente realizadas por
diligências dos bispos da diocese, enquanto o Cabido se ocupava essencialmente da realização
de pequenos arranjos, necessários à manutenção da construção. Assim, ao longo dos séculos as
obras de maior vulto decorreram da intervenção direta dos prelados da cátedra viseense, que
fomentaram a reforma, a modernização e o ornato da Sé. Ao longo dos séculos foram várias as
intervenções, maioritariamente resultantes da iniciativa dos bispos, entre as quais enunciamos
as de maior relevância e impacto:
Entre 1501-1505 a encomenda do políptico gótico para a capela-mor à oficina de Vasco
Fernandes e de Francisco Henriques, pelo bispo D. Fernão Gonçalves de Miranda.
Em 1513 D. Diogo Ortiz de Vilhegas mandou construir a cobertura de pedra da Catedral,
a denominada abóbada de nós, e substituir a fachada gótica por uma com o decorativismo do
manuelino.
Entre 1528-1534 D. Miguel da Silva mandou edificar um novo claustro, segundo o risco
do arquiteto italiano Francesco de Cremona.
Em 1635 verifica-se uma intervenção do Cabido justificada pela necessidade de dar resposta a uma situação de emergência: a fachada manuelina ruiu na sequência de um temporal,
determinando a sua substituição por outra de características maneiristas, cujo risco era da autoria do arquiteto de Salamanca João Moreno.
Entre 1675 e 1684 o Bispo D. João de Melo (1673-1684) alterou profundamente a capela-mor, a gótica foi demolida e aumentada, o político gótico foi desmantelado e substituído
por uma composição retabular enformada de acordo com a sintaxe maneirista, a abóbada foi
pintada com coloridos motivos de grutescos, a sacristia foi enobrecida com painéis de azulejos,
um novo paramenteiro e a pintura da cobertura.
Estas intervenções foram determinantes para a metamorfose do edifício catedralício, contudo a reforma mais avultada e profunda foi efetuada não sob o expediente dos bispos, mas sim
do Cabido. Na sequência da morte do bispo D. Jerónimo Soares (1694-1720), ocorrida em 18
de janeiro de 1720, e em face das relações pouco cordiais entre o Rei D. João V e a Cúria Romana, legalmente, competia ao Cabido a administração das rendas da Mitra. Foram vinte anos de
Sé Vaga em que o Cabido como administrador das rendas da mesa pontifical tomou a iniciativa
e a liberdade de desenvolver um vastíssimo plano de reformas da Catedral, que determinou uma
manifesta mutação na fisionomia do edifício, esbatendo as suas características medievais.
As obras de arquitetura realizadas neste período de Sé Vaga (1720-1740) introduziram
alterações significativas no aspeto visual do interior da Catedral, capitalizando a utilização da
luz, reparando alguns problemas que condicionavam a utilização do espaço e harmonizando
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esteticamente alguns componentes. A enumeração das intervenções de cariz arquitetónico explana a diversidade e o alcance do plano de intervenção: abriram-se janelas na fachada e nas
capelas laterais para evitar os elevados gastos com cera; foi executado um novo pavimento, pois
as pedras encontravam-se partidas, desniveladas e desunidas devido à abertura de sepulturas ao
longo dos tempos, provocando frequentemente acidentes; as paredes e colunas foram rebocadas
e caiadas; reformou-se as capelas laterais, dedicadas a São Pedro e a São João; ao claustro, que
tinha um único andar, foi acrescentado um segundo piso, para evitar a exposição aos temporais
e as humidades que causavam danos nos altares, a Casa de São Teotónio, onde se realizavam
as sessões capitulares, foi reformada nas paredes e na porta, que ficou mais espaçosa e com um
nicho para a colocação da imagem de São Teotónio.
As intervenções arquitetónicas foram acompanhadas por um vasto programa de execução de obras de talha, imaginária e azulejaria, que no seu conjunto imputaram ao interior da
Catedral os brilhos, a exuberância da cor e do ouro, a dinâmica de formas e a teatralidade que
são apanágio do barroco. A talha e o azulejo foram dois recursos claramente vinculados à fase
inicial do plano de intervenção, contudo, a amplitude da sua aplicação foi-se dilatando ao longo
da década de vinte do século XVIII.
Numa primeira fase estabeleceu-se como necessária a execução de dois púlpitos e de duas
estruturas retabulares para as capelas do transepto, depois destas serem objeto de uma reforma
arquitetónica.
Os retábulos das capelas de São Pedro e de São João Batista foram entalhados em 1721,
pelo mestre Manuel Correia (Santa Maria de Landim, Barcelos), e os de Nossa Senhora do
Rosário e de Santa Ana em 1726, pelo mestre Manuel Vieira da Silva (Barancelhe, Guimarães),
contribuindo estes exemplares para a admissão precoce das primeiras formas do formulário
joanino na diocese de Viseu, ainda que articuladas com motivos do barroco nacional, demonstrando que o Cabido era recetivo e estava culturalmente aberto à aceitação das novidades artísticas.
Conservando-se as invocações primitivas das capelas, a substituição das composições
pictóricas pelas de talha ocasionou a encomenda das correspondentes esculturas. Mais uma vez
o Cabido evidenciou o seu desvelo e conhecimentos artísticos na escolha do artista, incidindo
a sua preferência num dos mestres mais reputados que na época trabalhavam no Reino, Claude
Courrat Laprade. A inserção destas imagens em retábulos barrocos remete-nos para a manifesta
intenção de transformar o espaço interno da Sé, vinculando-o à ambiência e carateres identitários do barroco.
Simultaneamente, iniciou-se a reforma do cadeiral do coro-alto. Tratava-se de uma composição encomendada no século XVI por D. Miguel da Silva, composta por cadeiras dispostas em U e repartidas por dois andares, que o Cabido mandou remodelar em 1721, alterando
significativamente a sua fisionomia, através da incorporação de um espaldar guarnecido com
exuberantes composições de acantos dourados e representações pictóricas em chinoiserie.
Outra das prioridades do Cabido incidiu sobre a execução de um novo órgão, cujo risco
foi encomendado a Gaspar Ferreira, ainda no ano de 1721, a planta para as bacias de um exemplar pelo estilo moderno Coimbra.
O brilho do ouro e a exuberância da policromia foram também aplicados aos ornatos de
pedra executados no período manuelino, concretamente os brasões dos fechos da abóbada, os
bocetes, as nervuras curvas na abóbada que suporta o coro alto, os capitéis e a balaustrada do
coro-alto. Conjuntamente, nas paredes das naves laterais foi colocado um lambril de azulejos
barroco, executado na oficina do oleiro Agostinho de Paiva e assente por Joseph de Góes entre
1720 e 1722.
Em 1729 o Cabido encomendou uma nova composição retabular para a capela-mor o
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afamado arquiteto e entalhador Santos Pacheco. Para a entalhar foi contratado o entalhador
Francisco Machado.
A obra do cadeiral foi encomendada em 1733 ao arquiteto Gaspar Ferreira, em madeira
de pau-preto e de castanho.
Posteriormente, a intervenção mais profunda que a Catedral sofreu ocorreu em meados do
século XX, sob a iniciativa da DGEMN.
in Rota das Catedrais
CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VISEU
500 ANOS DA DEDICAÇÃO - 23 DE JULHO DE 1516-2016
São escassos os vestígios da primitiva construção românica da Catedral de Viseu, edificada sob a iniciativa dos condes D. Henrique e D. Teresa, tendo o edifício sido totalmente alterado
em campanhas de obras posteriores. Subsistem uma imposta, com a típica decoração bracarense
dos inícios do século XII, conhecida por “corações invertidos”, e um baixo-relevo, circular,
com a representação de Nossa Senhora com o Menino, integrado na parte superior do portal
edificado no âmbito da reconstrução gótica. Este edifício primitivo deverá ter sido sagrado entre
julho e agosto de 1109, no âmbito da visita a Viseu do arcebispo de Toledo D. Bernardo.
Na segunda metade do século XIII teve início uma campanha de obras na Catedral, com
características góticas, que terá sido lançada por ação do bispo D. Mateus Martins e continuada
por D. Egas Viegas. A nova cabeceira foi inaugurada em 1314, pelo seu sucessor, D. Martín
Pérez de Fontova, que realizou a segunda sagração da Catedral, dedicada a Santa Maria. No
novo altar terão sido integradas vinte e cinco relíquias. A construção gótica teve continuidade
ao longo do século XIV, compreendendo a construção de um novo claustro, concluído por volta
de 1352. Várias vicissitudes, entre as quais os atrasos e a destruição provocadas no contexto
dos conflitos com Castela, determinaram o adiamento do projeto da abóbada, que só veio a ser
concretizado sob a iniciativa do bispo D. Diogo Ortiz de Vilhegas, estando terminada em 1513,
no contexto de uma intervenção alargada no edifício, marcada pelo decorativismo manuelino,
que compreendeu também a execução de uma nova fachada.
Terminadas as obras procedeu-se a uma nova sagração do templo, a 23 de julho de 1516.
Ao longo dos séculos foram muitas as reformas realizadas na Catedral, com particular destaque
para o claustro renascentista, da iniciativa do bispo D. Miguel da Silva, a renovação da capela-mor ocorrida por volta de 1680 e a intervenção do período barroco empreendida no período de
sede vacante, entre 1720 e 1741.
Este ano assinalam-se os 500 anos da última sagração da Catedral de Santa Maria de
Viseu, que constitui o espaço religioso referencial de toda a diocese. O seu estatuto confere-lhe
uma particular centralidade, que ultrapassa a funcionalidade paroquial, para alcançar um âmbito diocesano.
Assume-se como referência fundamental em termos da identidade religiosa das comunidades das diversas paróquias da diocese, é a “imagem figurativa da Igreja visível de Cristo. O
verdadeiro templo de Deus vivo, espiritual”.
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HISTÓRIA DA DIOCESE DE VISEU | 3 VOLUMES
Esta é a primeira História da Diocese de Viseu, desde que nos, nos alvores do século
XVII, se esboçaram as primeiras tentativas de registar a memória de alguns episódios relevantes da presença do cristianismo e das suas estruturas eclesiásticas no território viseense. Região
onde durante longos séculos para as suas populações o cristianismo foi um oásis de beleza e
esperança.
A obra encontra-se estruturada em três volumes que cobrem os cerca de 1500 anos, que
decorrem entre a mais remota e documentalmente comprovada origem da diocese, no ano de
569, até ao 25 de Abril de 1974. Norteada exclusivamente por critérios históricos, propõe uma
visão original e absolutamente inédita no panorama da historiografia portuguesa e internacional
a respeito dos olhares e perspetivas que devem pautar um estudo desta natureza.
O cristianismo inundou os dias dos crentes e moldou de modo muito impressivo as suas
vidas. As marcas do sagrado cristão no território e nos corações dos homens e mulheres que
o foram habitando cavaram vincos profundíssimos. É este o campo de indagação que se visa
atingir. Aqui se conta, pela mão de historiadores, como se foi construindo esta Ecclesia, reconstituindo e explicando como se formou e desenvolveu, os recursos materiais e humanos de
que beneficiou e mobilizou para o efeito, a forma como configurou o espaço físico e o universo
imaterial das consciências individuais e coletivas. O leitor poderá ainda apreciar as motivações
e estratégias dos agentes eclesiásticos que conceberam e governaram a diocese em relação com
os outros poderes com os quais coexistiram. Através de cerca de 1800 páginas e perto de 300
ilustrações será ainda possível entender como é que o cristianismo foi vivido tanto por clérigos
quanto pelos fiéis, buscando-lhe a configuração da crença, a(s) linguagem(ens) com que era
comunicado e interiorizado, o modo como era sentido, mas também a coerência de significado
que o tornou operativo enquanto religião e experiência de vida em sociedade.
José Pedro Paiva (Coordenador Científico)
MÚSICA E HINO CRISTÃO ENTOADOS NA CATEDRAL
CONCERTO JUBILAR A 16 DE JULHO
A noite de 16 de julho ficou marcada com o Concerto Jubilar na Catedral de Viseu, que
acolheu as muitas pessoas que quiseram assistir a este momento de comemoração, mas também
de celebrar três marcos históricos neste ano de 2016: os 500 anos da Dedicação da Catedral, os
500 anos da Santa Casa da Misericórdia de Viseu e os 100 anos do Museu Nacional Grão Vasco.
O Coro Diocesano de São Teotónio e a Orquestra POEMa de Mangualde solenizaram tão
importante momento.
O Cónego Jorge Seixas, responsável pelo Coro Diocesano de São Teotónio, apresentava
assim este Concerto Jubilar: “Rejubilamos com os 500 anos da Dedicação da nossa Catedral.
A Catedral é o sinal visível da humanidade gloriosa de Cristo, é o lugar, por excelência,
onde se celebra o mistério pascal, porque é o edifício onde o bispo, na pessoa de Cristo, preside
aos sacramentos da nova aliança.
Nestes últimos 500 anos, esta Catedral foi e é o sinal litúrgico da presença de Deus no
meio do seu povo”.
E, apresentando o teor do próprio concerto, referiu: “o Coro Diocesano S. Teotónio, juntamente com a Orquestra Poema de Mangualde, em parceria há dois anos, oferecem-nos um
momento musical, constituído por peças tão distintas entre si.
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Se estamos em momento de dar graças a Deus, além de outras peças musicais, é pertinente executar uma obra intitulada “Te Deum laudamus” (A ti louvamos, Deus). É um hino cristão,
usado especialmente na liturgia católica e em outros eventos solenes de ações de graças. Este
texto foi musicado por muitos compositores ao longo da história. Escolhemos Antero de Ávila,
natural da Ilha do Pico, onde nasceu a 24 de junho de 1973.
Esta peça tem uma estrutura harmónica interessante, com as suas múltiplas dissonâncias,
expressando uma abertura para o infinito, para o Transcendente”.
Um grandioso concerto a combinar com o grandioso espaço da Catedral que o acolheu.
NA
TESOURO DA CATEDRAL DE VISEU | MUSEU DE ARTE SACRA
O Tesouro da Catedral de Viseu foi objeto de várias intervenções ao longo dos anos. Em
outubro de 2015 o museu foi encerrado ao público, no contexto das obras de restauro realizadas
na Catedral no âmbito do programa rota das Catedrais. Nos últimos meses foi objeto de uma
requalificação, reabrindo ao público no dia 23 de julho.
A fruição da coleção exposta desenvolve-se em articulação com os espaços, também eles
interessantes do ponto de vista arquitetónico: o Coro alto onde é possível observar de forma
mais próxima a abóbada de nós e a balaustrada com decorativismo manuelino, executadas sob a
iniciativa do bispo D. Diogo Ortiz de Vilhegas e concluídas em 1513; o Claustro superior setecentista com azulejos de albarradas; a sala Capitular com painéis de azulejos barrocos da o cina
coimbrã de Agostinho de Paiva e sanefas de talha dourada e policromada; as salas do Cartório
e da Torre do relógio, onde se preservam alguns vãos de perfil gótico, e o Passeio dos Cónegos,
que une o claustro ao edifício onde existiu a torre medieval.
O Claustro superior e o Passeio dos Cónegos constituem miradouros, a partir dos quais
se pode fruir de uma vista panorâmica sobre a cidade de Viseu em diferentes perspetivas, numa
abrangência urbana e natural. Dependendo da hora do dia e das condições atmosféricas estes
dois locais convidam a parar, a estar e a observar o encanto e a beleza da cidade.
Na construção da narrativa expositiva, sempre que justificável, articulam-se os objetos
com os espaços, como acontece de forma mais direta no Coro alto e na sala Capitular. Os títulos
de cada núcleo orientam o visitante na compreensão dos objetos pelo seu significado e funcionalidade, para além da componente estética, concretamente: o amor não se explica, Maria sim,
louvor a Deus através da música, semana santa, serviço e missão, Testemunhar... Dar a Vida e
Celebrar o amor de Deus.
A coleção integra peças de particular valor artístico, de diversas tipologias e períodos que
vão desde o século XII até ao século XX. a importância de alguns dos objectos artísticos expostos justificou que já tivessem sido solicitados para integrar exposições em Londres, Nova Iorque, Sevilha, Madrid, Silos, Bruxelas, Lisboa, Porto, etc. Especial referência para o cadeiral do
coro alto, mandado executar por D. Miguel da silva em meados de quinhentos, alterado e acrescentado no período barroco, o braseiro de ferro forjado do século XIII, as arquetas relicário de
limoges dos séculos XII-XIII, a custódia de D. Miguel da Silva, de 1533, o Evangeliário de c.
1179-1213 (interior) e do século XV (encadernação), o Facistol ou atril proveniente da Flandres
do século XV, o Pluvial dos finais do século XV, inícios do XVI, executado em Espanha e em
Itália, a mitra setecentista ou as esculturas do anjo Rafael e Tobias e de santo Agostinho, ambas
do século XVIII, entre muitas outras.
Um vasto património identitário da Catedral de Santa Maria, que explana as dinâmicas de
encomendas e de atuação do Cabido e dos prelados viseenses ao longo dos séculos.
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***
Estando concluída mais uma fase de obras na Catedral, disponibilizam-se aos visitantes
espaços que até aí se encontravam encerrados: a sacristia e a capela baptismal (antiga capela
funerária do bispo D. João Vicente). Em simultâneo, depois de uma intervenção significativa,
reabriu ao público o museu da Catedral. Foi também criado um espaço para acolher todos os
que procuram a sé de Viseu por motivos culturais ou religiosos.
O horário também foi ajustado em conformidade com os hábitos dos visitantes:
Catedral - 09h –13h | 14h –18h
Museu - Terça a sábado 09h –13h | 14h –18h Domingo 14h –18h
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ÓRGÃOS DIOCESANOS
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1. CONSELHO PRESBITERAL

CONSELHO PRESBITERAL
Na segunda-feira, dia 26 de outubro, reuniu, pela primeira vez neste ano pastoral e pela
última vez em reunião ordinária, o Conselho Presbiteral da nossa diocese. Depois da oração e
do período “antes da ordem do dia”, entrou-se na reflexão e diálogo sobre os pontos da agenda:
Sínodo da Família, Estatutos do Conselho Presbiteral, do Conselho Pastoral Diocesano e das
Unidades Pastorais, próxima Assembleia Sinodal, programa do dia 8 de dezembro e organização da formação na diocese. Optou-se por fazer um trabalho de grupos sobre os diversos Estatutos propostos. Com este tema e o plenário, gastou-se o tempo, cando os restantes temas para
uma reunião extraordinária que ficou marcada para o próximo dia 25 de novembro.
CONSELHO PRESBITERAL
Como ficou previsto e marcado na última reunião ordinária, houve uma reunião extraordinária deste órgão de corresponsabilidade diocesana na quarta-feira da passada semana, dia 25
de novembro.
O tema central, que tinha restado do programa da última reunião, era o Estatuto das Unidades Pastorais. Para além deste tema – trabalhado em grupos – alguns outros assuntos foram
refletidos por todos.
Esta foi a última reunião deste órgão, antes do dia 8 de dezembro, dia em que este e outros
serão renovados, depois de 5 anos de atividade.
CONSELHO PRESBITERAL
Reuniu o novo Conselho Presbiteral, pela 1a vez, no passado dia 8 de fevereiro. Depois
da oração, reflexão e período antes da ordem do dia, foi feita a eleição do novo Secretariado
Permanente, do Colégio dos Consultores e dos Párocos Consultores, de acordo com o Código
de Direito Canónico. A reunião prosseguiu com os temas previstos na agenda, nomeadamente,
informações sobre os novos Regulamentos diocesanos.
CONSELHO PRESBITERAL
No início da tarde de Segunda-feira, dia 9 de Maio, o Bispo reuniu o Secretariado Permanente do Conselho Presbiteral para preparar a próxima reunião, a ter lugar no próximo dia
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6 de Junho. Será a 1.ª reunião do novo Conselho, depois de concluído o Sínodo Diocesano.
Por isso, também o Secretariado Permanente reuniu pela 1.ª vez e é constituído pelos seguintes
elementos: Pe. António Jorge, Pe. Abel, Pe. Carlos Casal e Pe. Paulo Diamantino. A agenda foi
preparada e enviada a todos os seus membros, com a respetiva convocatória.
CONSELHO PRESBITERAL
No dia 6 de junho teve lugar a reunião ordinária do Conselho Presbiteral. Com vários
pontos na agenda, houve mui- tos outros que ocuparam, longamente, o período de antes da ordem do dia. A proximidade da celebração do Jubileu da Catedral e os regulamentos dos órgãos
de corresponsabilidade tiveram algum tempo neste encontro.
Também a ida da Diocese a Fátima, no próximo dia 5 de Outubro, em agradecimento à
visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima e o entregar a Maria as Constituições
Sinodais para a renovação da nossa Diocese ocupou algum tempo a todos os elementos.
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2. CONSELHO PASTORAL

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO
Prevista para o dia 10 de Outubro, concordou-se em adiar a 1a reunião do Conselho Pastoral Diocesano deste ano pastoral para depois do Sínodo da Família.
O Secretariado Permanente reuniu na tarde de Segunda-feira, dia 5 de Outubro, tendo em
conta a elaboração da agenda e da convocatória dos seus elementos.
Esta reunião, marcada para o dia 14 de Novembro, será a última do atual Conselho, dado
que será constituído o novo órgão para vigorar depois do encerramento do Sínodo Diocesano,
em 8 de Dezembro.
CONSELHO PASTORAL DIOCESANO
DEBRUÇA-SE SOBRE SEU PRÓPRIO ESTATUTO
Correspondendo ao que já foi cando definido nas Assembleias Sinodais, o Conselho Pastoral Diocesano, como outros organismos diocesanos, irá ter novos estatutos, correspondendo à
nova organização diocesana.
O Conselho Pastoral reuniu no passado sábado, no Centro Sócio-Pastoral, tendo na agenda dos trabalhos a apresentação de propostas para melhorar os novos estatutos, que regerão a
sua constituição e modo de funcionamento dos seus órgãos.
O objetivo é tornar o Conselho Pastoral Diocesano uma estrutura mais funcional, sem
perder a representatividade das diferentes Zonas Pastorais, dos Movimentos e Obras de Apostolado e dos diferentes setores de ação pastoral, coordenados pelos Vigários episcopais.
Esta reunião do Conselho Pastoral Diocesano foi presidida pelo Vigário Geral, Pe. Armando Esteves Domingues. D. Ilídio Leandro esteve impedido de participar, por se encontrar
em Fátima, por força da reunião da Comissão Episcopal da Família, que integra.
No início dos trabalhos do Conselho Pastoral Diocesano o Vigário Geral leu uma mensagem de D. Ilídio, justificando a sua ausência e incentivando à participação entusiasmada dos
seus membros, não apenas na reunião, mas também no trabalho de renovação diocesana que se
irá desenrolar, a partir do que tem sido definido pelo Sínodo Diocesano e que virá a consagrar-se formalmente nas Constituições Sinodais, que serão publicadas em 2016.
Muito se espera deste órgão de corresponsabilidade a nível diocesano, expressão do sentir
e viver da Igreja em Viseu, depois de um Sínodo que a levou a uma maior consciência do ‘Ser
Igreja’.
GI
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3. CONSELHO ECONÓMICO

CONSELHO ECONÓMICO
Na manhã de quarta-feira, dia 28 de outubro, o Bispo reuniu com o Ecónomo da Diocese
e com o Ecónomo adjunto, respectivamente, Pe. Abel e Pe. Marco, em ordem a estudar uma
agenda e um método para os trabalhos deste órgão diocesano. Nota-se tanto mais importante
porque o Ecónomo assume este serviço pela primeira vez, dado até agora ser o Ecónomo dos
Seminários da diocese. Estabeleceu-se a agenda do mais importante, neste momento, propondo-se alguns leigos para a constituição deste importante serviço diocesano.
CONSELHO ECONÓMICO DIOCESANO
No fim da tarde de Quinta-feira, dia 4 de fevereiro, reuniu o novo Conselho Económico
Diocesano.
Nesta primeira reunião, presidida pelo bispo, estiveram todos os elementos que o constituem e que aceitaram fazer parte nestes próximos 5 anos. Orientou os trabalhos o novo Ecónomo Diocesano – Pe. Abel Ferreira Rodrigues. O Ecónomo adjunto continuará a ser o Pe. Marco
José Pais Cabral, agora chefe de gabinete da Casa Episcopal.
CONSELHO ECONÓMICO
Na tarde de quinta-feira, dia 14 de abril, reuniu o Conselho Económico diocesano, em
reunião ordinária. Presidiu o Bispo da Diocese e orientou os trabalhos o Ecónomo Diocesano
– Pe. Abel Ferreira Rodrigues. Estiveram presentes quase todos os membros deste Conselho e
trataram-se os diversos pontos da agenda para esta dia.
CONSELHO ECONÓMICO DIOCESANO
Reuniu, na tarde de quarta-feira, dia 8 de junho, com várias das entidades e instituições
diocesanas, na Casa Episcopal. Presidiu o Bispo da Diocese e orientou a reunião o ecónomo
Diocesano – Pe. Abel Ferreira Rodrigues. Estava, também, o Ecónomo Adjunto – Pe. Marco
Cabral. Fez-se a aprovação das contas de todas estas Instituições e refletiram-se alguns problemas concretos das mesmas.
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CAPÍTULO V
VIDA CONSAGRADA
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ANO DOS RELIGIOSOS
Continuando a visita que se propôs realizar a todos os Institutos e Casas religiosas da
diocese, o Bispo esteve na Comunidade de Canas de Santa Maria, com as Irmãs Missionárias
Filhas do Coração de Maria, a viver e a trabalhar nas instalações do Centro Social Paroquial.
Com o Bispo esteve o Pe. Francisco de Medeiros, elemento responsável da CIRP da diocese.
Também esteve presente o diácono Felisberto – diretor do Gabinete de Informação da diocese.
Na Eucaristia e refeição que se seguiu, esteve também o pároco – Pe. João Dinis.
FESTA DA BEATA RITA
Na manhã do passado domingo, dia 20 de setembro, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja Matriz de Ribafeita, celebrando os 135 anos da fundação do 1.º Colégio, em Gumiei, fundado
por Rita Amada de Jesus, que nasceu e morreu naquela paróquia, no lugar de Casalmendinho.
Também se celebravam os 135 anos da aprovação do Instituto Jesus Maria e José, fundado pela
Beata Rita. Presentes na celebração várias Irmãs do Instituto, entre as quais a Superiora Geral,
vinda expressamente do Brasil e a Provincial em Portugal. Estavam, ainda, algumas dezenas de
pessoas, vindas de Ovar, membros da família espiritual Beata Rita.
VISITA ÀS IRMÃS DOROTEIAS
Na sequência das visitas aos Religiosos, no Ano do Consagrado, o Bispo esteve nas instalações do Colégio da Imaculada Conceição, visitando a Congregação Religiosa das Irmãs
Doroteias, constituída por 21 Irmãs. Este encontro realizou-se durante a tarde do dia 24 de
setembro.
Depois de um pequeno encontro com a Comunidade Religiosa, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Capela do Colégio, completamente cheia com alunos, professores e familiares. Presente, também, a Superiora Provincial – Irmã Maria Lúcia Ferreira Soares. Nesta Eucaristia
festiva, celebrou-se o jubileu dos 50 anos da Superiora em Viseu – Irmã Maria da Conceição
Alves Paiva.
Depois da Eucaristia – na qual concelebraram Mons. Sílvio, capelão do Colégio, Pe.
Francisco Medeiros, sacerdote superior dos Combonianos e dirigente da CIRP, em Viseu, e Pe.
Manuel Costa Pinto, sacerdote da diocese de Lamego e de um lanche para todos os presentes
– seguiu-se o encontro do Bispo com a Comunidade Religiosa. Neste encontro, partilhou-se o
sentido deste Ano do Consagrado e o que tem dito o Papa aos Religiosos.
Abordou-se, também, o programa da Diocese, neste último ano do Sínodo e no ano jubilar
da Catedral. O encontro terminou com uma refeição, muito familiar, saboreando-se, também, o
bolo do jubileu da Irmã Conceição.
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VIDA CONSAGRADA
VISITA ÀS MISSIONÁRIAS FILHAS DO CORAÇÃO DE MARIA,
EM CANAS DE SANTA MARIA
Na tarde do passado dia 17, D. Ilídio visitou, em Canas de Santa Maria-Tondela, as Missionárias Filhas do Coração de Maria, única comunidade que estas religiosas têm em Portugal.
Já tiveram outra comunidade no Centro Sócio-Pastoral da Diocese, mas a experiência durou
poucos anos.
Fundado por Maria Guell y Puig, em Setembro de 1899, em Cervera – Espanha, o Instituto dedica-se ao exercício apostólico da caridade, assistindo doentes, idosos, crianças e jovens.
A Comunidade vive há 26 anos em Canas de Santa Maria, no Centro Paroquial, que tem as
valências de creche, jardim-de-infância, centro de dia, apoio domiciliário e lar. É constituída
por três Irmãs, trabalha no Centro Paroquial e colabora na pastoral da paróquia, cumprindo os
preceitos evangélicos, num apostolado traduzido em serviço com espírito cordimariano, “dar
muita glória a Deus e ajudar muitas almas, tendo como modelo a Virgem Maria, tão simples e
humilde de coração”, segundo o desejo da fundadora.
D. Ilídio falou a estas Religiosas da Visita ad Limina, que tinha acabado de realizar, em
Roma, e de temas abordados com o Santo Padre: atenção aos jovens, dimensão afetiva da fé,
e da família, enquanto lugar do crescimento na fé. Apresentou também alguma documentação
produzida no âmbito da celebração do Ano do Consagrado.
Referiu o desejo do Papa de “que os sacerdotes se dediquem ao essencial” – oração, pregação e testemunho, à maneira dos apóstolos. Por isso, é importante que os leigos, religiosos e
diáconos assumam os outros âmbitos da vida paroquial, recordou D. Ilídio.
A presença dos Consagrados foi considerada por D. Ilídio como “riqueza” da diocese e,
querendo saber qual o ritmo de adesão de novas vocações ao Instituto, a Irmã Rosa, Superiora
da Comunidade, informou que não há portuguesas e, para além do Brasil, as novas admissões
acontecem sobretudo no Perú. O Instituto conta com 290 religiosas em todo o mundo.
D. Ilídio fez uma “radiografia” da presença de Consagrados na diocese, sendo “uma das
que mais Institutos religiosos tem”. O Pe. Francisco, missionário comboniano, acompanhou D.
Ilídio nesta visita, como elemento da CIRP – Confederação dos Institutos Religiosos de Portugal.
A terminar a reunião, D. Ilídio deu informações sobre as iniciativas previstas para o Ano
da Misericórdia, que se iniciará em dezembro e dos trabalhos do Sínodo Diocesano, que irá ter a
sua última Assembleia em novembro. Falou ainda da nova organização da diocese em Unidades
Pastorais agrupadas em 7 arciprestados.
O Sínodo dos Bispos dedicado à Família e o Jubileu dos 500 Anos da Dedicação da Catedral foram também objeto da conversa familiar que D. Ilídio manteve com as Missionárias
Filhas do Coração de Maria.
Perguntando-lhes o que esperam do Bispo e da diocese, responderam que “se sentem
acarinhadas, mas gostariam de sentir mais a sociedade a apreciar a opção pela vida religiosa”.
Lamentam não terem conseguido, até agora, “seduzir” nenhuma jovem portuguesa para integrar
o Instituto a que pertencem, elas que são, as três, brasileiras.
A celebração da Eucaristia, na capela do Centro, e com a presença do Pároco, Pe. João
Dinis, antecedeu o jantar, que serviu para continuar o aprofundamento dos temas abordados na
reunião e falar da Escola de Formação, para vários níveis, que a Diocese está a preparar.
Olhando com gratidão o passado e vivendo com paixão o presente, D. Ilídio desejou a
esta Comunidade que o futuro possa ser abraçado com esperança, cumprindo expetativas e
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alargando horizontes que passem pela proximidade a “todo o povo cristão, para que tome cada
vez maior consciência do dom que é a presença dos consagrados numa paróquia”.
GI
IRMÃS DE SANTA BEATRIZ DA SILVA EM CAPÍTULO
Nas manhãs de quarta e quinta-feira – dias 14 e 15 de outubro – realizou-se o Capítulo
das Irmãs Concepcionistas de Santa Beatriz da Silva, no seu Mosteiro. Presidiu o Bispo da diocese, estando presentes, também, 2 das 4 Irmãs que estão no Estoril. Sendo eleitoral, a manhã
de quinta-feira teve como objetivo fundamental a eleição da Abadessa (Irmã Superiora) e todo
o Conselho, contando com as Irmãs deste Mosteiro e das que estão no Estoril.
25.º ANIVERSÁRIO DOS PADRES CLARETIANOS
No domingo, dia 25 de outubro, os Padres Claretianos celebraram os 25 anos da sua presença na diocese de Viseu e em Tondela. A comemoração festiva iniciou-se com uma procissão,
da Igreja de Nossa Senhora do Carmo para a Igreja Matriz. A razão desta procissão deve-se ao
facto de, nos primeiros anos, a Comunidade dos Padres estar responsável por esta Reitoria, nos
últimos anos da paroquialidade do Pe. José Batista.
Depois da procissão, teve lugar a Eucaristia, numa Igreja repleta de pessoas, em celebração muito bem animada por um coro local. Presidiu à Eucaristia o Bispo da Diocese, tendo
concelebrado os 3 Padres da Comunidade – Pe. João Carlos, Pe. António Silva e Pe. Florentino
– e, ainda, o Superior Provincial, um dos párocos anteriores – Pe. Carlos Ângelo – e o Pe. João
Luís, ali ordenado há 20 anos. Seguiu-se o almoço num restaurante local, no qual estiveram
algumas dezenas de pessoas, amigas dos Padres da Comunidade e colaboradoras da paróquia.
O Bispo agradeceu muito tudo o que os Padres Claretianos têm feito na Comunidade e no
Arciprestado e fez votos para que permaneçam por muitos anos – na paróquia de Tondela e na
diocese.
VISITA AOS PADRES CLARETIANOS
Neste Ano dos Consagrados e na sequência do programa, antes combinado com cada
Instituto ou Congregação, o Bispo esteve, na terça-feira, dia 20 de outubro, com os Padres de
Santo António Maria Claret, em Tondela. Com o Pe. João Carlos – o Pároco de Tondela e o
mais novo desta Congregação, em Portugal – com o Pe. António Silva e com o Pe. Florentino,
o Bispo passou toda a manhã, conversando sobre vários pontos de interesse, concelebrando a
Eucaristia e almoçando juntos. Foi uma bela manhã, vivida com uma Comunidade Religiosa
que, desde há 25 anos, estão na nossa Diocese e em Tondela.
NO ANO DO CONSAGRADO
VOTOS PERPÉTUOS DA IR. MARIA BENEDITA
É com muita alegria, que o será também para toda a diocese de Viseu e para a Igreja, que
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Jornal da Beira anuncia, em pleno Ano do Consagrado, a profissão de votos perpétuos de uma
nossa conterrânea.
Trata-se da Ir. Maria Benedita, filha de Dr. Custódio Matos Costa, Juiz do nosso Tribunal Diocesano e de Maria Armanda, professora aposentada, residentes em Sabugosa. Nascida
em Viseu há 30 anos, entrou para a vida religiosa em 2006, tendo feito votos temporários há
seis anos. Pertence à Congregação “Aliança de Santa Maria”, que tem como carisma “viver e
difundir a Mensagem de Fátima”.
A cerimónia, aberta ao público, decorrerá a partir das 14h30 do dia 21 deste mês de novembro, na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima. Com ela, da mesma Congregação,
fazem votos perpétuos mais três irmãs e outras três, votos temporários.
É motivo para dar graças a Deus por estes sinais da sua presença e do seu amor pela
Igreja. Os jovens (as jovens) estão aí a responder com generosidade e alegria à vocação. A nossa
presença, ao menos pela oração, tornará nosso este acontecimento, interpelando-nos a uma
resposta sempre atenta aos chamamentos do Senhor.
Parabéns à Irmã Benedita e suas companheiras extensivos à suas famílias e comunidades.
IR. ELISA DAS CANDEIAS BORGES 50 ANOS DE CONSAGRAÇÃO
Também no dia 20 deste mês de novembro há motivo de júbilo e de celebração em Fátima, na Casa das Irmãs de Nossa Senhora da Caridade e do Bom Pastor. Nesse dia, às 11 horas,
a Ir. Elisa, de Carregal do Sal, há pouco tempo agraciada em França pelo seu trabalho de acolhimento aos emigrantes, celebra as bodas de ouro da sua consagração ao Senhor.
Ontem como hoje, o Senhor faz maravilhas. Louvor a Ele por estes dons na sua Igreja.
ANO DOS CONSAGRADOS NOS TERCEIROS
Na manhã de domingo, dia 6 de dezembro e a convite da Fraternidade da Ordem Terceira
de S. Francisco de Assis da igreja dos Terceiros, o Bispo foi presidir à Eucaristia.
Concelebraram, para além do Superior da Comunidade Religiosa – Frei Pedro – os outros
Freis da Comunidade: Frei Francesco Ervas e Frei Giovanni Sartori. Foi uma celebração específica deste ano dos consagrados que levou o Bispo a estar em todas as Casas Religiosas presentes
na diocese.
ENCERRAMENTO DO ANO DOS CONSAGRADOS
SOLENIDADE DE SÃO TEOTÓNIO CELEBRADA NA SÉ
O Bispo da Diocese presidiu, a 18 de fevereiro, na Catedral, à solenidade de São Teotónio, padroeiro da diocese, da cidade de Viseu e do Hospital.
Além de muitos sacerdotes, presentes também as comunidades religiosas presentes na
diocese, uma vez que esta celebração marcava também o encerramento do Ano dos Consagrados, em Viseu.
Dirigindo-se aos religiosos e religiosas presentes, bem como aos institutos seculares, afirmou D. Ilídio: “quero manifestar, a todas e a todos, o meu amor e o meu agradecimento, pelo
que sois e fazeis e dizer que estou convosco, rezo por vós, desejo que continueis a ter muitas e
santas vocações e que, na construção do Reino de Deus nesta Igreja, conto convosco e podeis
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contar sempre comigo”.
Lembrando a figura de São Teotónio, primeiro santo português, na sua consagração a
Deus e ao anúncio do evangelho, concluía D. Ilídio Leandro: “aprendamos, como Teotónio,
a ser grandes, servindo a sabedoria da Cruz, o amor e a vida que vem de Quem deu a Sua por
nós!... Aprendamos a viver a pedagogia do amor que sabe dar a vida por aqueles que ama e que
acredita que é morrendo que se ressuscita para a vida eterna!...”.
MONSENHOR ALVES BRÁS
COOPERADORAS DA FAMÍLIA CELEBRAM 50 ANOS DA SUA MORTE
No próximo dia 13 de março assinalam-se 50 anos sobre a morte do Venerável Pe. Joaquim Alves Brás. Um homem visionário que nasceu em 1899 em Casegas, concelho da Covilhã, e que pautou a sua vida pela promoção e dignificação da mulher e da família.
Fundador da Obra de Santa Zita (OSZ), do Instituto Secular das Cooperadoras da Família
(ISCF), do Movimento por um Lar Cristão (MLC), do Centro de Cooperação Familiar (CCF)
e do Jornal da Família, monsenhor Alves Brás foi pioneiro na Pastoral Familiar. Um trabalho
que se traduziu na fundação de inúmeras casas de acolhimento e formação das então chamadas
“criadas de servir”. Todo este trabalho teve como objetivo a dignificação, a promoção e santificação da família.
Hoje o carisma de Monsenhor Alves Brás ganha “alma” através das Cooperadoras da
Família, leigas consagradas, que levam por diante o cuidado e a santificação da família e que
souberam adaptar-se aos tempos. Apoio à infância e à terceira idade, centros de aconselhamento
familiar e matrimonial são as áreas por onde passa a ação das cerca de 270 Cooperadoras da
Família que têm a cargo 22 casas em Portugal e missões na Colômbia, Brasil, Espanha, França,
Itália e Cabinda (Angola).
Numa altura em que se assinalam 50 anos sobre a morte do Fundador a Coordenadora
Geral do ISCF, Alice Cardoso, afirma que “amar, cuidar, preservar, desenvolver e enriquecer
este património espiritual é tarefa e responsabilidade de todas e de todos os dias”. 50 anos depois “aquele que foi o Apóstolo da Família em Portugal permanece vivo na sua Obra, toda ela
vocacionada para a promoção e a dignificação da mulher e da família”, acrescenta.
Os 50 anos da morte de monsenhor Alves Brás têm estado a ser celebrados um pouco por
todo o país onde existem casas a cargo das Cooperadoras da Família. Com a aproximação do
dia do falecimento (13 de março) multiplicam-se as celebrações e homenagens ao “Apóstolo
da Família”. No próximo dia 6 de março decorrem celebrações em Aveiro e Guimarães. No dia
11 de março a homenagem ao Fundador é feita pelas Cooperadoras da Família em Carcavelos.
No próprio dia em que se assinala o falecimento, 13 de março, decorrem celebrações e homenagens em Lisboa, Porto, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Elvas, Faro, Figueira da Foz, Funchal,
Guarda, Portalegre, Viseu, Casegas, Cabinda, Brasil, Madrid, Roma, Paris e Colômbia
A Família Blasiana convida todos os interessados em tomar partes destas celebrações
para fazer memória do Fundador falecido em 1966 e agradecer a vasta Obra criada em prol da
Igreja e da sociedade.
Em Viseu:
15h15: Acolhimento – Na Igreja do Coração de Jesus;
15h30: Introdução à vida e obra do Venerável Pe. Joaquim Alves Brás Fundador da Instituição;
15h45: Celebração da Eucaristia, presidida por D. Ilídio Pinto Leandro Bispo da Diocese
Igreja Diocesana

259

de Viseu. Momento recreativo apresentado pelas crianças do Jardim de Infância (pré-escolar) e
lanche convívio nas instalações do jardim de Infância Santa Zita.
CINQUENTENÁRIO DA MORTE DO VENERÁVEL
PE. JOAQUIM ALVES BRÁS
O Instituto das Cooperadoras da Família de Viseu homenageou o seu Fundador Venerável
Pe. Joaquim Alves Brás no dia 13 de março de 2016 com um momento celebrativo, onde teve
lugar primordial a Celebração da Eucaristia, na paróquia do Coração de Jesus, sendo aberto a
toda a comunidade de Viseu.
Tivemos a honra de ter connosco na celebração, D. Ilídio Pinto Leandro, Bispo da Diocese de Viseu.
Assim como alguns sacerdotes, Padre Milton, pároco desta paróquia, Cónego Orlando,
assistente do Movimento por um Lar Cristão, Padre Dionísio, Reitor do Seminário de Lamego,
a concelebrar. Estando deste modo, unidos neste momento tão significativo para o Instituto das
Cooperadoras da Família.
D. Ilídio Leandro fez questão de agradecer o trabalho que as cooperadoras desenvolvem
nesta cidade de Viseu que é especificamente auxiliar a família, através da Creche e Jardim de
Infância, entre as demais famílias que batem à porta diariamente, assim como na integração das
mesmas, na ação pastoral da paróquia e da diocese. Era grande a preocupação do Venerável Pe.
Joaquim Alves Brás, pelo bem da família “Defender a família é defender a humanidade, porque
a família é a fonte donde brota a humanidade.” (Mons. Brás)
D. Ilídio referiu que Monsenhor Brás, foi para a Igreja e para a Sociedade, um Homem
notável pelas suas obras a bem da igreja e da sociedade. Lutou sempre para se aproximar cada
vez mais de Deus e ajudando os outros a encontrar Deus.
A celebração da eucaristia foi o momento mais profundo deste acontecimento onde a
animação dos cânticos, esteve a cargo de toda a equipa pedagógica e as crianças do jardim de
infância.
As crianças do pré-escolar, presentearam o público, com a apresentação da síntese da vida
de Monsenhor Brás onde tiveram um papel relevante. Mimando com as suas “artes teatrais” os
seus familiares e os demais que se fizeram presentes nesta homenagem ao “Padre Brás”.
Que após 50 anos da sua morte Ele continua vivo nas suas obras.
As cooperadoras da família agradecem a todas as pessoas que se uniram a nós, neste ato
solene em que celebramos o cinquentenário da morte do fundador Venerável Pe. Joaquim Alves
Brás.
CONGREGAÇÃO DAS DOROTEIAS
A Congregação das Irmãs Doroteias celebrou os 150 anos da sua presença em Portugal
com uma celebração em Fátima, na Basílica da Santíssima Trindade, no dia 9 de abril.
O Bispo de Viseu esteve presente. Presidiu o Bispo do Porto. O tema deste encontro que
teve, além da Eucaristia, outros momentos de Festa, foi «Agradecer em Festa». Estavam alguns
milhares de pessoas, desde as Religiosas, a atuais e ex-alunos e muitas pessoas amigas desta
Congregação religiosa.
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JUBILEU SACERDOTAL DE PADRE MARTINHO LOPES MOURA
APRESENTAÇÃO
Sou um dos primeiros missionários combonianos, de nacionalidade portuguesa, que passaram pelo Seminário das Missões, em Viseu.
Nasci em Campia, município de Vouzela, a 25 de julho de 1940, festa de São Tiago,
segundo de quatro irmãos e duas irmãs. Os meus pais já falecidos, eram fervorosos cristãos e
assim cresci alegre e feliz, seguindo o exemplo deles, em ambiente tranquilo da roça. Entrei em
1951, no seminário comboniano, em Viseu, e entrei a fazer parte da Família Comboniana, com
a primeira profissão religiosa, a 9 de setembro de 1959. Depois da filosofia, em Portugal, fui
concluir a teologia na Itália.
A minha vocação está muito ligada à forte devoção do povo português à Senhora de
Fátima. Em agosto de 1950, a Virgem de Fátima, Peregrina, passou pela minha paróquia e foi
nessa ocasião que eu senti, pela primeira vez, o chamado para a vida sacerdotal. A 20 de janeiro
de 1951, o comboniano Padre Rino Carlesi, foi o pregador na festa de São Sebastião, na minha
paróquia de Campia e foi a ele que eu falei, que gostaria de ser missionário. O Pe. Rino, já
falecido, veio a ser esse grande Bispo missionário de Balsas, no Estado de Maranhão, Brasil.
A 28 de junho de 1966 fui ordenado sacerdote em Milão e nesse mesmo ano fui destinado a
Moçambique e à diocese de Nampula, para onde parti a 2 de outubro.
PRIMEIRO CAMPO DE TRABALHO
Depois de aprender a língua desse povo makua, os seus usos e costumes, em Nacaroa,
com o Padres Atílio Buzi e Lourenço Turrini, fui destinado à Missão de São João de Deus, em
Alua, erigida em maio, desse mesmo ano, pelo então Bispo, D. Manuel de Medeiros Guerreiro.
Éramos, três missionários nessa Missão, eu estava com o Irmão Lamberto Agostini e o Pe. Vicenzo Capra. Não havia nenhuma estrutura paroquial, só vivíamos com o povo e como o povo,
em simples palhotas e fomos muito bem acolhidos, com tanta amizade e simpatia. A Missão,
no regime do Padroado português, era um centro religioso, educacional, de saúde, promoção
humana e desenvolvimento e com o lema político de civilizar e cristianizar, ou seja, fazer bons
portugueses e bons cristãos.
Escolhemos algumas prioridades de trabalho: a assistência e visita aos doentes, e eram
tantos, a catequese para adultos e adolescentes e o acompanhamento dos cerca de quinze mil
alunos das 120 escolas-capelas, confiadas ao cuidado dos missionários, enquanto que o Irmão
missionário Lamberto Agostini ia orientando a construção do posto médico, da casa paroquial e
o salão que serviria, como igreja. Foram anos de intenso trabalho, com algumas privações e dificuldades e muitas alegrias e aventuras, de toda a espécie. Muitas vezes me deparei com leões
e leopardos, e outros animais ferozes, nas visitas às comunidades e escolas mas, graças a Deus,
eles sempre me respeitaram, deixando somente um grande susto. Hoje essa paróquia é uma das
mais florescentes da nova diocese de Nacala.
POR OUTRAS MISSÕES
Depois de algum tempo na missão de Lúrio, em 1972 fui transferido para a Missão de
Mirrote, fundada em 1935, por um sacerdote diocesano português, Pe. António Mateus, considerado por todos como um santo, pela sua grande bondade e caridade na acolhida das pessoas.
Ele aí morreu e aí está sepultado e continua ainda hoje muito presente, na memória e veneração
Igreja Diocesana

261

daquele povo makua. Em Mirrote me dediquei, sobretudo à formação das comunidades de
base e suas lideranças e ao tratamento de milhares de doentes. Eram os anos duros e difíceis da
guerra colonial, com tantos mortos, tantas barbaridades e massacres de inteiras povoações. Os
guerrilheiros, lutando contra o exército português, pela libertação de Moçambique, continuavam avançando e cada dia deixavam para trás, um rasto de violência e de morte. Nessa guerra
colonial, muitos soldados foram mortos e outros mutilados pelos ataques, minas e emboscadas.
A CAMINHO DA VIRADA HISTÓRICA
Em fevereiro de 1974, nós missionários combonianos, com o Bispo de Nampula, D. Manuel Vieira Pinto, fizemos um documento: “Imperativo de consciência”, pressionando os Bispos
para reconhecerem oficialmente, como Igreja, o direito do povo moçambicano à independência.
O documento chegou às mãos da PIDE, polícia secreta de defesa do Estado. Assim o Bispo e os
Combonianos fomos perseguidos e alguns expulsos e eu fui ameaçado de morte, como traidor
da pátria, pelos portugueses mais conservadores. Com um golpe de Estado, em 1974, Portugal
derrubou uma ditadura de 40 anos e assim foi reconhecido, às colónias, o direito à independência. A alegria do povo foi imensa e a festa da Independência aconteceu, a 25 de junho de 1975.
DE NOVO O SOFRIMENTO
Pouco tempo depois, o sofrimento voltou, com a implantação do regime comunista. Todas as liberdades e direitos do povo foram suprimidos e também a liberdade religiosa. Todos os
bens das Igrejas foram confiscados e nacionalizados e toda a propriedade privada passou para o
Estado comunista e assim tudo foi nacionalizado. O povo foi proibido de reunir-se para fazer as
suas festas e cerimónias e não podia deslocar-se sem autorização, guia de marcha, e começou
também a perseguição religiosa. Nós missionários tivemos de encontrar uma profissão para
poder continuar em Moçambique, eu trabalhei primeiro na enfermagem, em Mirrote, e depois
como agricultor e criador de animais, em Mecubúri. O sofrimento do povo chegou ao extremo
e daí surgiu um movimento armado de resistência à ditadura comunista, que se prolongou com
uma guerra civil de 16 anos, deixando mais de um milhão de mortos e centenas de milhares de
mutilados e o País se tornou o mais pobre do mundo. Muitos missionários/as também foram assassinados. Queria só lembrar o comboniano Irmão Alfredo Fiorini e a comboniana Irmã Teresa
delle Pezze e o Pa- dre Alírio Batista, missionário da Boa Nova, que substituí na paróquia da
catedral de Nampula e o sepultei, na ausência do Bispo, D. Manuel Vieira Pinto, que continuou,
na sua diocese de Nampula, procurando dialogar com o 1o Presidente da República, Samora
Machel.
Milhões de moçambicanos, por causa da fome, das doenças, da miséria e da guerra, fugiram para os países vizinhos de Moçambique, para salvarem a vida e a de suas famílias.
MILHÕES DE REFUGIADOS
Outros missionários/as estavam proibidos de entrar em Moçambique, assim eu, depois
de passar por várias paróquias, Mecuburi, Muite, Catedral de Nampula e Buzi e tantas vezes,
arriscando a vida, somente por fidelidade à vocação e missão e para ficar ao lado desse povo
tão sofrido, em 1987 fui enviado para o Malawi, para aí acompanhar, juntamente com outros
três missionários combonianos e seis Combonianas, cerca de 4 milhões de refugiados. Fiquei
no Malawi, até 1995, acompanhando esse povo e as muitas comunidades cristãs, em exílio,
privilegiando a formação religiosa das lideranças e das comunidades cristãs.
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Do Malawi acompanhávamos cerca de 500 comunidades cristãs, através dos seus Animadores, que periodicamente se deslocavam ao Malawi, caminhando durante semanas pela mata,
para encontros de formação e para poderem regressar às suas comunidades, com a Eucaristia.
Alguns foram mortos nestas viagens e com a Eucaristia. Durante uma prolongada seca, em Moçambique, também através de centenas e centenas de Animadores entraram, em Moçambique,
pelas fronteiras clandestinas, centenas de toneladas de alimentos, para aliviar a fome daquela
gente, abandonada de todos e só continuamente ameaçada de morte pelos guerrilheiros, de ambas as fações, da Frelimo e da Renamo.
Quando foi assinado o acordo de paz, a 4 de outubro de 1992, pouco a pouco, quase todos
esses refugiados regressaram a Moçambique, para recomeçarem a vida e reconstruírem a nação,
agora num regime de liberdade e democracia.
Durante 29 anos fiquei junto desse povo moçambicano, tão sofrido, partilhando com ele,
os momentos de alegria e os momentos de dor e de risco de vida. Esse povo moçambicano
que sabe sorrir e ser acolhedor e hospitaleiro, mesmo quando tudo corre mal. Hoje o povo vai
reconstruindo a sua nação, com mais bem-estar e sobretudo mais fraternidade e com muita dificuldade na reconciliação nacional.
A MISSÃO EM TERRAS DE SANTA CRUZ BRASIL
Em fins de 1995, vim ao Brasil, em visita a familiares e para participar em cursos de formação e atualização teológica e, em 1996, fui enviado para trabalhar no Brasil. Assim trabalhei
na animação missionária, em Lages, Santa Catarina e em Curitiba e em todo o Paraná.
O meu trabalho de animação foi centrado na realização de semanas missionárias, nas
paróquias de quase todas as dioceses do Paraná. Nesse trabalho, visitava e animava, no espírito
missionário, os alunos de todas as escolas da área de cada paróquia e também as comunidades
cristãs e todas as pastorais. Este foi o meu trabalho, durante 3 anos, e muito felizes e com ótimos resultados para tantas pessoas e jovens de dezenas de paróquias. Tive sempre o apoio e
colaboração dos Párocos e a bênção dos Bispos das 17 dioceses do Paraná. Para eles vai o meu
obrigado e a minha sincera gratidão, embora a maioria já esteja aposentada e outros já tenham
falecido. Em 1999 fui enviado para o Rio de Janeiro, para a paróquia do Santo Cristo dos Milagres, onde fiquei apenas um ano, porque essa paróquia foi entregue para o Clero diocesano.
Assim em janeiro de 2000, fui enviado para a diocese de São Mateus, no Espírito Santo, para
iniciar a nova paróquia, no bairro de Guriri e dedicada ao então Beato Daniel Comboni, que foi
canonizado em 2003.
Esses foram anos de muito entusiasmo missionário e as pessoas e lideranças das comunidades me deram uma preciosa e válida colaboração, nesse trabalho maravilhoso. Foi fundada
uma obra social “Vida Plena”, com voluntárias/os, sobretudo para ir ao encontro das carências
dos moradores do Bairro da Liberdade, onde se encontrava o lixão da cidade, de São Mateus.
Toda a paróquia foi envolvida nessa obra social e todos colaboravam com muita generosidade.
Algumas capelas foram construídas, assim como o centro paroquial e alguns centros comunitários.
REGRESSO A MOÇAMBIQUE
Em julho de 2005, quando a paróquia, de Guriri, já estava bem organizada e encaminhada
e era autossuficiente economicamente e com comunidades animadas e lideranças bem preparadas, fui convidado pelos superiores, para regressar a Moçambique e aceitei com muita alegria.
Assim, em novembro de 2005, já estava, de novo, nessa terra tão querida, de Moçambique.
Igreja Diocesana

263

Fiquei, durante dois anos, na cidade da Beira, trabalhando na promoção vocacional e animação missionária e depois em 2007, fui enviado para uma comunidade a 300 km da cidade da
Beira e para a paróquia dedicada a São Daniel Comboni, em Muxúngue. Estava feliz e animado
no meu trabalho com aquela gente tão simples e acolhedora.
DE NOVO NO BRASIL
Por motivo de saúde, fui obrigado a regressar ao Brasil, em 2008. Desta vez fui destinado
à paróquia de São Sebastião, no Gramacho, na diocese de Duque de Caxias. Fiquei com esse
povo maravilhoso e em parte bastante carente. Aí trabalhei na evangelização e formação das
comunidades e também dando apoio às obras sociais, às três escolas comunitárias e ao Ambulatório paroquial, com dois médicos e algumas enfermeiras e serventes de enfermagem.
Muito trabalho foi feito, em pouco tempo, com a colaboração das Lideranças comunitárias, pois, em janeiro de 2009, essa paróquia foi entregue para o Clero diocesano, na pessoa do
seu Bispo D. José Francisco.
Em outubro, desse mesmo ano, fui destinado à paróquia de Santa Terezinha, ainda na
diocese de Duque de Caxias, onde fiquei durante 6 anos. A 31 de agosto de 2015 essa paróquia
também foi entregue à diocese, na pessoa do seu Bispo, D. Tarcísio Nascentes dos Santos.
Depois de alguns meses, em São Paulo, cuidando da manutenção da casa provincial e do
serviço religioso no santuário de Santa Cruz e da Reconciliação, fui transferido para Curitiba,
onde me encontro até ao presente, apoiando na paróquia e na animação missionária.
Que Deus seja louvado pelo que, com a Sua ajuda, consegui fazer e, sobretudo, pelas pessoas que conheci e com quem convivi e a quem pude ajudar para serem mais felizes e fraternas.
Estou celebrando, neste ano de 2016, o meu Jubileu sacerdotal, 32 anos em Moçambique
e Malawi e 18 anos no Brasil.
São Daniel Comboni continue intercedendo, junto de Deus, por todos nós.
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ARCIPRESTADOS
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ZONA PASTORAL DE BESTEIROS
Na manhã de quinta-feira, dia 17 de setembro, realizou-se, em Tondela, o encontro dos
sacerdotes da Zona Pastoral de Besteiros. Esteve presente, também, o Bispo da diocese. A
reunião, conduzida pelo Vigário Episcopal, refletiu e decidiu os vários pontos da agenda, onde
pontificava a organização dos temas de formação permanente. Estes serão refletidos nos diversos locais referentes aos, ainda, 4 arciprestados que constituem esta Zona Pastoral.
CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO (CPM)
A Equipa CPM de Oliveira de Frades, com a colaboração da Equipa Diocesana, leva a
efeito nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, uma Formação Diocesana que decorrerá no Centro
Paroquial de Oliveira de Frades.
Acolhidos às 9h30, os participantes escutarão às 10h00 o Cónego Manuel Matos numa
palestra com o tema ‘Matrimónio – Sacramento’, seguida de debate.
O encerramento está previsto para as 12h30. Dada a importância e atualidade do tema,
o convite para o encontro é dirigido a todos os que estão ligados à Pastoral Familiar e, muito
particularmente, aos casais.
PEREGRINAÇÃO JUBILAR DA ZONA PASTORAL DE BESTEIROS
As paróquias dos arciprestados de Besteiros, Tondela, Santa Comba Dão e Carregal do
Sal realizaram, na tarde do passado domingo, a sua peregrinação jubilar à Catedral.
Os fiéis que participaram nesta iniciativa foram acolhidos pelo Bispo e pelo Vigário Episcopal para a Pastoral, Pe. Virgílio Rodrigues. Fátima Eusébio, responsável pelo Departamento
dos Bens Culturais da Diocese, fez uma resenha histórica de mais de mil anos de história da
Catedral, mostrando a evolução arquitetónica do templo e enquadrando a celebração dos 500
Anos da Dedicação da Catedral, após as obras de grande vulto que lhe deram a configuração
atual.
A peregrinação, a primeira deste Ano Jubilar, teve também um momento solene, com a
Oração de Vésperas, presidida por D. Ilídio Leandro, que fez uma catequese sobre o significado
da Catedral, como Igreja-Mãe de todas as Igrejas da Diocese, unidas ao seu Bispo, figura de
Cristo, “a videira de que todos os cristãos são os ramos” (João 15, 1-8), convidando os presentes
a imitarem as comunidades cristãs primitivas referidas em Actos 2, 42-47, textos bíblicos que
foram proclamados no início da celebração.
Numa síntese da Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, D. Ilídio recordou os trabalhos
do Sínodo Diocesano, visando a renovação da Igreja diocesana, à luz das propostas do Concílio,
que se realizou há cinquenta anos.
Agradecendo o trabalho “missionário” de todos os “párocos, leigos e religiosos, órgãos de
corresponsabilidade paroquial, membros das diversas tarefas e serviços pastorais e dos diversos
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Movimentos de apostolado e de espiritualidade”, D. Ilídio Leandro agradeceu “o que sois e fazeis, vivendo e anunciando Jesus Cristo, presente na Sua Palavra e nos Sacramentos confiados
à Igreja”.
O Bispo terminou a sua catequese explicando que “esta nossa Igreja, aqui como Catedral
e presente em todas as nossas 208 paróquias, é o sinal vivo e visível da unidade e da comunhão
e sinal da presença de Cristo, luz e cabeça de todos”.
Os participantes nesta peregrinação jubilar receberam “a Graça especial do Jubileu concedida com a mediação do Santo Padre, o Papa Francisco”, rezando o Credo, o Pai-Nosso, a
Avé-Maria e o Glória.
Assinalando esta data jubilar, vai manter-se até fevereiro a Exposição “Entre Deus e os
Homens”, constituída por mais de duas centenas de peças oriundas de mais de metade das paróquias da diocese. Organizada pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese, a Exposição
está patente em quatro núcleos distribuídos pela Catedral, pelo Museu Nacional de Grão Vasco,
pelo Museu da Santa Casa da Misericórdia e pelo Museu Municipal Almeida Moreira.
GI
ARCIPRESTADO DE VISEU
Os sacerdotes do arciprestado de Viseu (Urbano) reuniram na manhã de segunda-feira,
dia 12 de outubro, com a preparação da Visita Pastoral às suas paróquias em agenda. Esteve,
nesta reunião, o Bispo da diocese.
Iniciando-se com a Hora Intermédia, a reunião, moderada pelo Arcipreste – Cón. José
Henrique – prosseguiu com a reflexão partilhada sobre aspetos importantes da Visita. Falou-se
na necessidade de contactar as Instituições diversas sediadas neste território e na metodologia
a utilizar. O Bispo responsabilizou-se por enviar uma carta circular que apresentará alguns dos
objetivos desta ação pastoral.
ZONA PASTORAL DE SÁTÃO
Na manhã de quinta-feira, dia 22 de outubro, o Bispo esteve com os Padres da Zona Pastoral do Dão, na Casa Paroquial de Sátão. Foi a 1.ª vez, desde há muitos anos, que houve uma
reunião de sacerdotes nesta Casa Paroquial, agora restaurada e onde vive o Pároco e Vigário
Episcopal – Pe. José Cardoso – e um outro sacerdote do Arciprestado – o Pe. António José
Rodrigues, pároco de Avelal, Decermilo, Romãs e Vila Longa. Parabéns à feliz e bem planeada
recuperação desta casa, de tantas memórias para esta paróquia, para o Arciprestado de Sátão e
para a Diocese.
APRESENTAÇÃO DE LIVRO
No início da noite de sábado, 24 de outubro, o Bispo esteve na apresentação de um livro,
escrito por Pe. Virgílio – pároco no Arciprestado de Santa Comba Dão. O tema – “A Evangelização nos Documentos Pastorais dos Bispos Portugueses, de 1967 a 1984” – constituía o
desenvolvimento do tema dos estudos feitos na Universidade Pontifícia de Salamanca. Foi uma
bela noite, com o salão da Casa da Cultura de Santa Comba Dão completamente cheio e com
diversos momentos de intervenção de vários grupos da Vila e do Arciprestado.
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Nos momentos de apresentação do livro intervieram o Autor – Pe. Virgílio – o Presidente
da Câmara Municipal e o Bispo. Parabéns ao Pe. Virgílio pelo trabalho feito e pelo ambiente de
festa e de amizade ali vivido.
ZONA PASTORAL DE BESTEIROS
FORMAÇÃO CRISTÃ PARA ADULTOS
Prosseguiram na passada semana mais três sessões de formação para adultos, em três
locais diferentes – Tondela, Santa Comba Dão e Campo de Besteiros.
Enquanto, em Tondela, o Arcipreste, Pe. João Pedro, falou de Vocações, em Campo de
Besteiros o tema foi a Unção dos Doentes, apresentado pelo Pe. Marco Cabral e, em Santa
Comba Dão, o Pe. Virgílio falou do Sacramento da Ordem.
As sessões de formação acontecem quinzenalmente, à noite, e os formadores vão percorrendo os locais de formação: Tondela, Campo de Besteiros, Santa Comba Dão e Carregal do
Sal, arciprestados que formam a Zona Pastoral de Besteiros.
Esta formação para adultos vem na continuidade da que se realizou no passado ano pastoral, sobre os Sacramentos. Neste ano pastoral, para além do Sacramentos da Unção dos Doentes, da Ordem e Matrimónio, o programa inclui também uma sessão sobre as Vocações e duas
sobre a Família. Uma é dedicada à doutrina do Magistério da Igreja sobre a Família e a outra
será sobre a Família Hoje: (Novos) Rumos e Desafios.
A primeira das nove sessões teve início a quinze de outubro, em Tondela, e a última será a
10 de março, em Cabanas de Viriato (Carregal do Sal), chegando a realizar-se quatro sessões na
mesma semana, em locais diferentes e com os diferentes formadores, abordando cada um dos
temas.
ZONA PASTORAL DE LAFÕES
Na manhã de terça-feira, dia 17 de novembro, o Bispo esteve em Oliveira de Frades, nas
instalações da paróquia, em reunião de Zona Pastoral. Esta reunião foi orientada pelo Vigário
Episcopal – Pe. Manuel Fernandes – e tinha como ponto fundamental da agenda a proposta de
arcipreste para este novo Arciprestado. O Bispo apresentou a todos os presentes alguns pontos
fundamentais para a vivência do Ano da Misericórdia. Como de costume, a reunião terminou
com o almoço de convívio.
ASSEMBLEIA ARCIPRESTAL
Para preparar a Visita Pastoral ao Arciprestado Urbano, reuniu a Assembleia Arciprestal
deste órgão pastoral, no início da noite de terça-feira, 17 de novembro. Presentes os párocos e
grupos de leigos de 9 das paróquias deste Arciprestado. Foi uma boa reunião, conduzi- da pelo
Arcipreste – Cón. José Henrique.
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NOVO ARCIPRESTADO
Um dos 6 novos Arciprestados é constituído pelos anteriores: Viseu Rural 1, Viseu Rural
2 e Mões. Estes reuniram no Centro Pastoral Diocesano, na manhã da passada quarta-feira, dia
18 de novembro, convocados pelo Vigário Episcopal – Pe. Manuel Barranha. O Bispo esteve
presente e apresentou alguns pontos importantes em ordem à vivência do Ano Santo da Misericórdia. Depois – e na ausência do Bispo – teve lugar a proposta do novo Arcipreste que já foi
apresentada.
ZONA PASTORAL DE BESTEIROS
Na manhã de quinta-feira, dia 19 de novembro, reuniram os sacerdotes da Zona Pastoral
de Besteiros, em Cabanas de Viriato. Iniciou-se o encontro com a celebração da Eucaristia pelos
sacerdotes falecidos nesta Zona Pastoral, como tem sido costume em cada ano. O Bispo não
esteve presente por ter celebrado as Exéquias de uma religiosa, falecida em acidente.
Com o Bispo presente, iniciou-se a 2.ª parte do encontro. O Bispo apresentou alguns
pontos de reflexão, em ordem à vivência pelas Comunidades cristãs do Ano da Misericórdia.
Depois, ausentou-se e os sacerdotes presentes ficaram a escolher aquele que assumirá a tarefa
de ser Arcipreste nos próximos anos.
ZONA PASTORAL DO DÃO
Na manhã de sexta-feira, dia 20 de novembro, reuniram os sacerdotes da Zona Pastoral do
Dão (anteriores arciprestados de Aguiar da Beira e de Sátão). O Bispo esteve presente, na Casa
paroquial de Sátão, lugar da 1.ª parte da reunião. Aqui, apresentou algumas sugestões para a
vivência do Ano Santo da Misericórdia pelas Comunidades cristãs.
De seguida, os Sacerdotes fizeram a sua proposta para a escolha do Arcipreste deste novo
Arciprestado. O almoço foi tomado em comum, na casa do Pe. Silvério, no Pereiro (Pedrosas).
CRISMAS EM CANAS DE SENHORIM
Na tarde do passado domingo, solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo, o
Bispo foi presidir à Eucaristia em Canas de Senhorim, onde crismou 62 adolescentes e jovens,
vindos das 6 paróquias do Arciprestado de Nelas.
Concelebraram os 2 sacerdotes que ali trabalham – Pe. Delfim Cardoso, Arcipreste, e Pe.
Jorge Carvalhal. Por motivos pastorais, não concelebrou o Pe. Ivan que estava ausente.
Foi uma bela celebração, muito participada por todas as pessoas presentes que enchiam,
completamente, a Igreja Matriz.
CRISMAS NO ARCIPRESTADO DE MÕES
Na tarde de domingo, dia 13 de dezembro, o Bispo esteve na paróquia de Moledo onde,
na Igreja Matriz, crismou 40 cristãos, quase todos jovens, vindos das diversas Comunidades
cristãs do antigo arciprestado de Mões.
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Concelebraram os 3 sacerdotes que são pastores nestas comunidades: Pe. Joaquim Alves,
Pe. António Sobral e Pe. Ricardo Alexandre.
A celebração foi bem preparada e bem solenizada pelo grupo coral desta Comunidade e a
participação de todos os presentes que enchiam a grande igreja matriz de Moledo.
ARCIPRESTADO DE BESTEIROS
A companhado pelo Vigário-Geral, o Bispo esteve em Campo de Besteiros, na reunião
arciprestal, na manhã de quinta-feira, dia 17 de dezembro. A reunião foi orientada pelo novo
Arcipreste – Cón. Carlos Martins Casal. Depois da oração, feita na Igreja Matriz e presidida
pelo Bispo e depois de um café tomado na Casa paroquial, seguiu-se a reunião, na qual o Vigário-Geral chamou a atenção de todos para alguns aspetos da nova regulamentação das estruturas
diocesanas. A reunião continuou com os restantes pontos da agenda.
ABERTURA DA PORTA SANTA NO SANTUÁRIO
DE NOSSO SENHOR DOS CAMINHOS
Na bela tarde de domingo 27 de dezembro de 2015, Festa da Sagrada Família, no Santuário de Nosso Senhor dos Caminhos abriu-se a Porta Santa do arciprestado do Dão (Aguiar da
Beira e Sátão).
Estiveram grande número de Fiéis destes dois concelhos e concelebraram os Padres residentes neste arciprestado, presidindo o bispo eleito, D. Nuno Almeida, natural destas paragens
da diocese. Num primeiro momento estiveram os sacerdotes a atender em Confissão, seguindo-se a abertura solene e a Santa Missa.
Tarde de riqueza espiritual e com o compromisso de, ao longo deste Ano Jubilar, se celebrar e viver a Alegria da Misericórdia de Deus para a praticar com os irmãos.
O arcipreste, Pe. José Cardoso, congratulou-se por esta primeira iniciativa pastoral do
novo arciprestado, bom prenúncio de “comunhão na missão”.
TOMADAS DE POSSE, NO ARCIPRESTADO DA BEIRA ALTA
O domingo 3 de janeiro, Solenidade da Epifania, foi de festa na Unidade Pastoral de Fornos de Algodres, com a chegada de um novo Pároco, o Padre Jorge Luís.
Desta forma, uma grande moldura humana para receber o novo Pároco, na Igreja matriz
da vila fornense. Acompanhado do Arcipreste Padre Nuno Azevedo, recentemente empossado,
o Padre Jorge Luís foi acolhido e apresentado na celebração e vai agora, durante os próximos
seis anos, celebrar e dirigir as 11 paróquias da Unidade Pastoral, adjuvado pelo Diácono Carlos. Com a saída do agora D. Nuno Almeida, que vai ser ordenado Bispo Auxiliar de Braga no
próximo dia 31 de janeiro, era necessário alguém que viesse paroquiar estas comunidades. A
unidade Pastoral vai organizar um almoço de despedida do D. Nuno já no próximo domingo,
10 de janeiro, no antigo Seminário de S. José.
Viveu-se assim mais um dia de alegria para estas gentes do concelho de Fornos de Algodres que agora têm novo Pároco. Na sua primeira alusão, foi notório otimismo de tudo correr
pelo melhor, solicitando também o apoio de todos, nestes novos tempos.
Contou com a presença do Presidente do Município de Fornos de Algodres, Dr. Manuel
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Fonseca, o Presidente da Freguesia de Fornos de Algodres, Prof. António Gomes, Provedor da
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Fornos de Algodres, Luís Miguel Ginja e Comandante dos BV Fornos, José António Pereira.
O Novo Pároco já antes tinha sido apresentado em Figueiró da Granja, numa outra celebração também muito participada, em que as pessoas o acolheram com generosidade. Em ambos as celebrações, houve a oportunidade de serem saudados pelo novo Pároco, no tradicional
Beijar do menino.
Um dia muito importante para a Unidade Pastoral de Fornos de Algodres.
António Pacheco
No dia 3 de janeiro de 2016, dentro da celebração da Epifania do Senhor, o P. Carlos Miguel Nunes Pereira Monge tomou posse das paróquias de Cunha Alta, Freixiosa e Quintela de
Azurara, do Arciprestado da Beira Alta. Presidiu a estas celebrações o Cón. António Jorge dos
Santos Almeida, Vigário Episcopal do Clero da Diocese de Viseu. O P. Carlos Monge é natural
da paróquia de Ferreira de Aves, do concelho de Sátão, e foi ordenado presbítero a 27 de junho
de 2010, na Sé de Viseu. Os paroquianos daquelas três freguesias que acaba de assumir como
pároco acolheram-no com amabilidade, dando-lhe as boas-vindas e manifestando esperança de
que ele venha exercer o seu ministério por muitos anos.
O Vigário Episcopal do Clero, na homilia, para além de refletir a Palavra de Deus, sublinhou os aspetos principais da missão do pároco, referindo, à luz da relação entre os Magos e
Jesus, que este novo pároco é como que um Mago que vem para, em primeiro lugar, reconhecer
o Menino Deus que já ali se encontra na Assembleia reunida, no Sacrário da Eucaristia, na Palavra proclamada, nos mais pequeninos, nas famílias, nos doentes e velhinhos, enfim, e até nos
marginalizados que aspiram desde dentro o encontro com Cristo.
O novo pároco, para além de proclamar o Evangelho, dirigiu, no final, umas palavras de
agradecimento pelo bom acolhimento presenciado, revelou o estilo que gostaria de imprimir na
sua entrega e na abertura ao conhecimento das comunidades. Por fim, fez os primeiros avisos,
onde se destacam a celebração da Eucaristia, a visita aos doentes e a disponibilidade para ouvir
os paroquianos. Selámos a esperança com a habitual adoração do Menino.
Cón. António Jorge
ARCIPRESTADO DE BESTEIROS ABRE PORTA DA MISERICÓRDIA
Na tarde do domingo, dia 10 de janeiro, apesar do mau tempo, que se fez sentir, ao longo
de todo o dia, abriu-se a Porta da Misericórdia, no Santuário de Nossa Senhora da Esperança,
em Mouraz, Tondela.
Presidiu à cerimónia o Arcipreste, Pe. Carlos Casal, acompanhado por grande parte dos
sacerdotes que servem nos concelhos de Tondela, Santa Comba Dão e Carregal do Sal, desde a
Serra do Caramulo ao Rio Mondego.
O Santuário de Nossa Senhora da Esperança, tal como os de Nossa Senhora do Castelo,
em Mangualde e em Vouzela, além do Santuário do Senhor dos Caminhos, no Sátão, será um
dos locais de peregrinação onde os fiéis peregrinos poderão obter indulgência própria deste Ano
da Misericórdia. Após o rito de abertura da Porta da Misericórdia, foi celebrada a Eucaristia da
Festa do Batismo de Jesus, com o Santuário cheio de fiéis vindos das paróquias desta vasta área
que agora constitui o Arciprestado de Besteiros. Na homilia, o Arcipreste, recordou que este
“acontecimento” é o primeiro a assinalar “a nossa caminhada como porção do povo de Deus”,
depois da criação do novo Arciprestado de Besteiros.
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Nas Leituras proclamadas, “Jesus é-nos apresentado como o servo do Senhor que vem
para abrir os olhos aos cegos, tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas
trevas”, “sem fazer aceção de pessoas, para fazer o bem e curar os que são oprimidos pelo
Demónio”. Na expressão do Papa Francisco, “celebramos o Rosto da Misericórdia do Pai”,
misericórdia que se torna “viva, visível e atinge o seu ponto culminante em Jesus de Nazaré”,
“ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro”.
A terminar, recordou que a misericórdia “é também critério para a identificação dos filhos
de Deus e critério para a credibilidade da nossa Fé.” “O perdão das ofensas é um imperativo de
que o cristão não pode prescindir”, concluiu.
Depois da celebração, realizou-se a habitual reunião mensal do clero do arciprestado.
GI
ARCIPRESTADO DE VISEU RURAL
Na manhã de Sexta-feira, dia 8 de janeiro, o Bispo presidiu à reunião do arciprestado
Rural de Viseu, numa das salas do Centro Sócio pastoral. Orientou a reunião o novo arcipreste
– Pe. Paulo Diamantino.
ARCIPRESTADO DE BESTEIROS
Na tarde de Domingo, dia 10 de janeiro, o Bispo presidiu à reunião do arciprestado de
Besteiros, na Igreja de Nossa Senhora da Esperança, em Mouraz. A razão do lugar desta reunião
foi ter havido aqui, no início da tarde, a celebração da Abertura da Porta Santa, presidida pelo
Arcipreste – Cón. Carlos Martins Casal.
ARCIPRESTADO DA BEIRA ALTA PROMOVE FORMAÇÃO
PARA A AÇÃO SOCIAL
No dia 16 de janeiro, mais de duas centenas de pessoas afetas aos Centros Paroquiais e
demais instituições sociais do Arciprestado da Beira Alta, englobando os concelhos de Fornos
de Algodres, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo, estiveram presentes na Formação “A ação
social como expressão do rosto de Deus Misericordioso”, em Antas, Penalva do Castelo.
Esta ação de formação decorreu no Pavilhão multiusos do Lar de S. José, na paróquia de
Antas, que rapidamente se encheu para ouvir atentamente a comunicação do Monsenhor Feytor
Pinto, entre as 9h30 e um pouco além das 12h30 previstas.
Organizado pelo Arciprestado da Beira Alta, mas de uma forma mais sistemática pela
instituição anfitriã, presidida pelo Padre Manuel Clemente, este encontro procurava reunir as
direções e funcionários das diversas instituições de ação social que atuam neste vasto território. Como a ação social é ela própria “um tema apaixonante”, como começou por referir o
conferencista, Feytor Pinto, exige da Igreja e das próprias instituições “estruturas encharcadas
de misericórdia”, como afirmou mais à frente, no decurso de uma manhã que cativou uma audiência expectante, mas já em ação concreta nesta área.
Começando por recordar a urgência do Amor, de “uma experiência de proximidade com o
Pai, com a Sua ternura”, na vivência deste Ano Santo da Misericórdia, Monsenhor Feytor Pinto
apresentou em seguida esta mesma Misericórdia, no entendimento do Papa Francisco, como
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“fonte de serenidade, de alegria e de paz” e ainda como “lei fundamental que nasce no coração
de cada pessoa”, na atenção que é necessária à “sabedoria do coração”. Precisou mesmo esta
afirmação, “sabedoria do coração”, em quatro distinções: “servir o outro, estar com o outro, ir
ao encontro do outro, ser solidário com o outro sem o julgar”.
Para Feytor Pinto, a Misericórdia é um “tema atual, mas esquecido”, num mundo demasiado centrado no económico, onde “a economia atual mata”, citando o Papa Francisco, porque
dá prioridade ao dinheiro, sacrificando a pessoa. E convidou a redescobrir o sentido da verdadeira solidariedade, ultrapassando as barreiras que lhe são movidas pela abordagem política,
para quem é suspeita, da abordagem social, que tem apenas presentes as estatísticas, e mesmo
a abordagem comunitária, tantas vezes sujeita a outros interesses.
Para o conferencista, o Papa tem insistido e bem na mudança do paradigma cristão, não
centrado na participação sacramental, mas no Amor, que se concretiza na vida, cumprindo o
“mandamento novo que Jesus nos confiou”. E lembrou, por isso, a regra de ouro da ação social:
“faz aos outros tudo o que gostarias que te fizessem”. Assim, a Igreja tem de ser ela própria
sacramento de Misericórdia.
Citando um livro não confessional, “A arte de amar”, afirmou: “amar é ter a capacidade de
sair de si para ir ao encontro do outro e fazê-lo feliz”. Daqui surge para os cristãos a “prioridade
radical ao amor”, que se vive concretamente no quotidiano.
Recordando as Obras de Misericórdia, que são redescoberta para este ano, na dimensão
corporal e espiritual, Monsenhor Feytor Pinto fundamentava-as no texto do evangelho de S.
Mateus que recorda o não julgar, o perdoar, o ter a medida para com os outros que esperamos
Deus use connosco, e recordava que a pessoa hoje precisa de alguém que tenha tempo para a
ouvir, deixando que abra o seu coração. “A pessoa precisa de relação, humana e com Deus”.
Mesmo nas situações mais desagradáveis, afirmou o “perdoar sempre”, encarando mesmo a
agressividade da pessoa tratada, não como um insulto, mas como “um grito de quem está a
sofrer”.
Para este sacerdote, como lembrava o Papa Francisco, “a confissão de fé exige o compromisso social”. “A ação social e comunitária dos cristãos é a construção do Reino de Deus”,
disse.
Nesta ação social, precisou três formas: a espontânea, a individual e a organizada. Sendo
esta a que se analisava neste encontro, recordou que esta exige: “primeiro, conhecer com clareza a realidade do meio em que se insere; segundo, criar planos de resposta eficaz; terceiro,
utilizar recursos humanos e económicos capazes; quarto, avaliar constantemente”. “Tudo isto é
evangelizar. É anunciar o evangelho na vida”, concluiu.
Após um breve intervalo, surgiu a possibilidade de questões pelos participantes, interpelando o conferencista para problemas como a pobreza envergonhada, para o desafio que se coloca a Igreja para viver a Misericórdia, a necessidade da caridade, ou mesmo para a importância
da formação na Doutrina Social da Igreja dos agentes da ação social e das questões levantadas
na relação com as famílias dos utentes.
Recordando algumas das afirmações que já tinha feito, respondeu também com aquilo a
que chamou a “revolução dos afetos”, não empobrecendo mas centrando na pessoa toda a ação
desenvolvida. Para Feytor Pinto, é preciso reafirmar a “arte de cuidar”, não obrigação, mas
cuidado e ternura e fazer redescobrir o importante papel da família, que tem de assumir o seu
próprio compromisso.
Uma manhã que despertou nos participantes vontade de mais formação e mais encontros
de partilha nesta área, no Arciprestado da Beira Alta.
NA
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ARCIPRESTADO DA BEIRA ALTA
Os Padres do Arciprestado da Beira Alta, de que fazem parte os anteriores arciprestados
de Fornos de Algodres, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo, reuniram, na manhã do dia
20 de janeiro, na casa paroquial de Penalva do Castelo. O Arcipreste – Pe. Nuno Azevedo –
orientou a reunião. O Bispo esteve presente e, para além de orientar uma pequena reflexão no
tempo de oração, falou sobre alguns pontos, nomeadamente a ordenação episcopal do Pe. Nuno
Manuel, no próximo dia 31 de janeiro. Para além de outros temas, planearam-se algumas das
atividades do Arciprestado, nomeadamente a peregrinação jubilar e a formação de leigos.
ARCIPRESTADO DO DÃO
Nas instalações do Santuário do Senhor dos Caminhos – Igreja Jubilar do Arciprestado e
pertencente à paróquia de Romãs – reuniram os Padres do Arciprestado do Dão, ao qual pertencem os anteriores arciprestados de Aguiar da Beira e de Sátão. Orientou a reunião o Arcipreste
– Pe. José Cardoso de Almeida, pároco de Sátão. Esteve presente o Bispo da diocese que fez
uma pequena reflexão no momento da Oração e deu algumas informações sobre a ordenação
episcopal de Pe. Nuno Manuel, natural da paróquia de Sátão. Os temas refletidos foram vários,
nomeadamente a formação de leigos e ações pastorais no arciprestado.
ARCIPRESTADO URBANO
Os sacerdotes do Arciprestado Urbano reuniram no passado dia 1 de fevereiro no lugar
habitual – Centro Pastoral Diocesano. Esteve presente o Bispo da diocese. Vários temas da
agenda foram refletidos, nomeadamente: a necessária formação de leigos – Escola da Fé –, a
avaliação da Visita Pastoral em 2 paróquias, o projeto de informatização das paróquias e da
diocese, etc.
ARCIPRESTADO RURAL DE VISEU
Reuniram, na manhã de Sexta-feira, dia 12 de fevereiro, os sacerdotes do Arciprestado
Rural de Viseu. O Bispo esteve presente e orientou a reunião o Arcipreste – Pe. Paulo Diamantino. Começou por apresentar o método de informatização “A Paróquia”, proposto como
alternativa ao RIDISC que terminou. Seguidamente, foram tratados os outros pontos da agenda,
previamente distribuída, inclusive o calendário das confissões da Quaresma, nas paróquias do
Arciprestado.
SENHORA DO CASTELO, EM VOUZELA
ARCIPRESTADO DE LAFÕES ABRE PORTA SANTA
No domingo 14 de fevereiro, pelas 15:00 horas, realizou-se a cerimónia de abertura da
Porta Santa do Arciprestado de Lafões, no Santuário de Nossa Senhora do Castelo, em Vouzela.
Presidiu à cerimónia, debaixo dum tempo agreste, com frio e chuva, o Arcipreste do recém-criaIgreja Diocesana
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do Arciprestado de Lafões, Cónego Mário Lopes Dias, Pároco de São Pedro do Sul e Várzea.
Trata-se dum ato simbólico, à escala universal, inserido no Ano da Misericórdia, proclama- do
pelo Papa Francisco, iniciado a 8 de dezembro de 2015 e que será encerrado em 20 de novembro deste ano de 2016.
O Arcipreste de Lafões, mesmo antes do início do cortejo processional em direção à
Igreja de Nossa Senhora do Castelo, referiu-se ao significado da subida dessa escadaria, para os
católicos. “Não é uma questão de altitude o que nos aproxima mais de Deus”, referiu. “É uma
questão de caminhada constante, portanto, mais de atitude, o que nos define como caminhantes,
como peregrinos, em direção a Cristo-Misericórdia”.
A cerimónia de abertura da Porta Santa foi um ato solene, verdadeira e plenamente sentido por todos os presentes, com as duas irmandades, de Nossa Senhora do Castelo, e do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário, de Vouzela, perfiladas lado a lado, na entrada da
Igreja.
A celebração eucarística foi presidida pelo Arcipreste de Lafões. Concelebraram o Pe.
José Marcelino, o Pe. Manuel Gonçalves, o Pe. Cristóvão, o Pe. Eurico, o Pe. Bento, o Pe. João
e o Pe. Gabriel. De salientar a brilhante participação nesta celebração litúrgica dos dois grupos
corais de Vouzela, Matriz e Misericórdia.
Coube ao Padre José Marcelino, enquanto anfitrião, fazer a homilia.
Santuário Jubilar para toda a região de Lafões, a Igreja de Nossa Senhora do Castelo irá
ser palco de diversas cerimónias alusivas a este Ano Jubilar da Misericórdia, ao longo do ano.
A porta está aberta. Do alto do Monte de Nossa Senhora do Castelo, a todos é dirigido o convite
para entrar.
ARCIPRESTADO DA BEIRA ALTA
PEREGRINAÇÃO JUBILAR À CATEDRAL
As várias comunidades paroquiais do Arciprestado da Beira Alta, englobando os concelhos de Fornos de Algodres, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo, responderam ao apelo
de peregrinar jubilosamente rumo à Catedral, neste ano da comemoração dos 500 anos da sua
dedicação.
Numa tarde ameaçadora de chuva, que veio mesmo a fazer-se sentir no momento de
entrada na Catedral, várias centenas de pessoas congregaram-se frente ao Seminário Maior
de Viseu, junto às Bandeiras e estandartes identificativos das Paróquias, também nas suas Irmandades. O longo cortejo, acompanhando as orações e cânticos, dirigiu-se à Catedral, onde a
cerimónia de entrada pela Porta Santa, foi apressada pelo mau tempo.
Já no interior da Catedral, houve um momento de oração mais intensa, diante do Santíssimo Sacramento exposto à adoração dos fiéis, e oportunidade também para a reconciliação
individual, junto dos sacerdotes que trabalham neste arciprestado. Também um pequeno grupo
da Pastoral Social, em retiro, acompanhados pelo Vigário Episcopal, se associou a esta peregrinação.
Na Eucaristia que a encerrou, D. Ilídio dirigiu-se a uma Catedral repleta lembrando: “ao
fazerdes a Peregrinação Jubilar à Igreja Mãe da Diocese, como Arciprestado da Beira Alta,
vindes encontrar-vos com o Pai, pela mão de Jesus – Seu Filho e nosso Irmão. E, aqui, encontramos Maria, a Padroeira, que nos aponta o Seu Filho Jesus”.
Lembrando a dupla especificidade deste ano, afirmou também: “Este Ano da Misericórdia e Ano Jubilar nos 500 anos desta nossa Catedral convida-nos a ser misericordiosos como o
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Pai, na relação com os irmãos”. Desejando um bom regresso a suas casas, o Bispo da Diocese
congratulou-se por esta expressiva peregrinação.
ARCIPRESTADO URBANO
Na manhã de segunda-feira, dia 7 de março, reuniram os sacerdotes do Arciprestado Urbano, no Centro Sócio Pastoral. O Bispo esteve presente e presidiu à oração da Hora Intermédia, fazendo uma pequena reflexão. Foram percorridos os diversos pontos da agenda e foram
tomadas algumas decisões, de acordo com o que foi visto ser melhor para todo o Arciprestado.
ARCIPRESTADO RURAL DE VISEU
Na manhã de Sexta-feira, dia 11 de março, reuniram os sacerdotes do Arciprestado Rural
de Viseu, no Centro Sócio Pastoral. O Bispo esteve presente, presidiu à oração da Hora Intermédia e fez uma pequena reflexão. A informatização diocesana e paroquial, a peregrinação
arciprestal à Catedral e a organização do Arciprestado constituíram os temas da agenda.
REUNIÃO ARCIPRESTAL
Realizou-se a reunião dos sacerdotes do Arciprestado de Besteiros, na manhã de Quinta-feira, dia 17 de março, em Campo de Besteiros. Orientou a reunião o Arcipreste – Cón. Carlos
Casal. O Bispo presidiu à oração de Laudes e fez uma pequena reflexão, integrada no momento
litúrgico. Esteve, também, o Pe. Armando – Vigário-Geral – que orientou um diálogo sobre os
novos Estatutos dos órgãos de corresponsabilidade e sobre as Unidades Pastorais. A reunião
terminou com um almoço num restaurante próximo.
ARCIPRESTADO DO DÃO
Na manhã de terça-feira, dia 22 de março, reuniram os padres do arciprestado do Dão, na
Casa Paroquial de Sátão. Esteve presente o Bispo que presidiu à Hora intermédia e apresentou
alguns pontos que estão na ordem do dia na diocese. Vários outros assuntos foram abordados,
trazidos à agenda pelo arcipreste e por outros sacerdotes.
ARCIPRESTADO RURAL
Na manhã de Sexta-feira, dia 8 de abril, no Centro Sócio Pastoral, teve lugar um novo
encontro dos sacerdotes do Arciprestado Rural de Viseu. Vários assuntos estiveram na agenda
da reflexão, concretamente, a reorganização do Arciprestado, tendo em conta as decisões do
Sínodo. Para isto, marcou-se a reunião da assembleia arciprestal para assentar a constituição
dos diversos órgãos de corresponsabilidade.
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CRISMAS EM FORNOS DE ALGODRES
Na tarde de Domingo, 10 de abril, houve a administração do Sacramento da Confirmação
a 42 jovens, vindos das diversas paróquias da Unidade Pastoral de Fornos de Algodres. Concelebraram o Pároco – Pe. Jorge Luís – o Arcipreste – Pe. Nuno Azevedo – o Pe. Miguel de Abreu
e o Pe. Marco Cabral. Também oficiou o Diácono Carlos Rodrigues membro da Equipa pastoral
que trabalha na Unidade. Foi uma bela celebração, numa Igreja repleta de cristãos, vindos das
diversas Comunidades cristãs.
ARCIPRESTADO DO DÃO
JUBILEU ARCIPRESTAL DOS DOENTES
Na tarde de 08 de maio, decorreu mais uma celebração jubilar no Santuário de Nosso Senhor dos Caminhos, porta jubilar neste Ano Santo da Misericórdia, onde acorreram muitos fiéis
vindos deste Arciprestado do Dão (concelhos de Aguiar da Beira e Sátão incluindo as Paróquias
de Barreiros, Queiriga, Queiriz e Matança).
Neste dia também celebraram o jubileu arciprestal dos doentes, onde estiveram/ participaram voluntários locais e instituições e lares de Aguiar da Beira e Sátão.
Tarde animada com receção, Adoração Eucarística e meditação do Terço pelo Movimento
da Mensagem de Fátima locais, apresentação musical e teatral e Eucaristia.
ARCIPRESTADO DA BEIRA ALTA RUMA AO SANTUÁRIO
DE NOSSA SENHORA DO CASTELO
Apesar da noite mais fria e da ameaça de chuva, foram muitas as pessoas, vindas dos
quatro concelhos englobados no Arciprestado da Beira Alta, Fornos de Algodres, Mangualde,
Nelas e Penalva do Castelo, que participaram nesta peregrinação do Ano Jubilar da Misericórdia.
Concentraram-se no Largo da Câmara Municipal de Mangualde, Largo Dr. Couto, e caminharam rumo ao Santuário de Nossa Senhora do Castelo, meditando as 14 Obras de Misericórdia, com a ajuda das diversas comunidades, e rezando o terço. Acompanhava esta multidão
a imagem de Nossa Senhora do Castelo, ladeada de alguns elementos da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, a quem o Santuário Jubilar pertence.
De velas nas mãos, unidos em oração, era visível a expressão de uma fé comum e o desejo de viver o desafio deste Ano da Misericórdia, como Arciprestado. Junto ao Santuário, no
local onde habitualmente é celebrada a Festa de Nossa Senhora do Castelo, a 8 de setembro, foi
celebrada a Eucaristia, na Solenidade da Santíssima Trindade, com a participação de todos e a
presença de quase todos os sacerdotes que trabalham neste arciprestado.
Na homilia, o arcipreste, Padre Nuno Azevedo, desafiou os presentes a continuar esta
peregrinação na própria vida, “mergulhando na intimidade de um Deus misericordioso, que se
dá a conhecer como Pai que ama, Filho que salva e Espírito Santo que conduz e fortalece”.
A peregrinação encerrou-se com o passar da Porta Santa, aberta neste Santuário a 13 de
dezembro de 2015, acompanhando a imagem até ao seu interior.
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REUNIÃO ARCIPRESTAL
Na manhã de Quinta-feira, dia 19 de maio, reuniram os sacerdotes do Arciprestado de
Besteiros, que inclui os anteriores arciprestados de Besteiros, Carregal do Sal, Santa Comba
Dão e Tondela. Desta vez, a reunião foi em Cabanas de Viriato (Carregal do Sal). Orientou a
reunião o Arcipreste – Pe. Carlos Martins Casal – tendo o Bispo presidido à oração e feito uma
pequena reflexão pastoral.
REUNIÃO ARCIPRESTAL NO SÁTÃO
Na manhã de quarta-feira, dia 25 de maio, reuniram os Padres do Arciprestado do Dão
(Aguiar da Beira e Sátão), na Casa Paroquial de Sátão.
O Bispo participou nesta reunião que foi orientada pelo Arcipreste – Pe. José Cardoso.
Foram refletidos diversos pontos da agenda, tendo estado, também, o Pe. Miguel de Abreu –
Vigário Episcopal do setor da Pastoral Social e da Família.
CRISMAS EM CABANAS DE VIRIATO
Na tarde de sábado, dia 28 de maio, o Bispo presidiu à Eucaristia em Cabanas de Viriato,
onde foram crismados 64 cristãos, quase todos jovens. Concelebraram os Párocos das paróquias
desta área pastoral, anterior Arciprestado de Carregal do Sal.
ARCIPRESTADO VISEU URBANO
Na manhã de segunda-feira, dia 23 de maio, reuniram os sacerdotes do Arciprestado de
Viseu Urbano, no Centro Sócio Pastoral. Participou o Bispo e orientou a reunião o Arcipreste –
Pe. José Henrique.
Depois da leitura da Ata e de alguns assuntos propostos no período de antes da ordem do
dia, entrou-se na reflexão do tema único desta reunião – Estatutos do Arciprestado.
SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO EM MANGUALDE
No sábado, 4 de junho, pelas 18 horas, grande número de crismandos, 109, acompanhados pelos padrinhos e pelos familiares, vindos das diversas paróquias de quase todo o concelho
de Mangualde, reuniram-se na igreja paroquial, para em celebração festiva receberem o Sacramento da Confirmação.
Na ausência do Bispo da Diocese, presidiu o Vigário Episcopal para o Clero, Vocações e
Vida Consagrada, Cónego António Jorge.
CRISMAS EM S. PEDRO DO SUL
Na tarde de sexta-feira, dia 10 de Junho, novamente feriado nacional, o Bispo dirigiu-se
à Igreja Matriz de Pinho, no concelho de S. Pedro do Sul, onde presidiu à eucaristia e crismou
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86 cristãos, quase todos jovens.
Concelebraram todos os Párocos do concelho, bem como o Pe. Marco, Secretário na Casa
Episcopal. Entre os Párocos, estava o Arcipreste – Pe. Mário Lopes Dias – e o Pároco local – Pe.
João Rodrigues.
JUBILEU DO ARCIPRESTADO DE DÃO
Na tarde de Domingo, dia 12 de junho, decorreu o Jubileu do arciprestado de Dão, que
integra os anteriores Aguiar da Beira e Sátão. É Arcipreste o Pe. José Cardoso de Almeida. A
Catedral encheu-se com as pessoas que vieram, em autocarro ou transporte particular. Presidindo o Bispo da Diocese, concelebraram os Párocos do Arciprestado, juntamente com o Pároco
de Santa Maria de Viseu e o Pe. Marco. Numa celebração muito bem preparada e muito bem
vivida, todos os presentes viveram este dia jubilar com muita alegria.
PEREGRINAÇÃO ARCIPRESTAL DO DÃO
Na tarde de 12 de junho de 2016, o Arciprestado do Dão fez a sua peregrinação jubilar
neste ano Santo da Misericórdia e também nos 500 anos da nossa Casa Mãe, a Sé de Viseu.
Dos concelhos de Aguiar da Beira e Sátão (incluídas as Paróquias de Barreiros, Queiriga,
Queiriz e Matança) vieram umas centenas de fiéis onde desde o largo de Santa Cristina até à Sé
expressaram a sua alegria com cânticos, e chegados à Sé foram acolhidos pelo nosso Bispo, D.
Ilídio Pinto Leandro.
Também escutaram uma breve resenha sobre a história e importância da nossa Casa Mãe
e de seguida dinamizaram a celebração da Santa Missa, onde o nosso Bispo presidiu e incentivou à Alegria e vivência da Misericórdia de Deus em cada um dos nossos passos e em comunhão.
Que o Senhor de Misericórdia nos continue a abençoar neste Ano Santo.
Pe. Jorge
CRIMAS EM MOLELOS
No final da tarde de sábado, oitenta e oito pessoas foram crismadas por D. Ilídio, na Igreja
de Molelos. Eles provieram das treze paróquias que constituíam o antigo Arciprestado de Tondela.
A Igreja de Molelos não foi suficiente para conter todos os fiéis que participaram na solene Eucaristia, em que foram crismados os jovens, que fizeram a preparação regular, no âmbito
da catequese paroquial. Também alguns adultos foram apresentados ao Bispo para serem crismados, depois de uma preparação adequada.
GI
CRISMAS EM OLIVEIRA DE FRADES
O Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja Paroquial de Oliveira de Frades, na tarde de sábado, 2 de julho, onde crismou 99 cristãos, quase todos jovens, vindos das paróquias do concelho
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de Oliveira de Frades.
Presentes, para além do Pároco – Pe. Manuel Gonçalves Fernandes – todos os restantes
párocos daquela zona pastoral. Também concelebrou o Pe. Marco Cabral que foi com o Bispo.
CRISMAS EM VILAR DE BESTEIROS
O Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja Matriz de Vilar de Besteiros, na tarde de Domingo, 3 de julho, onde crismou 35 jovens, vindos daquela zona do concelho de Tondela, antigo
Arciprestado de Besteiros. Presentes, para além do Pároco de Vilar – Pe. Sérgio Miguel Tavares
de Pinho – todos os restantes Sacerdotes, párocos daquela zona da Diocese. Também esteve
presente o Pe. Marco Cabral.
CRISMAS NO SÁTÃO
Para as paróquias do concelho de Sátão, realizou-se a celebração do Sacramento do Crisma, na Igreja Paroquial do Sátão, presidida pelo Bispo da Diocese. Presentes quase todos os
Párocos das paróquias do concelho, entre os quais o Arcipreste e Pároco de Sátão – Pe. José
Cardoso de Almeida. A celebração teve lugar na tarde de sábado, dia 9 de julho, e nela foram
crismados 99 cristãos, praticamente todos jovens.
CRISMAS EM PENALVA DO CASTELO
No fim da tarde de Domingo, 10 de julho, o Bispo deslocou-se a Penalva do Castelo, onde
crismou 52 cristãos, na sua grande maioria jovens, vindos das diversas paróquias do concelho.
Concelebraram os párocos deste concelho – o Pároco de Penalva, Pe. José António, mais o Pe.
Manuel Clemente, Pe. César e Pe. Ermelindo – estando também o Arcipreste – Pe. Nuno Azevedo – e o Pe. Marco Cabral. A celebração decorreu na Igreja da Misericórdia, estando presentes
o Senhor Provedor e o Senhor Presidente da Câmara Municipal.
ARCIPRESTADO URBANO
Na segunda-feira, dia 11 de julho, reuniram os Sacerdotes do Arciprestado Urbano. Moderou a reunião o Arcipreste – Pe. José Henrique. Esteve presente, em parte dos trabalhos, o
Bispo da Diocese que presidiu à Oração da Hora Intermédia e fez uma pequena reflexão. Esteve, também, o Pe. Virgílio – Vigário Episcopal – que apresentou o Plano Pastoral 2016-2017. A
reunião seguiu com outros temas da agenda.
CRISMANDOS DE VOUZELA
No início da noite de sexta-feira, dia 15 de julho, o Bispo deslocou-se a Fataunços, onde,
na Igreja Matriz, esteve com os Crismandos das paróquias do concelho de Vouzela. O Bispo
orientou uma reflexão em que fez sobressair o sentido do Sacramento do Crisma e o seu lugar
na vida do cristão.
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CRISMAS EM CAMPIA
Na tarde de Domingo, dia 17 de julho, o Bispo deslocou-se a Campia, no concelho de
Vouzela, onde crismou cerca de 100 cristãos, quase todos jovens, vindos das diversas paróquias
do concelho. Presentes todos os párocos do concelho, recebidos pelo pároco de Campia – Pe.
Cláudio Correia Ferreira.
A Igreja foi muito pequena para acolher todos os que vieram viver esta grande celebração.
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CAPÍTULO VII
PARÓQUIAS
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FORNOS DE ALGODRES
SEMANA DA PARÓQUIA
Está a decorrer e prolonga-se até ao dia 29 deste mês de setembro a Semana da Paróquia
em Fornos de Algodres. Na passada terça-feira houve vigília de oração e reflexão com o tema
“Da Igreja Paroquial à Catedral” enquadrado no jubileu da Catedral. Hoje e amanhã realiza-se
a visita aos Lares – Instituições de solidariedade – e aos doentes.
No sábado, a apresentação do CD “Basta um sorriso” do Grupo “CANTUS FRATERNUS”.
O domingo é preenchido com a Eucaristia e início da Catequese e evocação de S. Vicente
de Paulo. À tarde realiza-se a Assembleia da Unidade Pastoral no edifício do Seminário.
P
recedida de adoração na segunda-feira, a Festa em honra de S. Miguel, padroeiro da paróquia de Fornos de Algodres, encerra com chave de ouro a Semana.
INAUGURAÇÃO DE IGREJA EM PINHEIRO DE LAFÕES
Na paróquia de Pinheiro de Lafões e para as aldeias de Couço, Porto Ferreiro e Ponte
Fora, foi construída uma nova Igreja, dedicada à Sagrada Família, benzida e inaugurada no
passado domingo, dia 20 de setembro. Com o Bispo, esteve o pároco – Pe. Jorge Luís – que
se despedia da paroquialidade desta e de outras comunidades, dado que, no próximo domingo,
inicia o ministério pastoral no arciprestado de Mangualde. Numa Igreja espaçosa e completamente cheia, concelebraram outros 2 sacerdotes diocesanos – Pe. Álvaro Arede e Pe. Ramiro,
naturais desta paróquia – e 2 outros sacerdotes – padres redentoristas. Esteve, ainda, o Vigário
Episcopal de Lafões – Pe. Manuel Gonçalves Fernandes. Parabéns ao Pe. Jorge Luís, às 3 comunidades que beneficiam especialmente desta Igreja, a toda a paróquia de Pinheiro de Lafões,
às Autoridades locais e concelhias, aos Construtores da Obra e a todos os que colaboraram nesta
construção.
CASA PAROQUIAL DE SÁTÃO
No fim da tarde de domingo, dia 20 de setembro, o Bispo deslocou-se ao Sátão para a
inauguração da nova Casa paroquial. Ainda em obras, mas já em condições de residência de
2 sacerdotes, foi benzida na presença de muita gente da paróquia, onde não faltaram várias
autoridades locais, membros do Conselho Económico e Conselho Pastoral Paroquial, etc. Para
além do Pároco (e Vigário Episcopal da Zona Dão) e do Vigário Paroquial – Pe. José Cardoso
de Almeida e Pe. João Martins Marques – estiveram outros sacerdotes, párocos em Sátão e em
Aguiar da Beira. Depois da bênção, foi servido um lanche-jantar, com a atuação de diversos
grupos de cantares das paróquias que integram a Unidade Pastoral do Sátão.
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INAUGURAÇÃO EM TONDELA
No dia do concelho de Tondela – dia de Santa Eufémia (16 de setembro) – o Bispo foi
convidado para a inauguração de um espaço ecuménico, tendo em conta o velório e o sufrágio
dos defuntos. O novo espaço, ecuménico e muito digno, chamado “Serviços à Comunidade”,
situa-se perto da Igreja Matriz, não se destinando, apenas, aos defuntos de rito católico e, mesmo, cristão.
Para além do Presidente da Câmara Municipal, do Presidente da Assembleia e dos restantes membros do Executivo camarário, estiveram, também, o Pároco de Tondela, o Vigário
Episcopal de Besteiros e outros sacerdotes. Entre todos os presentes, estava, ainda, o Pastor da
Igreja Batista local.
DIA DA PARÓQUIA DE ÓRGENS
Na manhã de domingo, 27 de setembro, o Bispo presidiu à Eucaristia paroquial, na Igreja
do Convento de Orgens. Concelebraram um dos párocos – Pe. Albertino Gonçalves – e o Pe.
António Martins Correia, da Comunidade dos Padres Vicentinos. Celebrava-se o Dia da Paróquia, coincidindo com a celebração do Santo Fundador da Congregação – S. Vicente de Paulo.
A Igreja estava repleta e, na homilia, o Bispo refletiu o sentido do Dia da Comunidade paroquial, partindo das leituras do 26.º Domingo do tempo comum, invocando, também, a figura e o
testemunho de S. Vicente de Paulo. No fim da Eucaristia, houve almoço para todos os inscritos,
tendo participado mais de 2 centenas de pessoas. Ao almoço, juntou-se, também, o Pe. Bruno
José Pinheiro da Cunha, um dos párocos de Orgens e de S. Salvador.
NOVOS PÁROCOS EM SEJÃES
Na tarde de domingo, dia 27 de setembro, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja Matriz
de Sejães, paróquia da Zona de Lafões, fazendo parte da União de Freguesias de Oliveira de
Frades. O motivo pelo qual o Bispo ali se deslocou foi para presidir ao início do ministério paroquial dos sacerdotes Pe. Manuel Gonçalves Fernandes – pároco em Oliveira de Frades e Vigário Episcopal em Lafões – e Pe. Cristóvão da Silva Cunha, pároco, também, no Arciprestado
de Oliveira de Frades. A pequena Igreja local estava repleta de cristãos que acolheram, com
alegria, os novos párocos.
IGREJA DE LORDOSA
A convite do pároco – Pe. Amadeu Dias Ferreira – o Bispo esteve na Igreja Matriz de
Lordosa, no início da tarde de Sexta-feira, dia 9 de Outubro. Ali se informou do conjunto das
obras realizadas e observou as diversas transformações feitas, para recuperar e melhorar este
importante lugar de encontro e de celebração da Fé desta Comunidade cristã. O Bispo deu os
parabéns ao Pároco, extensivos, também, a todos os responsáveis da paróquia.
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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MÕES
No fim da tarde de segunda-feira, dia 12 de outubro, o Bispo recebeu a direção do Centro
Social Paroquial de Mões que apresentou o desejo da construção de um Lar de Idosos. Pensam
aproveitar parte de instalações pertencentes à paróquia, o que motiva a necessária reflexão e
avaliação, feitas pela paróquia e pela diocese. Ficou estabelecido que isto se faria brevemente
para se recolher a resposta mais conveniente.
CANAS DE SANTA MARIA
BODAS DE PRATA DO CENTRO PAROQUIAL
Em cerimónia singela, o Centro Paroquial de Canas de Santa Maria (Tondela) assinalou
os vinte e cinco anos de atividade com estatuto de IPSS (Instituição Privada de Solidariedade
Social).
A Eucaristia, presidida pelo Pároco, Pe. João Dinis, teve uma tripla nota celebrativa: Dia
Mundial das Missões, início do Ano de Catequese e Bodas de Prata do Centro Paroquial.
A animação litúrgica pertenceu ao grupo coral, com a participação das crianças da catequese. Na procissão de entrada, foi carregado o Círio Pascal, enfeitado com cinco tas de cor
alusivas aos cinco continentes, simbolizando a luz de Cristo que os missionários levam a todo
o mundo.
Na apresentação dos dons, crianças e idosos das diferentes valências do Centro Paroquial
levaram ao altar, além do pão e do vinho para a Eucaristia, objetos de arte produzidos por si, no
âmbito das atividades desenvolvidas sob orientação dos respetivos formadores/animadores.
A festa das Bodas de Prata do Centro prosseguiram, à tarde, com a presença de D. Ilídio
Leandro, acolhido pela Direção do Centro Paroquial, juntamente com o Diretor Distrital da Segurança Social, do Presidente da Câmara e do Presidente da Junta de Freguesia, descerrando-se,
à entrada do edifício, uma placa comemorativa.
No Salão do Centro decorreu o momento das intervenções protocolares, iniciadas pelo
Pároco, Pe. João Dinis. Acolhendo as Entidades presentes, ele fez uma rápida resenha histórica,
desde a criação do primitivo Centro, nos anos cinquenta, até à sua constituição como IPSS, há
25 anos, chegando às valências atuais, que envolvem, para além dos voluntários, quatro dezenas de funcionários, no novo edifício. Realçou a sua função de serviço inspirado pela mensagem evangélica, privilegiando os mais frágeis.
Telmo Antunes, Diretor Distrital da Segurança Social, felicitou o Centro Paroquial e agradeceu aos seus dirigentes a colaboração que prestam ao Estado no serviço social dispensado,
tanto às crianças na Creche e no Jardim de Infância, como aos mais idosos, no Apoio Domiciliário, no Centro de Dia e no Lar. Por sua vez, o Presidente da Câmara, José António Jesus,
regozijou-se com o contributo que o Centro Paroquial dá para que o concelho de Tondela seja,
no contexto distrital, um dos que melhor cobertura tem, no apoio aos mais frágeis da sociedade.
D. Ilídio Leandro fechou o momento das intervenções realçando o “serviço paroquial”,
ou seja, o serviço de uma comunidade cristã, que se mobiliza para cumprir o dever de caridade, servindo fraternamente os mais frágeis. Realçou a importância das parcerias institucionais
para este serviço à preservação da dignidade da pessoa e agradeceu o contributo das três Irmãs
Missionárias Filhas do Coração de Maria que ali testemunham a vocação de consagração, para
servirem, cumprindo o desafio de Jesus Cristo, que “não veio para ser servido, mas para servir
e dar a vida pela redenção de todos”, como lembrava o Evangelho proclamado neste Domingo.
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Houve, depois, um Dão de Honra para todos os convidados e população que quis estar presente,
tendo animação musical do Prof. Nunes e da Prof.ª Rosário. Realce para a presença de Laureano
Leitão, “Lauro de Portugal”, que ofereceu uma vasta Biblioteca, com autores consagrados nacionais e obras de sua autoria, ele que é um filho desta terra. Neste momento celebrativo, ofereceu 25 exemplares do seu “Joaninha, voa, voa até Lisboa”, obra infantil ilustrada que apresenta
os bichos que descobriu, na infância, no meio rural. A sala que acolhe a Biblioteca recebeu o
nome de Sala de Leitura Lauro de Portugal.
GI
CELEBRAÇÃO EM POVOLIDE
A convite do Pároco – Pe. António Batista Lopes – o Bispo presidiu à Eucaristia de Domingo, dia 15 de novembro, na Igreja Matriz de Povolide. A razão fundamental consistia em
lembrar o anterior Pároco – Mons. Alfredo Melo – que faria 78 anos, precisamente nesse dia.
Com a Igreja repleta, para além do Bispo e do Pároco, concelebrou o irmão de Mons. Alfredo
– Pe. Júlio Homem – e, ainda, o Pe. Geraldo Morujão e um sacerdote de Lamego – Pe. José
Alfredo.
INÍCIO DE 2016
No primeiro dia do ano de 2016, o Bispo foi celebrar às paróquias de Cunha Alta, Freixiosa e Quintela de Azurara, concelebrando com o Pároco – Pe. Jorge Luís Gomes Lopes. O
motivo principal porque o fez foi explicar as razões que levaram à mudança de pároco, pouco
tempo depois de ter tomado posse. A razão fundamental foi a necessidade de o Pe. Jorge Luís ir
orientar pastoralmente o antigo arciprestado de Fornos de Algodres que ficou sem pároco, dada
a nomeação do Pe. Nuno Almeida para Bispo Auxiliar de Braga.
CÁRITAS PAROQUIAL DE SANTA MARIA DE VISEU
Numa só morada, concentra-se o Centro de Acolhimento Temporário, o refeitório social,
a cantina social, um centro de ocupação de tempos livres, a atividade da catequese e nunca se
fecha a porta a quem ao longo do dia toca à campainha a dizer: “tenho fome” ou “tenho frio”.
A Caritas Paroquial de Santa Maria de Viseu está a funcionar há 16 anos. Uma equipa de 15
colaboradores trabalha diariamente para um projeto que é de acolhimento mas também de integração de quem ali chega numa situação de urgência.
Em 2000 nasceu pelas mãos do cónego José Leitão, pensada para dar apoio em regime de
lar à Paróquia de Santa Maria e responder a algumas carências sobretudo da zona histórica da
cidade, conhecida como zona da Sé. Mas um protocolo assinado com a Segurança Social (SS)
transformou o projeto num Centro de Acolhimento Temporário com 14 camas (sete quartos
duplos) para dar resposta a situações de urgência em todo o distrito de Viseu.
“Estamos a falar de todas as situações: sem abrigo, violência doméstica (em menor escala
porque existe a casa do Povo de Abraveses), toxicodependência, catástrofes, alguns refugiados,
idosos retirados a famílias, desempregados, pessoas com problemas psiquiátricos, cada vez
mais jovens que se desentendem...”, revela a diretora técnica da Cáritas Paroquial de Santa
Maria de Viseu, Ana Paula Ribeiro. A responsável explica que a lei declara que estes utentes
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devem ficar internados até três meses “mas infelizmente não há resposta que consiga efetivar
isso e ficam até organizar a sua vida: Temos pessoas que estão cá anos”.
No edifício da Rua Silva Gaio são servidas diariamente 25 refeições no Refeitório Social
(pequeno almoço, almoço ou jantar). Ana Paula Ribeiro explica que os utentes apoiados comem
no refeitório da Cáritas e “levam um reforço para a noite”. Ali podem igualmente tomar um
banho “os que estão a dormir em quartos sem condições” para fazer a higiene diária e “tratar da
roupa”.
A resposta em regime de cantina social foi das últimas valências a entrar em funcionamento na instituição, há três anos. Todos os dias são distribuídas 123 refeições (100 protocoladas com a SS) a gente que não tem como se alimentar, respondendo à população carenciada da
área da antiga Freguesia de Santa Maria e a algumas famílias de São Salvador. As refeições são
distribuídas na Cáritas ou são levadas a casa de utentes mais limitados.
Dar de comer a quem tem fome na Cáritas Paroquial de Santa Maria é, no entanto, mais
do que cumprir esta resposta protocolada com o Estado. A instituição abre a porta em média a
10/15 pessoas por dia a pedir ajuda com fome ou com frio e responde com uma refeição, com
a distribuição de cobertores entre outras medidas. “Queremos que as pessoas percebam que
qualquer pessoa nos pode vir bater à porta que nós acolhemos, encaminhamos e dizemos o que
se pode fazer. É preciso saber dar. Nós não damos, acolhemos que é o dar de coração”, enfatiza
Ana Paula Ribeiro.
BALANÇO
Em 16 anos é possível revelar sem hesitações que “tem vindo a aumentar” o número de
pessoas a bater à porta da Cáritas Paroquial de Santa Maria “a pedir uma refeição”, e que o
último ano bateu records em pedidos de ajuda. “Nunca tivemos tanta gente a bater-nos à porta
em horas tardias como no ano passado. Professores que não ficaram colocados, queriam dar
comida aos filhos e não tinham. Muita gente em situação de desemprego que vinha ao final do
dia a pedir um cabaz com vergonha”, confirma.
Por outro lado, Ana Paula Ribeiro tranquiliza a região com uma garantia: “É preciso continuar a dar de comer a quem tem fome, mas do que conheço no distrito de Viseu - o trabalho
em rede com as câmaras, a Segurança Social e as instituições - só passa fome quem quer ou
quem não tem informação”.
Para a responsável, este processo de dar de comer deve ir mais longe e apostar na integração das pessoas através de “um trabalho de equipa com todos a falarem a mesma linguagem”.
Mesmo assim, sublinha a diretora técnica, a obra de renovação das instituições está a ser feita
através de uma “proximidade com a comunidade, em que esta tem a noção que a qualquer hora
pode vir a bater à porta” e comer uma sopa ou uma sandes e levar um cobertor. No entanto
essa resposta imediata das instituições humanitárias não corresponde à burocracia que ainda se
mantém nos organismos estatais.
Empresas como o Pingo Doce, a Panificadora do Viso que todos os dias fornece de forma
gratuita o pão, a pastelaria Capuchinha ou o hipermercado Continente ajudam a instituição a
responder aos seus objetivos. “Se não fossem os donativos das em- presas e entidades privadas,
não conseguíamos sobreviver, nem fazer o trabalho que estamos a fazer hoje”, atenta Ana Paula
Ribeiro destacando a “cada vez maior consciência social” das empresas da região.
EA
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CELEBRAÇÃO EM CANAS DE SENHORIM
O Bispo presidiu à eucaristia de Domingo – 17 de janeiro – em Canas de Senhorim. Tratava-se do encontro com a Comunidade Religiosa das Filhas do Coração de Maria, neste Ano
dos Consagrados, coincidindo com os 40 anos de presença das Religiosas nesta paróquia.
Na Eucaristia teve lugar, também, a Festa da Palavra com as crianças do 4.º ano de catequese e os 85 anos dos Bombeiros Voluntários em Canas de Senhorim. Depois da Eucaristia,
procedeu-se à bênção de 3 novos carros desta Associação Humanitária.
De seguida, o Bispo com o Pároco e o Secretário almoçaram com a Comunidade Religiosa.
A seguir ao almoço, o Bispo esteve uma parte da tarde com a Comunidade, na sequência
do programa deste ano que levou o Bispo a encontrar-se com todas as comunidades religiosas
presentes na diocese.
No encontro e durante todo o dia estiveram presentes a Provincial, a Responsável da
Comunidade de Fátima e outras 3 Religiosas, uma das quais a Irmã Cecília, natural desta Comunidade de Canas de Senhorim.
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOSÉ
Os sacos estão cheios de alimentos até ao cimo e dispostos num anexo do Quartel da Paz,
parte do Centro Paroquial de São José, em Viseu. Parecem muitos, mas Diomitila Antão e António Marques, da direção do Banco Alimentar da Paróquia de São José, garantem que não. Os
pedidos é que são, e superam a oferta que é possível. Por isso justificam que “só fazemos distribuição de dois em dois meses. Não podemos ficar sem alimentos nenhuns de reserva porque
há situações urgentes que aparecem”, refere Diomitila Antão.
São José tinha nos seus registos o apoio regular a 206 famílias com 519 pessoas, das quais
82 crianças. Para 2016 aquele número deverá manter-se. “Há famílias numerosas que são muito
carenciadas e também há muitas pessoas isoladas e carenciadas. Há mães solteiras que os maridos foram para o estrangeiro e as abandonaram, não mandam dinheiro para os lhos”, certifica
aquela responsável. António Marques recorda que a esses casos há a juntar o de “muitos casais
jovens que já não tinham fonte de rendimento, as reservas acabaram, e que nos vieram bater à
porta”.
Por isso, apresentam as soluções encontradas para dar de comer a quem tem fome, a primeira obra de Misericórdia. “Temos a ajuda preciosa dos alimentos que vêm da União Europeia;
só vem uma vez por ano, mas é uma quantidade substancial que nos permite fazer uma distribuição em condições. O Banco Alimentar Distrital dá-nos apenas dez por cento do que precisamos”, aponta Diomitila Antão. Por isso, sustenta que houve necessidade de “recorrer a outros
meios para angariar alimentos: o primeiro m de semana de cada mês, nas missas, fazemos uma
coleta de alimentos. Há pessoas que também dão dinheiro e isso têm-nos ajudado bastante”,
refere.
“O DESEMPREGO ESTÁ NA BASE DA PROCURA DO APOIO ALIMENTAR”
Noutro local, ali perto, Jacinta Aguiar, diretora técnica do Centro Social Paroquial de São
José, apresenta a realidade.
No Centro de Dia são servidas refeições a 148 utentes que “que estão protocoladas [com
a Segurança Social], em Centro de Dia e Apoio Domiciliário”, indica aquela responsável. O
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número desce na Cantina Social e no Apoio Domiciliário. Mas, mesmo assim, ali são servidas
ou transportadas a casas dos utentes, todos os dias, 61 refeições, sendo que 20 almoços são
distribuídos pela Associação Cultural e Recreativa de Pascoal, nessa localidade periférica.
O reforço para a noite também faz parte do protocolo, mas a preocupação maior é mesmo
o desemprego. “A grande maioria [das pessoas] que está em cantina social está desempregada”.
O desemprego está na base desta procura do apoio alimentar”. Contudo, também surgem boas
notícias. “Já temos tido casos positivos que nos entusiasmam bastante, de pessoas que conseguiram arranjar trabalho”, avança Jacinta Aguiar.
Depois há ainda a situação do aproveitamento ilícito de quem recebe sem necessitar. E
isso requer medidas. “Na cantina social tem havido bastante avaliação dos casos. Fica acordado
com os beneficiários passarem com regularidade, mês a mês, para fazer uma avaliação”, aponta
Jacinta Aguiar. O mesmo acontece com o Banco Alimentar da paróquia. “Para fazermos uma
distribuição mais justa decidimos pedir documentos comprovativos dos rendimentos que têm
e das despesas principais. Chegámos à conclusão que algumas, realmente, não precisavam”,
declara a responsável.
Para as pessoas que necessitam, o Centro Paroquial de São José surge como “uma resposta”. E quando faltam ali alimentos, como o azeite no saco para o último Natal, surge a ajuda das
“Conferências de São Vicente de Paulo (masculina) da paróquia de São José [que] são o nosso
saco azul das aflições”, diz Diomitila Antão.
PBA
PARÓQUIA DE S. JOSÉ
“O CÉU COMEÇA AQUI...E AGORA!”
Ao tentar dar o meu testemunho de paroquiana sobre a Visita do nosso Bispo, surgiu-me
esta frase, que, creio, sintetiza todos os atos inerentes à presença do Sr. D. Ilídio entre nós. Tudo
começou com a Eucaristia do dia 25, às 21h. Ao ver que a igreja não estava tão cheia como
eu esperava e, à medida que o Sr. Bispo ia lendo excertos da ata da Visita efetuada pelo Sr. D.
António Monteiro de 27 de outubro a 8 de novembro de 1998, descobri as razões: tal hoje como
então, foram tantas as celebrações, os encontros, as visitas que não permitiam a participação em
tudo e foi necessário fazer opções.
Em 1998, a preparação ativa começou em 19 de outubro e a Visita terminou em 8 de novembro! Muito tempo, não? Mas, em todos os atos houve sempre um maior ou menor número
de pessoas. Agora, (também se aprende com os erros), a preparação começou cedo, mas com
a divulgação do programa e apelo à participação, e, cerca de uma semana antes foi distribuída
uma oração pelo êxito desta Visita, para ser rezada individualmente, em família, no fim da Eucaristia ou de qualquer reunião. É que ... “a Oração é a Força que vence Deus!”
E como foi bom ouvir o nosso Pastor falar sobre a Oração no Curso Alpha! Como nos fez
saborear cada palavra do Pai Nosso! Agora até o rezamos com mais fervor!
Não, não acompanhei as idas a Santiago, à Esculca, ao Centro Social, às casas dos doentes... Sei que foram um êxito e repletas de pequenos/grandes gestos de ternura, que jamais se
apagarão da memória de quem os viveu...
O Encontro do dia 29 com os membros do Conselho Pastoral fizeram-me dar graças a
Deus e sentir uma pontinha de “sã vaidade” (tenho a certeza que Deus já me perdoou!)... É que
aos 18 “Grupos de Corresponsabilidade”, de que o Sr. D. Ilídio tinha conhecimento, foi necessário acrescentar mais uns 4 ou 5 (alguns até Movimentos Anónimos, que reúnem regularmente
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e têm sempre lugar na Paróquia).
Os Movimentos continuam ativos, porque vão sendo renovados, à medida que alguns
partem para o Pai e vão-se adaptando às novas formas de vida atual. O Centro Social Paroquial,
as Conferências de S. Vicente de Paulo e o Banco Alimentar não chegam para atender tantas
famílias carenciadas... E o apoio domiciliário? Esse também rompe as fronteiras da Paróquia e
vai onde há quem precise de ajuda... Por sugestão do Sr. Bispo, vamos tentar organizar um grupo socio-caritativo, para visitar idosos, desempregados, doentes, sós... Na tarde de sábado, foi o
Encontro com a Catequese (catequizandos, catequistas e pais) E estes responderam à chamada
e a igreja encheu. Seguia-se no programa um Encontro com jovens: Guias, Escuteiros, ACR,
crismandos e crismados. Talvez por falta de tempo, o Sr. D. Ilídio dirigiu breves palavras aos
crismandos, deixando-os ao cuidado do Sr. Cónego António Jorge, (que durante uma semana
lhes fez uma boa preparação próxima). Um tanto desiludidos, (penso eu), devem ter ficado os
Escuteiros, as Guias e os adolescentes da ACR, que não tiveram hipótese de estar com o seu
Bispo, senão de longe, durante a Eucaristia de encerramento, em que foi administrado o Santo
Crisma a 26 crismandos (muitos foram para outras paróquias e já foram crismados no 9.º ano).
Viveram respeitosamente a celebração, que terminou com uma foto de grupo e, à saída da igreja, uma largada de pombas, que levaram até ao céu os anseios, as dificuldades, os problemas, as
carências e alegrias daqueles jovens, que Deus acolheu com Amor.
Seguiu-se um almoço convívio que permitiu uma maior proximidade do Sr. Bispo com os
seus paroquianos. Tantas crianças que beijou e pegou ao colo! Nem sei se conseguiu almoçar!...
Senti que ali não estava uma paróquia, mas uma família unida, de portas abertas para acolher
quem chega...
E como é bom, para além da família de sangue, (e a minha estava lá quase toda), ter uma
família espiritual, que preenche os nossos vazios, nos transmite paz e alegria, nos ocupa, acarinha e ama! ...
A nota dominante desta Visita Pastoral foi a simplicidade, a união e o amor. Pode acabar
a Fé, a Humildade e a Esperança, mas a Caridade não acaba nunca, porque é o próprio Deus,
que nos espera e ama...
E... o céu começa aqui e agora!
Mariazinha Aguiar
CUNHA BAIXA
CENTRO PAROQUIAL LANÇA SERVIÇO DE APOIO SOCIAL
O concelho de Mangualde tem já disponível um novo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) que vai atuar em rede, em todas as suas freguesias.
Enquadrado no âmbito da RLIS – Rede Local de intervenção Social, este serviço tem
como objetivo efetuar o atendimento de primeira linha e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, assim como em situações de emergência
social, prevenindo situações de pobreza da população abrangida.
A entidade responsável por este projeto pioneiro é o Centro Paroquial de Cunha Baixa
que tem no terreno uma equipa técnica especializada, dando assim resposta aos problemas dos
cidadãos que recorrerem a este serviço.
O SAAS funcionará no edifício da casa paroquial de Cunha Baixa, sito no Adro da Igreja,
e em Mangualde no edifício do ex-colégio, Bloco B sala 1, de segunda a sexta-feira entre as 9h
e as 17h, sendo que o atendimento ao público será efetuado das 9h às 12h e das 14h às 17h.
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Cláudia Dias, diretora técnica do Centro Paroquial de Cunha Baixa, e coordenadora do
SAAS de Mangualde, esclarece “que este é um projeto inovador de proximidade, de acompanhamento, atendimento e encaminhamento social imediato e permanente, das situações mais
fraturantes que atingem as famílias e pessoas de todo o concelho, que pro- curará encontrar respostas e soluções para todos os problemas e questões que forem apresentadas à equipa SAAS”.
Esta rede de intervenção social será desenvolvida numa estreita parceria entre os serviços
descentralizados da Segurança Social, Instituições e demais Entidades públicas e privadas com
responsabilidade no desenvolvimento da ação social do território de Mangualde.
LORDOSA ENCERRA ANO DA VIDA CONSAGRADA
No passado dia 11, a paróquia de S. Pedro de Lordosa assinalou o encerramento do Ano
da Vida Consagrada com uma Hora Santa pelas Vocações, sendo seguida de uma Eucaristia em
ação de graças pelo dom da vida de todos os consagrados e consagradas, particularmente pelos
que são dali naturais, e que atualmente são em número de oito. Lançado o convite pelo Pároco,
Padre Amadeu Dias Ferreira, esteve presente um número razoável de pessoas, especialmente
ligadas ao Apostolado da Oração, que em nome da comunidade paroquial agradeceram a Jesus
Sacramentado, quer o dom do sacerdócio quer a vocação religiosa e outras formas de consagração.
Não faltou também uma oração especial e o terço pelo Santo Padre, pelo nosso Bispo,
pelos Formadores dos Seminários, e por todos os párocos. Naturalmente não ficaram esquecidas também as famílias, pois só com elas bem estruturadas é que o ser humano se sente feliz e
realizado aos vários níveis, como tão bem recorda o Papa Francisco.
Irmã Madalena
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE CORAÇÃO DE JESUS
Entre a solidão dos idosos e a fome dos desempregados, migrantes, sem abrigo ou de
quem bate à porta para pedir uma sopa, o Centro Social da Paróquia de Coração de Jesus auxilia, desde 1995, a zona mais populosa da área urbana de Vi- seu coincidente com a antiga freguesia de Coração de Jesus. Apoia diariamente 65 idosos, dá de comer a 90 pessoas carenciadas
através da refeição diária do almoço e serve 35 almoços a crianças em regime de ATL, além
de, mais recentemente, responder à escola do 1.º Ciclo de Massorim com a refeição do almoço
através de um protocolo estabelecido com a Câmara de Viseu.
São 14 colaboradores a prestar este serviço diário nos sete dias da semana até às 18h (ATL
até às 19h), apoiados por voluntários, empresas, as Conferências de S. Vicente de Paulo e pelas
dádivas da população. Mas o desejo da diretora do Centro Social da Paróquia de Coração de
Jesus, Graça Marques, é que fossem mais para alargar o serviço ao domicílio 24 horas por dia.
“Encontramos muitas vezes de manhã o idoso caído e não recorreu a ninguém, porque não
tinha a quem recorrer. Já tivemos uma situação de uma idosa que estava em hipotermia. E isso
deixa-me triste”, reconhece.
Graça Marques não esconde a realidade de que as cantinas sociais são a única forma de
cada vez mais pessoas terem uma refeição ou de que a valência do apoio domiciliário seja a
única visita diária que o idoso recebe, e reconhece que “se não fossem estas instituições o país
vivia numa situação muito complicada”: Eles sabem que se as IPSS fechassem as por- tas cavam com uma pedrinha no sapato muito grande e não se conseguiam calçar mais. E eles têm
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perfeita noção disso”, comenta assumindo que a sua IPSS, tal como muitas outras, trabalha no
limite, por vezes, a pisar o risco do contratualizado com a Segurança Social para responderem
a uma sociedade que, considera o diretora, está a precisar de uma “renovação de mentalidade”.
“A nível de Rendimento Social de Inserção é muito importante dar, porque há pessoas que precisam mesmo. Mas, em vez de estarmos a dar de mão beijada, devia-se criar postos de trabalho
e ninguém melhor do que o Governo para o fazer. Isso a nível psicológico, ou a nível da reintegração era fundamental. Se somos só solidários isto nunca se vai erguer, as pessoas têm que
perceber que têm que fazer alguma coisa”, alerta Graça Marques, receosa que “as instituições
deixem de ter capacidade para dar resposta” e “entrem em colapso”, quando os pedidos “são
cada vez mais”.
APOIO AO DOMICÍLIO
A valência de apoio domiciliário, do Centro Social da Paroquia de Coração de Jesus
iniciou em 1995 com o apoio a sete utentes. Atualmente responde a 65 idosos, fornecendo 43
refeições e um conjunto de outros serviços como tratamento de roupa, higiene pessoal “que
pode funcionar uma ou várias vezes por dia”, limpeza da casa e acompanhamento numa ida
ao médico ou às compras. “Fome em idosos não vejo, só um ou outro caso excecional. Agora
solidão? Sim, muita”, avalia a diretora do Centro Social e continua a descrever:
“No início nunca pensei que houvesse situações tão complicadas. No Bairro Municipal
chegámos a encontrar situações de pobreza extrema, desde termos que fazer desratização, lavar
pessoas que já não se lembravam de ter tomada banho... atualmente o que encontramos muitas
vezes nos idosos é mais a solidão. O idoso permanece na sua habitação completamente sozinho,
não há uma visita de familiares, apesar de também ser complicado e, muitas vezes, não aceitar
que vá um voluntário, mesmo queixando-se que não têm ninguém”.
CANTINA SOCIAL
Mais recente, mas não menos complicada é a valência da cantina social. Uma realidade
nacional à qual Viseu não é alheio. Na Diocese de Viseu são já muitas a funcionar todos os dias
através das IPSS. O Governo, em 2012 assinou em apenas dois meses 425 protocolos. Graça
Marques assume que o desemprego e a crise atiram cada vez mais pessoas para uma situação
de carência que as obriga a recorrer às cantinas sociais. A meio da manhã, quando o Jornal da
Beira entrevistava a responsável pelo Centro Social já havia gente sentada à porta da instituição
à espera do almoço que serviria de primeira refeição.
São 90 refeições gratuitas – comparticipadas com 2,5 euros pela Segurança Social - servidas todos os dias à porta do Centro Social ou em casa de utentes que muitas vezes juntam
à fome da família a vergonha de quem perdeu tudo à custa de uma crise que dificilmente se
explica. “A procura é sempre muita e já estamos a dar mais cinco refeições do que as que estão
protocoladas”, acrescenta Graça Marques.
Sem “nunca negar pelo me- nos um prato de sopa a quem vem dizer que tem fome”, o
Centro Social da Paróquia de Coração de Jesus responde na sua maioria a utentes de Viseu, começa a assinalar a procura de “pessoas que vêm de outras cidades e acabam por ficar”, mas não
só: “Estamos a apoiar uma família espanhola que veio trabalhar para Portugal, está em Viseu
e não tem como se alimentar. Tem crianças menores, o pai está a trabalhar e não lhe pagam.
Investiu tudo na casa de habitação e agora não tem como alimentar os filhos”.
Como interpreta a realidade de gente com fome na sua cidade? A pergunta impunha-se
e a resposta ca para cada um de nós refletir: “A nossa conjuntura atual é o reflexo disto tudo.
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Mantemos a mentalidade do deixa andar sempre à procura que alguém dê alguma coisa e de
gostarmos de ser coitadinhos, porque sendo coitadinho toda a gente ajuda. Mas é preciso mudar”.
EA
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO MARTINHO DAS MOITAS
“Fazemos mesmo as Obras de Misericórdia. Alimentamos, vestimos, limpamos e visitamos. Todos eles [36 utentes] são muito carenciados e todos eles precisam imenso da nossa
ajuda”. O padre Adelino Ricardo consegue nesta frase dar uma primeira imagem do trabalho
social desenvolvido no dia a dia pelo Centro Social da Paróquia de São Martinho das Moitas,
no concelho de São Pedro do Sul.
Ao deparar-se com a necessidade de apoiar pessoas num território muito isolado composto por “terras muito dispersas” distantes 20, 30 e 40 quilómetros da sede do concelho, com
pouca gente a viver em cada aldeia e “a maioria idosa” muito dependente, a Paróquia de São
Martinho das Moitas abriu o Centro Social em 2001 e hoje responde a 36 utentes na valência de
apoio ao domicílio.
“Nesse contexto fazemos um pouco de tudo. Damos de comer a quem tem fome. Vestimos os ‘nus’ através de um banco de roupa e fazemos todo o serviço ao domicílio”, descreve o
padre.
Diariamente sete funcionárias – duas cozinheiras, quatro de ação direta no terreno e uma
assistente social a trabalhar a meio tempo – garantem o serviço aos utentes abrangidos. Cada
uma das três carrinhas disponíveis faz em média 30 quilómetros por dia para distribuir o apoio
numa zona difícil que dificulta o trabalho. “É aqui o Portugal profundo.
São Martinho das Moitas fica a 20 quilómetros de São Pedro do Sul. Covas do Rio a
30 quilómetros, outras aldeias quase a 40 quilómetros da sede do concelho. É uma zona [de
serra] com péssimos acessos. São pessoas com pouca instrução, gente que toda a vida viveu
da agricultura e da pastorícia e hoje está muito idosa, acamados, dependentes (cegos) e alguns
mais desafortunados”, descreve o padre.
Foi esta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que recentemente foi multada por prestar apoio domiciliário a 36 utentes, quando só estava autorizada pela Segurança Social (SS) a ajudar 30 pessoas. A inspeção partiu de uma denúncia anónima. O Centro Paroquial
de São Martinho das Moitas foi inicialmente multado em 6.300 euros. Depois de recorrer para
o Tribunal de Trabalho de Viseu, este baixou o valor da contra-ordenação para 2.500 euros.
“Mesmo multados, seriamos incapazes de voltar atrás e deixar de apoiar, porque a consciência do serviço e do querer é superior a qualquer coima”, destaca o padre Adelino Ricardo,
assumindo que restituíram a dignidade a pessoas que viviam na miséria: “Estamos a falar de
pessoas que foram excluídas da sociedade, de gente que vivia de forma miserável e o apoio que
agora fazemos chegar deve-se a um longo trabalho de terreno das funcionárias que me chamaram atenção e meu próprio. Estamos a falar de fome e de falta de higiene”.
Para o padre Adelino Ricardo, não são situações destas, que resultam numa multa da SS
por ajudar mais pessoas, que o fazem baixar os braços, porque o reconhecimento que quer “é o
dos utentes” e esse recebem-no todos os dias, mas sugere “uma atitude mais pedagógica da parte da Segurança Social” ao advertir para situações menos boas antes de passar a coima: “Assim
dá a sensação que dão com uma mão e tiram com a outra”.
EA
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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE RIO DE LOBA ESTÁ A CRESCER
Uma nova ala que está a ser construída irá aumentar a resposta dada pelo Centro Social
Paroquial de Rio de Loba (CS-PRL), às portas de Viseu. Neste Ano da Misericórdia, tal notícia
é certamente saudada por quem anda no terreno, conhecendo ao pormenor certos casos, ou por
quem recebe nas suas moradas os (muitos) que ali chegam, solicitando ajuda.
Atualmente há 33 pessoas que fazem da cantina social deste Centro um ponto de paragem
diário obrigatório. Liliana Damião, diretora técnica do CSPRL, refere que se tratam de pessoas
“maioritariamente com o rendimento social de inserção”, e que até há “uma família constituída
por seis pessoas: mãe, pai e os quatro filhos”, algo que, por si só, constitui um ‘drama social’
aos olhos de muitos daqueles que trabalham neste meio.
O Centro Social Paroquial de Rio de Loba tem várias respostas sociais, concentrando
num só espaço muitas pessoas a quem prestam auxílio. Liliana Damião sabe os números de cor
da mesma forma que lhes atribui um nome e um rosto. No Lar há 43 utentes, no Centro de Dia
há 20, no Serviço de Apoio Domiciliário há 28 utentes que aguardam uma visita diária, no ATL
(Atividades de Tempos Livres) brincam 57 crianças.
Estes são os números possíveis. A diretora técnica confirma que “já tivemos mais utentes,
mas agora temos menos por imposição da Segurança Social. Daí estarmos a ampliar o espaço”.
Este novo espaço deverá estar pronto no final do ano. A resposta a dar vai ser melhor, acredita
Liliana Damião. “Temos 43 pessoas no Lar e vamos ter até aos 50, mas podemos ter outras
condições para termos mais utentes no Centro de Dia ou no ATL”.
ENTRE A FOME ENCOBERTA E A CONFISSÃO AO SENHOR PADRE
A fome encoberta também é uma realidade nos limites internos da freguesia de Rio de
Loba, a escassos quilómetros de Viseu. A paisagem rural há muito que foi substituída por uma
‘floresta de betão’ que serve de dormitório a quem trabalha na cidade. Ainda assim, o meio é
pequeno, sublinha Liliana Damião. Por isso, quando a população tem conhecimento de pessoas
que passam fome, mas que, por vergonha, não pedem auxílio, “há quem divulga o caso ao senhor padre”. A figura do pároco, Cónego José Henrique, assume aqui uma grande importância.
“Algumas pessoas têm vergonha de pedir e desabafam com o senhor padre”, confirma a diretora
técnica que garante que “se não fossem estas instituições havia muita gente a passar fome”.
ATIVIDADES? NÃO, OBRIGADO!
Noutro prisma, o Centro Social Paroquial de Rio de Loba assume, como tantos outros
na diocese e no país, um papel fundamental no processo de envelhecimento ativo. No Lar e no
Centro de dia há várias atividades ao dispor dos utentes. Porém, “as atividades são vistas como
um trabalho. Para motivá-los, para saírem da cadeira e irem fazer estes trabalhos [manuais] e
outras atividades não é fácil”, afirma Liliana Damião. E “é difícil mudar essa mentalidade”,
acrescenta. Ainda assim, no átrio da instituição estão diversos objetos à venda, feitos pelos
utentes que são uma prova de que afinal eles “gostam de os fazer”. E estes objetos desempenham uma outra função: a sua venda serva para ajudar os utentes e o Centro que, por si, já
promove esse papel social e paroquial.
PBA
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VISITA PASTORAL À PARÓQUIA DE REPESES
COMUNIDADE PAROQUIAL ACOLHE O SEU PASTOR
A Paróquia de Repeses é uma das mais novas paróquias da Diocese pois foi instituída em
13 de junho de 2003 pelo então Bispo D. António Monteiro. Como paróquia nunca teve visita
pastoral, pois foi já no ano distante de 1992 que a Paróquia de Ranhados, que então também
englobava o território da agora paróquia de Repeses, que recebeu a última Visita do seu Pastor. Integrada na Visita Pastoral do nosso Bispo ao arciprestado urbano da cidade de Viseu e em
contexto sinodal diocesano a paróquia mais a sul do arciprestado recebeu a Visita Pastoral do
seu Pastor em ambiente festivo de 7 a 13 de março.
Era grande a expectativa e o desejo de acolher pela primeira vez na sua história a visita
do Bispo da diocese. A mobilização de todos provocou um ambiente familiar de alegria, de
respeito, de simplicidade e de fé que se refletia no rosto de cada um.
A Visita Pastoral decorreu nos diversos dias da semana, com uma agenda variada e preenchida, com diversos encontros com grupos empenhados na comunidade.
Foi também extraordinário o modo como o Clube de Futebol ‘Os Repesenses’ na pessoa
dos seus dirigentes e colaboradores receberam tão ilustre visita, tendo mesmo oferecido uma
camisola do clube com o nome do bispo e descerrado uma lápide alusiva à sua passagem por
aquela instituição.
A semana culminou na Eucaristia solene de Domingo que na Igreja Paroquial totalmente
preenchida celebrou em ação de graças os dons espirituais e a alegria renovada que o Bispo
trouxe à comunidade durante toda a semana. O sol brilhante era a expressão de uma nova Luz
que a Visita Pastoral imprimia na comunidade. À entrada da Igreja a acolher o seu Pastor estavam o Pároco, Padre José Pedro da Costa Matos, os escuteiros, as crianças da catequese, os
crismandos, a Direção da Confraria, o Vice-presidente da Câmara, o Presidente da Junta de
freguesia e um grande número de paroquianos que esperavam ansiosamente a sua chegada.
Uma criança e a família em nome de todos ofereceram ao senhor Bispo um ramos de flores.
E dentro da Igreja a coordenadora da catequese e membro do Conselho Pastoral da Paróquia
em nome da comunidade dava as boas-vindas ao senhor D. Ilídio. O cântico de entrada fazia
vibrar a assembleia e toda a celebração foi em clima de festa. O Presidente e Pastor iniciou a
celebração saudando todos os presentes e lembrou em relance os vários momentos da semana
vividos em contacto com as pessoas e instituições da Paróquia. O Pároco deu as boas vindas a
todos e apresentou os dez jovens e três adultos que foram crismados. Na homilia o senhor Bispo
dirigiu-se aos crismandos e à comunidade reunida sublinhando a necessidade do seu empenho
para uma sociedade melhor e mais feliz e ‘sois chamados a dar o vosso contributo de jovens à
Igreja e ao mundo’ de modo a exprimir ‘maior comunhão e unidade entre todos’. No final da
Eucaristia uma criança entregou ao senhor Bispo uma pequena lembrança do dia e desta semana
tão importante e enriquecedora para os cristãos desta comunidade que certamente marcará a
vida de todos e a vontade de um novo empenho eclesial.
O almoço-convívio com todos os paroquianos num restaurante da Paróquia, animado
com as músicas dos nossos escuteiros, foi ‘a cereja em cima do bolo’ desta Visita pastoral.
O Bispo agradeceu ao Pároco e à Paróquia o modo como foi recebido e fez votos de poder
voltar daqui a dez anos noutra Visita Pastoral.
“Obrigado, senhor Bispo”, conte connosco e volte sempre!
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A ALEGRIA DE VIVER A PÁSCOA, EM MANHOUCE
A Quaresma e a Páscoa são vividas em Manhouce não de um modo diferente das outras
localidades da região e do país, mas como em todas elas: à sua maneira, com as suas especificidades e particularidades muito próprias que de nem a vivência de um povo. Nesta freguesia,
do concelho de S. Pedro do Sul, como forma de sacrifício e de respeito pela morte de Jesus, as
pessoas não comiam carne na Quarta-feira de Cinzas e depois todas as quartas e sextas-feiras
do tempo da Quaresma. Chegado à Semana Santa, não comiam carne durante toda a semana,
apenas só quando aparecia a Aleluia. Nos dias de hoje muitas pessoas ainda mantêm este ritual.
Mas falemos da Semana Santa, a mais importante do ano litúrgico. O sentimento de tristeza
marca a vivência nestes dias. Na Quinta-Feira Santa, a celebração da Última Ceia termina a
quaresma e dá início ao Tríduo Pascal. Após a liturgia, são colocados panos roxos a cobrir as
imagens que existem na igreja e são apenas retirados no sábado, na Vigília Pascal.
Na Sexta-Feira Santa, à tarde, a cerimónia carregada de simbolismo, junta muitos fiéis. À
noite, a Via Sacra percorre os caminhos da aldeia e termina no ponto mais alto do lugar, onde
se situa a capela do Senhor dos Enfermos. A encosta, situada num dos lados laterais do pequeno
santuário, ostenta três grandes cruzes de granito, simbolizando o calvário. É lá que decorre a
crucificação de Jesus, a sua morte e é sepultado. Todos participam. Comparecem pessoas dos
vários lugares que compõem a freguesia e de todas as idades. Nesta noite, juntam-se para viver
de forma mais intensa a paixão de Cristo. Uns representam, outros fazem as leituras, outros
orientam os cânticos tradicionais de Manhouce dedicados a este tempo da Quaresma. São muitos e belos, uma riqueza cultural inestimável.
O Sábado Santo é o ponto alto de todo este Tempo. A alegria deste dia vem amenizar a
tristeza sentida nos dias anteriores. Durante o dia é uma roda-viva: a limpeza e preparação das
casas, a confecção dos bolos... E quando chegada a hora de aparecer a Aleluia, o coração estremece. O som do toque dos sinos, das campainhas e das vozes que fortemente cantam Glórias...
numa simbiose perfeita anunciam que o luto acabou.
No m da celebração, já no adro, junto à porta fundeira, virados para aldeia, um grupo
canta a três vozes: o baixo, o raso e o riba, a Aleluia de Manhouce, comunicando que “Já ressuscitou o Senhor Aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia”...
No chão, pelas ruas, o buxo enfeita e indica o caminho que leva a cada lar.
Durante a visita, em vários momentos, enquanto a Cruz vai de casa em casa, as mulheres,
porque em Manhouce o canto está a cargo das mulheres, vão cantando o Aleluia tradicional
(uma melodia que se canta em Manhouce desde a Ressurreição até ao Pentecostes), pondo toda
a gente a cantar, tornando o Momento numa grande festa.
Os tempos mudaram e este novo tempo impõe formas diferentes de fazer e de viver a fé.
Algumas tradições vão-se perdendo, outras adaptam-se e outras são imortais. Mas há uma certeza: não mudou a alegria que enche os corações de quem partilha este dia.
Carlos Laranjeira
A CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA, EM MOURILHE
Não me lembro de ter passado muitas Páscoas longe de casa e da minha aldeia, em Mourilhe, da Paróquia da Mesquitela. Lembro-me de uma, apenas, quase perdida na minha ligação
tão forte a este espaço e a este tempo, onde confluem as minhas memórias de menina e a experiência de adulta que tenho hoje.
A semana pascal, a começar com o Domingo de Ramos, é uma semana intensa e rica.
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Nesse Domingo abençoam-se os ramos. Guardo o meu o ano inteiro, num lugar em que o
vejo todos os dias, mas suponho que ainda haja quem os leves para as terras. Reza-se a Via Sacra, com o grupo da catequese a fazer as leituras e as meditações dos catorze passos da Paixão
de Cristo.
E depois, assistimos às celebrações da Quaresma. As cerimónias, que antes pareciam
alongar-se pela noite adentro, assim vistas pelos meus olhos de criança, parecem mais curtas,
mas agora são vividas com outra emoção e com outra envolvência. De qualquer forma, deixo-me sempre envolver pelos rituais: pela celebração da Eucaristia na Quinta-Feira Santa, quando
a píxide é transportado para a capela no fundo da igreja e ali fica em adoração; pela memória da
Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa, quando o altar ca despido e beijamos a Cruz; pela festa
do Sábado Santo, quando vigiamos e celebramos a Ressurreição; pelo Domingo de Páscoa,
quando nos juntamos novamente em tão grande festa, respondemos “Aleluia” e pedimos a bênção aos padrinhos.
Na minha aldeia, contudo, a Páscoa é na segunda-feira, desde sempre. A capela da aldeia
é pequena, mas enche-se de gente que, com a celebração da Eucaristia, dá início à Visita Pascal.
Com a capela enfeitada de flores, cantamos o “Ressuscitou” com uma eloquência antiga, muitas vezes com a voz entrecortada pela emoção. E o compasso corre as casas que se abrem para
receber e beijar a Cruz durante toda a manhã. Os de fora vieram, a família reuniu-se, e todos se
juntam à frente das casas, ouvindo as campainhas que indicam o lu-gar onde vai o compasso.
Cumprimenta-se, reza-se, celebra-se... e abraça-se, muito.
Como acontece na minha aldeia deve acontecer em tantas outras por este país fora. Mas
esta é a minha aldeia, é a minha realidade, com um povo feito de gente que celebra com igual
força a Paixão e a Ressurreição. Não é nada de novo, apesar de intenso... sempre foi feito assim,
desde o tempo dos avós e bisavós. Repetimos gestos, cuidados, preocupações, ritos, memória,
festa e celebração, e cuidamos para que os mais novos aprendam uma forma de ser, de estar,
e sintam também, cada um deles, a alegria da Ressurreição de Cristo e da festa da reunião da
família.
Sara Augusto
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S. SALVADOR
O APOIO A ACAMADOS EM DOMICÍLIO DISTINGUE A INSTITUIÇÃO
O Centro Social da Paróquia de S. Salvador, em Viseu, é mais uma instituição que realiza
as Obras de Misericórdia numa comunidade que se estende para além da área da freguesia com
o mesmo nome. Mas, deste complexo social, que presta trabalho em domicílio e em centro de
dia para idosos, ATL, creche e infantário para crianças, e muitas outras obras, tem uma valência
em particular que muito poucos assumem: o apoio a acamados.
“Apoio a acamados é uma área complicada, mas que sempre nos dispusemos fazer. Existe
uma equipa de duas trabalhadoras em permanência, que fazem três a quatro visitas domiciliárias (por dia), dentro e fora da freguesia”, assume António Santos, secretário da direção do
Centro Social da Paróquia de S. Salvador. O também fundador da instituição adianta que “não
é um trabalho fácil”, que tem “um peso” significativo nas despesas do Centro Social, mas “foi
uma opção desde o início, sentindo essa necessidade nas famílias” e depois de verificarem que
“havia poucas instituições a assumirem essa valência” de apoiar pessoas acamadas na sua maioria idosas.
“O peso é muito grande em tudo, em investimento humano e em custos, porque não agraIgreja Diocesana
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vamos a mensalidade, não temos uma comparticipação acrescida da Segurança Social. É mais
pela ajuda que queremos dar a pessoas que estão numa situação destas”, assegura.
Face aos pedidos frequentes dos hospitais e à constatação da falta de apoio nessa área
dos acamados ao domicílio, o Centro Social da Paróquia de S. Salvador entendeu ser “um setor
específico” que devia crescer e chegou a propor à Segurança Social “um acordo atípico para a
criação de uma equipa específica multidisciplinar para acamados, que abrangesse o concelho”,
recorda António Santos, sublinhando que “não houve resposta talvez porque exigia contrapartidas”: “O Estado devia estar a olhar para a criação das unidades de cuidados continuados, para
o apoio a instituições que se propusessem a fazer este tipo de trabalho. Não é um trabalho fácil
e nem é barato”.
O Centro Social da Paróquia de S. Salvador começou a trabalhar no início dos anos 90.
Em 2000 mudou-se para a nova casa construída de raiz, que hoje serve 45 idosos em apoio domiciliário (13 acamados) e em Centro de Dia; 93 crianças em Creche, Infantário e ATL - sendo
que a valência da infância funciona em instalações à parte junto a Marzovelos - e apoia outras
instituições ao abrigo do programa de apoio de refeições. Diariamente saem do centro 150 refeições.
FORNOS DE ALGODRES
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA A AJUDA AOS MAIS CARENCIADOS
O grupo da Pastoral Social da Unidade Pastoral de Fornos de Algodres atento ao envelhecimento e empobrecimento do meio em que se insere e numa tentativa de criar planos de
resposta rápida e eficaz, vem já há alguns anos, numa atitude de proximidade, a criar ações
solidárias no sentido de angariar fundos para a sustentabilidade das suas ajudas aos mais carenciados.
O grupo começou por criar um espaço de recolha e distribuição de roupa, medicamentos
e bens alimentares. Entretanto a dimensão do espaço tornou-se reduzida para estas atividades,
face ao número elevado de pedidos de ajuda. Criou-se então parceria com a Câmara Municipal
e assim nasceu a loja social a qual é gerida pelas duas entidades. A loja tem a valência da doação
de roupa e de trocas de outros bens.
O grupo tem também parceria com a Cáritas através da plataforma DAR E RECEBER e
com a Segurança Social na distribuição de géneros alimentares. Este caminhar levou o grupo a
motivar-se e avançar com o projeto de um Minimercado Solidário, no orçamento participativo
da Câmara Municipal. No passado fim de semana de 12 e 13 de março o grupo esteve presente
na Feira do queijo, com uma loja de vendas solidárias, iniciativa que se veio a constatar como
um sucesso.
Animados não há forma de parar, o bem-estar dos outros será sempre a razão do nosso
trabalho, é hora de criar laços, fazer pontes, conscientes que o tempo de servir é tempo para
amar.
A Palavra e a vida não podem deixar de caminhar juntos e esta comunhão move o grupo
que como em Emaús, procura “Olhar, Aproximar, Escutar, Caminhar e Ficar”, este é o grande
exemplo de Jesus, o amor de forma gratuita.
Ser voluntário e solidário é servir na gratuidade do amor aos outros.
Maria José

300

Igreja Diocesana

INAUGURADA EM PRIME IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES
“É a alegria de todos que vos leva a vir e a estar presentes neste lugar que é inaugurado
hoje [3 de abril], e que é um lugar de encontro com o Senhor que vive no meio de nós, no meio
da Sua Igreja”, referiu D. Ilídio
Leandro, Bispo da Diocese, num dos momentos da homilia, a primeira realizada na Igreja
de Nossa Senhora das Dores, em Prime, paróquia de Fragosela, em Viseu.
A inauguração deste templo, há muito desejado pela população – como apontou Valdemar
Lopes da Silva, da Comissão que construiu a Igreja – aconteceu na manhã do segundo Domingo
da Páscoa, 3 de abril.
D. Ilídio procedeu à dedicação da nova Igreja, cuja padroeira é Nossa Senhora das Dores,
numa sequência de ritos que foram seguidos com atenção pelos muitos fiéis que encheram o
novo templo. Houve muitos que ficaram de pé, no exterior, mas que nem por isso deixaram de
participar nesta cerimónia que, em certa medida, representou o atingir de um sonho antigo: o de
ter uma Igreja do povo e para o povo em Prime.
Com efeito, a capela que existe na povoação é particular, pertença de Maria Luísa Ermida, mas a “generosidade e boa vontade” permitiu que a população pudesse, ao longo dos anos,
ter ali celebrado a eucaristia dominical, como lembrou D. Ilídio no decurso da cerimónia.
O Bispo referiu-se mesmo ao “serviço público feito à paróquia”, por aquela benfeitora.
No final da eucaristia, antes de ter início a procissão, foi visível a fé com que várias pessoas se acercaram das imagens da padroeira, rezando-lhe de uma forma mais próxima, tocando-lhe nas vestes e no rosto, deixando-lhe uma oferenda.
O pároco Nuno Azevedo, na qualidade de pastor da comunidade anfitriã, conduziu a procissão que saiu com a nova imagem de Nossa Senhora das Dores, embora junto ao altar estivessem as duas imagens desta invocação, uma pertença da capela, e outra nova, criada para o
altar da nova Igreja. O circuito englobou algumas artérias da povoação e foram muitos os que
integraram a procissão.
A chuva de abril que foi caindo permitiu, a espaços, que o sol penetrasse na cerimónia
aquecendo-a e abençoando-a, como diz a sabedoria de um povo que, no caso de Prime, tem
finalmente uma Igreja que pode chamar de sua.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO VISO
“Na hora certa aparecem sempre as coisas”. Quem o diz é o padre Armando Domingues,
responsável pela Paróquia de Nossa Senhora do Viso, em Viseu. Mas para que essa hora certa
aconteça há muito trabalho previamente realizado que envolve muita gente, muitos voluntários
que dão parte de si aos outros. Pela misericórdia e pelo espírito de partilha que é incutido aos
fiéis que compõem esta paróquia.
O padre Armando defende que “o voluntariado deve ser suficientemente forte para responder às necessidades da paróquia. E este caminho tem sido pedagógico porque temos uma
paróquia que partilha muito”. E a ação de Maria de Deus Chaves, voluntária, é disso uma prova.
Ela coordena as Conferências da Senhora do Viso – ligadas às Conferências de São Vicente de
Paulo – onde se incluem outras pessoas, outros voluntários que ajudam a que as coisas apareçam na hora certa.
Isso mesmo aconteceu no Natal passado, em que o bacalhau chegou mais atrasado aos
cabazes que cerca de 70 famílias ali vão buscar todos os meses, constituídas por “pessoas cujos
rendimentos são muito baixos ou nulos, para fazer face à vida e à própria sobrevivência”. O
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bacalhau apareceu mais tarde, mas chegou, e encheu de alegria quem tem pouco. “E isso tem o
seu valor quando percebemos como aquilo é mesmo importante para as pessoas”, refere Maria
de Deus.
O trabalho social e caritativo desenvolvido na paróquia de Nossa Senhora do Viso ultrapassa as fronteiras da própria paróquia e estende-se, abrangendo toda a freguesia de Ranhados.
Esta terá sido uma imposição da delegação distrital do Banco Alimentar, conforme adianta
Maria de Deus. É dos armazéns desta instituição local que se organizam os cabazes entregues
às famílias, mas também vindos de outros ‘dadores’ como a União Europeia, voluntários e a
própria paróquia. E as dádivas tentam chegar a quem precisa, mesmo que sejam “pessoas que
não pertencem a esta zona geográfica, mas que estão numa situação de carência. Nós apoiamos
e encaminhamos para os serviços competentes”, indica aquela voluntária.
APOIO DIVERSIFICADO
Depois de feita uma “boa” triagem a quem bate à porta da paróquia de Nossa Senhora do
Viso, com a entrega de documentação com o registo dos rendimentos, o apoio é realizado em
diversos moldes. Para além dos cabazes mensais, a algumas famílias são pagas “rendas de casa,
prestações, água, luz, gás, e medicamentos”, sustenta Maria de Deus.
A existência de registos das pessoas e famílias é um passo para se estabelecer um acompanhamento ao longo do tempo. O padre Armando defende que esses dados são importantes
“para se ver a evolução, e também para que as pessoas não se institucionalizem na pobreza. Às
vezes há casos em que as pessoas são capazes de vir só à procura de dinheiro. Claro que esses
casos são isolados e procuramos que não aconteçam”, declara.
Se há casos em que a ajuda atribuída pela paróquia é suficiente, há outros em que o auxílio tem que ser prestado pelas Conferências de São Vicente de Paulo ou pelo Fundo Diocesano
de Solidariedade, indica o pároco do Viso. Mas o primeiro trabalho é feito na paróquia. Como
adianta o padre Armando, “há campanhas de angariação de alimentos. E as pessoas sabem que
quando têm roupas que podem partilhar podem trazer. Há aqui um serviço de tratamento e de
ordenamento e distribuição de roupas. Quando às vezes é preciso alguma coisa até avisamos
publicamente, fazemos o apelo e aparece sempre”. Em verdade, a sensibilização começa na catequese na paróquia, com as crianças, que são incutidas nesse espírito de partilha. “As crianças
dizem aos pais que é preciso levar algo para completar o cabaz para as pessoas mais carenciadas”, expressa Maria de Deus.
Por vezes, a ajuda dada pela paróquia e pelos voluntários prolonga-se por muito tempo.
Mas quando “as pessoas têm a sua situação resolvida ou melhorada, são as próprias pessoas
que vêm dizer que já não precisam”, diz Maria de Deus. “As pessoas têm consciência da sua
situação e se levam a mais sabem que pode faltar a outra pessoa. E por isso procuramos fazer
essa sensibilização nas entrevistas que fazemos”, declara.
O trabalho de voluntariado realizado no Viso é algo que, para o seu pároco, deve fazer
parte da missão de ser paróquia. “Eu fui sempre portador de uma ideia que acho que deve estar
por detrás de todas as paróquias: cada comunidade deveria saber tratar dos seus pobres. É lógico
que precisamos de instituições que suportem, como IPSS ou outras”, declara o padre Armando.
No seu entender, esse é o caminho para “sermos capazes de uma partilha suficiente, de bens humanos, de pessoas que sejam capazes de fazer este serviço por intermédio do voluntariado”.
O brilho nos olhos de Maria de Deus a falar de um caso de uma menina que, desde que nasceu,
está a ser apoiada pela paróquia, é tão real e intenso quanto a força do evangelho que faz lembrar
a todos os cristãos que os mais pobres também devem usufruir da partilha de quem tem mais.
PBA
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UNIDADE PASTORAL DE SANTA COMBA DÃO INAUGURA EXPOSIÇÃO
A Unidade Pastoral de Santa Comba Dão vai inaugurar a exposição ‘Eu Creio’, no próximo domingo, 17 de abril, às 15h30, no Centro Cultural da Paróquia da cidade.
Durante a cerimónia de inauguração da mostra, a responsável pelo Departamento dos
Bens Culturais da Diocese de Viseu, Fátima Eusébio, irá abordar o tema ‘a importância do
inventário no quadro da evangelização, da salvaguarda e da valorização dos bens culturais da
Igreja’.
O programa comporta ainda uma visita à exposição e um momento musical.
INAUGURAÇÃO EM ARÕES
Concluídas as obras do Centro Social Paroquial de Arões, teve lugar a inauguração solene, na tarde de sábado, 16 de abril. Com grande solenidade, estiveram presentes diversas
personalidades das Autarquias em causa e da Segurança Social, de Aveiro.
Estiveram presentes, também, para além do Pároco atual – Pe. José Carlos Bento – o Pároco antecessor e grande impulsionador e responsável desta construção – Pe. Eurico Teixeira
de Sousa – e o Pe. Abel Ferreira Rodrigues que, sendo natural de Arões, também ali foi pároco
durante 1 ano. Presidiu aos diversos momentos da inauguração o Bispo da diocese.
INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO “EU CREIO”
Decorreu no domingo, dia 17 de abril, a inauguração da exposição intitulada Eu Creio,
instalada no Centro Cultural da Paróquia de Santa Comba Dão. Uma iniciativa de cultura e
evangelização, que decorre da colaboração do Departamento dos Bens Culturais da Diocese
de Viseu com as paróquias da Unidade Pastoral de Santa Comba Dão. Terminada a exposição
Entre Deus e os Homens, a arte na Igreja de Viseu, instalada na cidade de Viseu e que reuniu
património de 102 paróquias da Diocese de Viseu, este novo projeto é o primeiro de um ciclo
orientado para a descentralização, com a implementação de ações em diversas zonas do território diocesano, estruturadas em articulação com os projetos de inventário realizados nos últimos
anos.
Os trabalhos de inventário concretizados em todos os espaços religiosos deste concelho,
no âmbito de uma candidatura financiada pelo Proder através da ADICES (Associação de Desenvolvimento Local), denominada Descobertas de Fé, Encontros com o património, permitiram identificar as peças apresentadas neste projeto expositivo. Esta candidatura compreendeu
também o inventário em todo o concelho de Carregal do Sal e em sete paróquias do concelho
de Tondela.
A tarde cultural teve o seu início no auditório da paróquia de Santa Comba Dão, com a
intervenção do Cónego Carlos Casal, do Dr. Jorge Batista da ADICES e do Presidente do Município, tendo todos ressaltado a importância que o património assume não só para as comunidades locais e para a Igreja, mas também como fator de dinamização e de valorização da oferta
cultural do território. Referiu-se a necessidade de se criarem condições para dar a conhecer os
bens culturais, colocando-os ao serviço da evangelização e, em simultâneo, da cultura. Para
isso, é fundamental não só garantir a sua preservação, mas também desenvolver iniciativas de
valorização, de comunicação e de divulgação. O Presidente da Câmara lançou o desafio de criação de um museu especificamente vocacionado para o património religioso deste município.
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Foram apresentados alguns dados estatísticos relativos ao inventário, desenvolvido em 24
paróquias, no âmbito do qual foram inventariados cerca de quatro milhares de bens móveis e
uma centena de edifícios.
Neste contexto foram enunciadas as potencialidades do conhecimento de todo o património que se encontra nas paróquias, que não se circunscrevem à componente de identificação em
caso de furto, mas compreendem também o planeamento e o estabelecimento de prioridades em
termos de intervenção de conservação e restauro, a adoção de estratégias para a sua preservação
e salva- guarda ou a sua seleção para integrar exposições temporárias. Foram exibidas várias
peças das paróquias de Santa Comba Dão que integraram a exposição Entre Deus e os Homens,
a arte na Igreja de Viseu, instalada em três museus da cidade de Viseu ao longo de cinco meses.
Paralelamente, na sequência do inventário procedeu-se à elaboração de alguns materiais de divulgação e comunicação do património religioso. Assim, foram apresentados três roteiros, um
por cada concelho (Carregal do Sal, Santa Comba Dão e Tondela), compreendendo cada um
seis edifícios, com algumas informações históricas e artísticas, que convidam os interessados a
fazer estas Descobertas de Fé, como explana o texto de enquadramento: “O património religioso dispersa-se pelas povoações, de maior ou menor dimensão, e pelos montes ermos do território compreendido pelos concelhos de Carregal do Sal, Santa Comba Dão e Tondela. Igrejas
paroquiais, capelas, santuários e ermidas constituem um repositório de património com valor
histórico, artístico e cultural, alicerçado na vivência da fé e na espiritualidade das comunidades que ao longo dos séculos aí habitaram. Cada encontro com o património destes espaços
constitui uma descoberta da fé, onde as formas codificam os caminhos para Deus vividos por
muitas gerações. Encontre e descubra a beleza de espaços de Fé”.
Um quarto roteiro, intitulado Os Brilhos do ouro e da cor, constitui uma proposta orientada para espaços onde a talha, associada à pintura e/ou aos azulejos, assume especial protagonismo.
Um passaporte, com edifícios dos três concelhos, desafia os visitantes a partir, em grupo
ou sozinhos, para uma viagem de descobertas de alguns dos espaços religiosos da diocese de
Viseu, localizados nos concelhos de Carregal do Sal, Santa Comba Dão e Tondela. Na introdução refere-se: Os espaços escolhidos são o nosso Top 8, resultado das nossas escolhas, mas
há muitos mais para descobrir. Nesta viagem sinta-se integrado em espaços/ambientes onde a
história, a cultura, as manifestações artísticas dão testemunho das vivências de fé e da espiritualidade das comunidades que ao longo dos séculos têm vivido nesta região. Ao entrar e ao
percorrer os espaços, observando esculturas, pinturas, altares, túmulos, azulejos, etc., desfrute
da estética e da história do património, desvende algumas das curiosidades que lhe estão associadas e compreenda o seu significado no quadro da Igreja Católica e da religiosidade das
populações de cada um dos locais. Surpreenda-se com a beleza de edifícios, das obras de arte
e das paisagens envolventes, encante-se com os elementos de cariz mais popular, maravilhe-se
com as referências do imaginário e do simbólico, mas em todos estes encontros com o património descubra as raízes da fé que se manifestou através deles”.
Seguiu-se a apresentação da exposição Eu Creio, salientando-se a importância do interesse e do acolhimento a esta iniciativa por parte dos párocos da Unidade Pastoral de Santa
Comba Dão e o trabalho desenvolvido em comunhão ao longo da sua preparação. Um trabalho
que começou pelos melhoramentos introduzidos no salão paroquial onde foi instalada a exposição, o qual foi dotado das condições físicas e de segurança (através da instalação do sistema de
alarme) necessárias à especificidade deste projeto e que no futuro permitirão desenvolver outras
ações de diferentes tipologias.
As peças selecionadas, num total de cinquenta e seis, provenientes de todas as paróquias,
foram objeto de uma intervenção essencialmente conservativa, que incidiu sobre a desinfes304
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tação, consolidação e limpeza das peças. Neste âmbito foram expostos vários exemplos dos
trabalhos realizados, com a sequência do antes, durante e depois do processo de conservação e
restauro, embora este tenha sido muito pontual. Salientou-se a importância de algumas peças,
como a pintura de Santa Columba da igreja paroquial de Couto do Mosteiro, para a qual se
lançou o desafio de angariação de mecenato para que venha a ser objeto de uma intervenção de
conservação e restauro, que se apresenta bastante exigente, mas necessária; também foi referida
a importância da escultura de Nossa Senhora da Graça, uma peça de madeira do século XV, de
manifesta influência flamenga, que se encontrava em avançado estado de degradação, em risco
de perda total, e que na sequência desta exposição foi possível a sua estabilização e recuperação.
A narrativa da exposição Eu Creio estrutura-se a partir da identidade simbólica entre os
enunciados do Credo e as obras de arte. As peças selecionadas constituem uma síntese das manifestações artísticas a que as comunidades recorreram para tornar belas as igrejas e capelas,
mas fundamentalmente para expressarem a sua fé, celebrarem e se aproximarem de Deus. Nelas
encontra-se condensada a comunhão, o sentir, o participar e o viver da fé e do amor proposto
por Deus por parte dos fiéis, que ao longo dos séculos têm corporizado a Igreja viva deste território. Ainda que circunscritas aos espaços religiosos onde se encontram ao nível da materialidade e das formas, onde estimulam a oração e a meditação, a sua matriz sagrada, enquanto
manifestação do próprio Deus, extravasa as paredes e perdura na memória, grava-se no coração
e manifesta-se nas ações em cada dia.
Incorporando a articulação entre os enunciados do Credo e as peças, que dão forma ao invisível, protagoniza-se uma síntese das verdades da fé, da relação de confiança plena e de amor
entre os homens e Deus, identitária dos católicos e fundamental para a compreensão da Igreja,
enquanto obra que Deus realiza no mundo.
A tarde cultural encerrou com a atuação do Coral da Filarmónica de Santa Comba Dão,
na igreja paroquial, onde a beleza da arte, em particular da capela-mor, e a beleza da música, se
uniram no louvor a Deus.
PARÓQUIA DO VISO RECEBE JANTAR/DEBATE
SOBRE ‘CONCILIAÇÃO FAMÍLIA E TRABALHO’
A Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE) e a Paróquia de Nossa Senhora do Viso, em Viseu, promovem um jantar/debate, no próximo dia 29 de abril, às 20h, no
auditório da Paróquia. O encontro insere-se na visita pastoral que o Bispo da Diocese, D. Ilídio
Leandro vai efetuar à Paróquia do Viso, entre 25 de Abril a 1 de Maio.
O programa do jantar/debate começa com a sessão de abertura proferida pelo presidente
do núcleo de Viseu da ACEGE, José Coelho, seguindo-se a palestra sobre ‘Conciliação Família
e Trabalho’ apresentada pela diretora da Associação de Estudos Superiores de Empresas, Fátima Carioca. Antes do jantar, o Bispo D. Ilídio deixará também a sua mensagem sobre o tema,
estando o referido jantar marcado para as 21h.
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CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MAMOUROS
“O CENTRO FOI CRIADO PARA AJUDAR PESSOAS QUE NOS BATEM À PORTA”
O Centro Social e Paroquial de Mamouros, em Castro Daire, no Diocese de Viseu, nasceu
em 2002, como todos os centros sociais, para dar assistência a pessoas carenciadas das aldeias
mais próximas: Mamouros, Alva, Ribolhos, Mões, Moledo, Pindelo dos Milagres (S. Pedro do
Sul), Adenodeiro, Arcas e Vila Franca.
Apesar de na sua génese prestar a assistência a carenciados ou dependentes, cada projeto
tem as suas especificidades e vai adaptando o trabalho desenvolvido à realidade do território.
No Centro Social de Mamouros, a responder a um “um território pouco disperso” como adianta
o seu responsável, o padre Joaquim Carvalho Alves, a idade avançada dos 52 utentes que apoia
aliada à solidão de quem vive sozinho na sua própria casa, levou a equipa a encontrar uma forma de as horas em solidão não serem tantas.
“Levamos a refeição do meiodia e, à tarde, voltamos com uma sopa para o jantar e mais
alguma coisa, sobretudo para que se esteja mais em contacto com as pessoas e elas não se sintam tão abandonadas. No fundo, é mais um encontro por volta das quatro da tarde, depois vem a
noite e amanhã é outro dia”, revela o pároco, avançando que “foi uma iniciativa do centro” não
prevista nos planos teóricos do apoio ao domicílio. Quem faz a volta são oito funcionárias que
circulam pelas aldeias diariamente em três carrinhas adaptadas para o efeito. “Não é só dar de
comer. É dar apoio, é tratar da casa, é lavarlhes a roupa, é darlhes banho e é darlhes a medicação
depois de a triagem ser feita no centro”, enumera o Padre Joaquim Alves.
O Centro Social e Paroquial de Mamouros acompanha atualmente 52 utentes só na valência de apoio domiciliário. Na sede um espaço cedido pela Associação das Termas do Carvalhal – é lavada e passada toda a roupa dos utentes, assim como, confecionadas as refeições que
posteriormente vão distribuir.
O Padre Joaquim Alves acompanha pelo menos duas vezes por ano as equipas do centro Natal e Páscoa e encontra sobretudo idosos ansiosos pela chegada das equipas do Centro
Social: “Eles gostam de nos ver lá”, reconhece, ao descrever que acompanham “pessoas que
vivem sozinhas. Não há crianças, só velhotes, a maioria com 80/90 anos, em que o mais novo
tem 65 anos”. Segundo o pároco, “precisam de conversa, mas também de quem os apoie na própria alimentação, porque a maioria já não é capaz de cozinhar, outros estão mesmo acamados
há vários anos, e muitos sozinhos na sua própria casa”.
“FIQUEM A SABER QUE NÃO NEGO APOIO A NINGUÉM”
Neste Ano Santo da Misericórdia, à medida que o Jornal da Beira avança no número de
reportagens feitas aos centros sociais espalhados pela Diocese de Viseu, tornase mais visível
verificar que o país sem estes projetos que todos os dias vão ao terreno, teria um problema social grave por responder. “Eu chamo às funcionárias os anjos da guarda”, homenageia o Padre
Joaquim Alves.
MAIS UM CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
MULTADO POR APOIAR UTENTES A MAIS
Dos 52 utentes que auxilia ao domicílio, o Centro Paroquial de Mamouros tem [ou tinha]
acordo com a Segurança Social para apoiar 30 utentes. E essa diferença levou a Segurança Social a aplicar uma multa à instituição de cinco mil euros por ter excesso de utentes.
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“Foram duas multas, uma por estarmos a apoiar pessoas em excesso, outra por termos
formulários desatualizados”, confirma o Padre Joaquim Alves. “Paguei a multa, mas fiz uma
exposição acompanhada do mesmo cheque a dizer que o Centro pagava mas esperava que lhe
devolvessem o dinheiro por entender que as multas são injustas. Portanto, não paguei espontaneamente, paguei mas reclamei e estou a aguardar resposta, pois acho que não têm razão”,
esclarece.
Para o responsável a situação tornase ainda mais “incompreensível” quando, já depois de
aplicada a coima, a associação foi notificada pela Segurança Social de que afinal pode dar apoio
a 90 utentes. “Não vamos prestar apoio a 90 pessoas porque não as temos cá no nosso território,
mas se vierem nós recebemolas e respondemos, porque quem faz comida para 20 também faz
para 50”, conclui o Padre Joaquim.
EA
NOSSA SENHORA DOS MILAGRES
Na tarde de Domingo, dia 1 de maio e dia da Mãe, o Bispo deslocou-se a Pindelo dos
Milagres, onde presidiu à Eucaristia deste dia, em clima de festa. Era na Casa da Mãe – Nossa
Senhora dos Milagres – neste dia da Mãe e era a inauguração de obras de melhoramento, realizadas naquela Igreja Mariana. Depois da Eucaristia e em homenagem a Maria e a todas as mães,
houve uma festa com atuação de ranchos e grupos de cantares.
CONCILIAÇÃO FAMÍLIA E TRABALHO EM DEBATE NA PARÓQUIA DO VISO
A presidente da Associação de Estudos Superiores de Empresas, Fátima Carioca acautelou na passada sexta-feira, 29 de abril, em Viseu que o sucesso das empresas passa por conseguir um “equilíbrio” entre os objetivos traçados e o cuidado com as pessoas que lá trabalham.
“Na maior parte das empresas as pessoas não têm a visão para entenderem que é importante
haver o tal equilíbrio entre a exigência dos objetivos, senão as pessoas não a sentem como um
desafio profssional, e algum tipo de pensamento e de cuidado com as pessoas”, adiantou.
A especialista abordou o tema ‘Conciliação Família e Trabalho’, num jantar/debate organizado pela Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE) e pela Paróquia de Nossa
Senhora do Viso, no âmbito da Visita Pastoral do Bispo da Diocese de Viseu, D. Ilídio Leandro
(25 de abril a 1 de maio). Fátima Carioca reconheceu que no mundo empresarial de hoje as
empresas mais jovens “são as mais reticentes” acabando por estar muito focadas nos objetivos
a alcançar a “muito curto prazo”, mas essa ansiedade pode ser perigosa na vida do projeto: “As
empresas centenárias não são as mais agressivas. As mais recentes são mais reticentes, mas
quando é tudo a muito curto prazo acaba por ser um tiro no pé. Consegue-se a curto prazo, mas a
longo prazo está tudo esgotado, é como uma maratona em que nos gastamos logo nos primeiros
100 metros”.
Fátima Carioca defendeu que é urgente uma “harmonização entre a vida laboral e a vida
familiar” no sentido de ultrapassar “alguma tensão” entre o conseguir ser bom profissional e
bom pai, boa mãe ou bom filho. Para a especialista essa meta consegue-se através do envolvimento de três protagonistas, ou seja, a pessoa enquanto trabalhador, a família e a empresa.
“O que é que nós próprios podemos fazer? Adquirir um conjunto de competências que
têm a ver com a gestão do tempo, com o estabelecimento de prioridades, com a organização da
vida, com a cumplicidade de redes de apoio, com o diálogo constante inclusivamente em termos
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de casal, para perceber se a família está a ir bem ou não”, concretizou.
“Em termos de família, o que pode fazer? Pode essencialmente olhar para a empresa
não como um concorrente ou um inimigo, mas como uma instituição que também responde a
necessidades que a própria família tem e que também corresponde a um lugar onde as famílias
se realizam. Se dizemos todos os dias quando regressamos do trabalho: quem me dera já estar
reformada ou quem me dera um emprego e não um trabalho, não educamos as novas gerações e
acabamos por não perceber que a empresa também é um bem comum da sociedade”, ensinou. Já
as empresas, segundo Fátima Carioca, devem olhar para as famílias “não como um concorrente
que tira tempo às pessoas, mas como um outro âmbito da vida das pessoas que lhes possibilita
crescer e desenvolverem-se e que, por isso, essas competências que ganham na família são as
grandes competências que a empresa quer: a gestão da equipa, o gerir com poucos recursos,
etc.”.
Um triângulo que deve funcionar em harmonia na opinião da presidente da Associação de
Estudos Superiores de Empresas, onde se inclui o Estado sendo “um dos maiores empregadores” do país, a escola e a própria Igreja.
Fátima Carioca conclui que não é fácil conciliar família e trabalho mas impõe-se face à
“ansiedade” atual que se vive entre as duas instituições.
“De facto só trabalhando em equipa com cumplicidade. Há políticas para a família e para
a empresa que vão facilitar esta harmonização, mas além das políticas tem de se passar à vida e
na vida tem de ser em família, na distribuição das tarefas. Não cair tudo sobre a mãe, não cair
tudo sobre o filho mais velho, não cair tudo sobre os avós como agora se vê. E na empresa também saber delegar, não achar que se é insubstituível na perspetiva de que só eu é que sei fazer
as coisas”, sublinhou.
O jantar contou com a participação de dezenas de empresários e representantes de várias
associações. D. Ilídio Leandro levou como mensagem a sugestão para a leitura do livro ‘O
Amor como Critério de Gestão’ em jeito de apelo: “Que na vida dos negócios, das empresas, o
amor no sentido de dar atenção ao outro, seja ele o cliente ou o funcionário, é o melhor critério
de gestão”.
EA
INAUGURAÇÃO EM CAMBRA
Na tarde de Domingo, dia 8 de maio, Solenidade da Ascensão do Senhor, o Bispo foi a
Cambra, na aldeia de Confulcos, onde foi inaugurado um pequeno monumento a Nossa Senhora
de Fátima. Num espaço urbanizado pela Junta de freguesia e pela Câmara Municipal de Vouzela
e o contributo dos habitantes da aldeia, foi celebrada a Eucaristia, presidida pelo Bispo e concelebrada pelo Pároco – Pe. José Marcelino – e pelo Pe. Marco. Este pequeno monumento também
é o cumprimento de uma promessa, em ação de graças de uma família daquela localidade.
CRISMAS EM PINHEIRO DE ÁZERE
Na tarde de Domingo de Pentecostes, o Bispo deslocou-se à paróquia de Pinheiro de
Ázere, na Unidade Pastoral de Santa Comba Dão, onde crismou 60 cristãos, na sua maioria
jovens, vindos de todas as paróquias desta Unidade. Presentes os 3 párocos: Pe. Carlos Casal –
Arcipreste – Pe. Virgílio – Vigário Episcopal – e Pe. Pedro Leitão. Também concelebrou o Pe.
Marco, Secretário episcopal.
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PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA
PEREGRINOS DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO VISO
Pelo terceiro ano consecutivo a paróquia de Nossa Senhora do Viso organizou uma peregrinação a Fátima, a pé. O grupo deste ano era composto por trinta e cinco peregrinos a caminhar e seis como equipa de apoio. Para os peregrinos a preparação desta ação teve início a partir
de março, participando nas caminhadas, usualmente realizadas todas as semanas, às quartas e
sextas-feiras. Para além da preparação física dos peregrinos, proporcionavam o conhecimento,
o convívio e a amizade entre os participantes, e promoviam o espírito de partilha, de comunhão
e a oração. Realizaram-se duas reuniões preparatórias com os peregrinos, informando-os dos
objetivos da peregrinação, centrados na vivência da fé em Maria, bem como dos aspetos essenciais em termos dos percursos, alimentação e logística.
No dia 6 de maio, pelas 21 horas, decorreu a Missa do Envio, presidida pelo Pe. Armando.
Uma celebração de especial significado, que contou com a presença dos peregrinos e dos seus
familiares, mas também de muitos amigos e da comunidade paroquial. No decurso desta celebração foram benzidas as conchas com que os novos peregrinos iam ser batizados, num curso
de água próximo do Santuário, recordando o sentido de pertença à Igreja, acolhidos como lhos
de Deus no coração de Jesus e de Maria.
No dia 8, às 04h00, depois de uma breve oração no adro da igreja do Viso, iniciou-se a
caminhada. A primeira etapa, com 47 km, terminou em Cagido, Santa Comba Dão. O pequeno
almoço teve lugar em Sabugosa e o almoço no Santuário de Nossa Senhora da Esperança de
Mouraz. A chegada a Cagido foi pelas 17h45. O percurso foi particularmente dificultado pela
chuva, frequentemente em forma de aguaceiros muito fortes. Manifestaram-se as primeiras dores, os primeiros choros, as primeiras expressões de desalento. Contudo, depois de chegarem,
de serem recebidos com grande simpatia e carinho na Associação de Cagido e de tomarem
um banho reconfortante, os ânimos melhoraram consideravelmente. As massagens da Sónia
Almeida e os tratamentos da enfermeira Susana ajudaram os mais fragilizados. A recuperação
das forças ficou completa com a celebração da eucaristia com o Pe. Pedro Leitão, que o grupo já
considera como parte da família de peregrinos do Viso. O jantar, amavelmente preparado pelo
Grupo de Amigos do Parque revelou a alegria e o bem-estar entre todos.
A segunda etapa, com 38,5 km, teve início às 05h00, depois de tomado o pequeno-almoço
e da oração. O percurso, especialmente belo pela paisagem, é particularmente difícil pela estrada sinuosa de Penacova. A debilidade física de duas das peregrinas motivou a solidariedade
dos restantes elementos do grupo, não só no incentivo e acompanhamento na caminhada, mas
também na assistência proporcionada pelos elementos com formação em medicina e enfermagem. Todos agradecem o extraordinário apoio prestado pela Catarina e pela Liane. O almoço
decorreu num restaurante de Penacova e, com a chuva a marcar presença com frequência, a
etapa terminou em Casal de Misarela, pelas 17h00. Mais uma vez foi extraordinário o acolhimento dos membros da Associação, com pão quentinho cozido em forno de lenha e um jantar
que renovou as forças dos peregrinos. Para acompanhar espiritualmente o grupo e celebrar a
Eucaristia esteve o Pe. Armando.
No dia 10, a terceira etapa, mais pequena, com 28 km. A saída de Casal da Misarela foi
às 06h00 e a chegada a Penela às 13h45. Mais uma vez, em instalações excecionais e com o
excecional acolhimento dos Bombeiros de Penela, onde se almoçou, jantou e descansou. Ao fim
do dia, a presença do Pe. Armando, que diariamente foi transportando os inúmeros miminhos
que os familiares e amigos da paróquia iam enviando para os peregrinos. Neste dia levou também um bolo especial, com o nome de todos os peregrinos, para, mesmo longe, celebrarem o
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aniversário da esposa de um dos participantes nesta caminhada.
O quarto dia, 11 de maio, foi especialmente difícil, não só porque eram 47 km, mas também porque se manteve a chuva. A saída de Penela foi às 04h00, pelo caminho o almoço em
Almoster e, na parte final, uma parte do grupo que se perdeu e foi por um caminho diferente do
previsto, caminhando mais alguns km. Um alento especial surgiu quando se viu a primeira placa indicativa da direção de Fátima. Mas todos chegaram a Caxarias, local para o banho, jantar
e dormida, mas antes o aconchego da Palavra de Deus a alegria da oração e dos cânticos com a
Eucaristia, presidida pelo Pe. Armando.
Na última etapa, no dia 12, os 22 km foram percorridos com especial ânimo, pela certeza
de que todos chegavam ao Santuário e coração de Maria. Pelo caminho a já habitual passagem
pelo café de uma pequena aldeia, onde o susto inicial dos proprietários por não terem louça e
mãos a medir para dar o café a tantos clientes, rapidamente passa, pois os próprios peregrinos
lavam a louça, tiram o café e deixam tudo arrumado, até a esfregona passaram no chão. O carinho e o sorriso com que o fazem são fantásticos. Antes da chegada a Fátima uma paragem no
ribeiro das Fontainhas para o batismo dos novos peregrinos.
Às 13h30 o grupo entrou no Santuário, cantando a Avé-Maria, com a fé, a alegria e a
emoção a manifestarem-se em lágrimas, abraços e muitas orações de agradecimento a Maria
e aos companheiros de viagem. Nuns era manifesta a expressão de serenidade pela promessa
cumprida, em outros sentia-se a felicidade em mais uma vez chegarem ao Santuário com a certeza
do amor sempre presente de Maria. Esqueceram-se as dores, as dificuldades e simplesmente
se agradeceu. Depois da fotografia de grupo, o almoço nas instalações cinco estrelas que os
escuteiros do agrupamento 1351, do Viso, deixaram preparadas. No período da tarde, apesar
da vontade em descansar, a maioria dos elementos do grupo foi fazer a Via-Sacra dos Valinhos,
rezando e cantando ao longo do percurso. Após o jantar o grupo participou no terço e na
procissão das velas, ainda houve alguns resistentes que ficaram para a missa, mas poucos. No
dia 13, depois das compras, nova reunião para a participação na missa. No ano de 2015 muitos
dos peregrinos deste grupo tinham assistido ao envio da imagem peregrina de Nossa Senhora
de Fátima, que iniciou a peregrinação pela Diocese de Viseu. Neste dia 13 de 2016 assistiram
ao seu regresso e à consagração de todas as dioceses a Nossa Senhora de Fátima. Por fim, as
lágrimas voltaram a cair na Procissão do Adeus.
O almoço final, com mais um apagar das velas pelo aniversário de um peregrinos, e por
fim o arrumar das tendas, mochilas, etc., para um regresso a Viseu.
Uma peregrinação que correspondeu a um caminhar que vai muito mais para além do simples andar para chegar ao Santuário. Foi um caminhar que viveu do acolhimento que foi sendo
proporcionado nos locais das refeições e de descanso, pelas pessoas que nas localidades sorriam
e diziam palavras de incentivo, pela equipa de apoio que ao longo do caminho forneceu água,
bolos, gomas, frutas, café, chá e tantas outras coisas, pelas brincadeiras e os risos que surgiam
da espontaneidade e dos imprevistos, pelas mensagens ternurentas que se iam recebendo pelo
telemóvel, pela libertação das rotinas diárias, pela observação da beleza das paisagens por onde
se ia passando, pelas orações da manhã e antes das refeições, pelo terço que se rezava em todas
as etapas lembrando as muitas intenções que foram sendo recebidas, pelo sorriso e pelas palavras
que o Pe. Armando diariamente proferia nas homilias, como que adivinhando os sentimentos, as
agitações e os pensamentos de muitos dos presentes, pelas manifestações de carinho, amizade
e solidariedade que se foram manifestando entre os peregrinos, pela alegria com que se viviam
momentos e gestos simples... tudo sustentado numa fé e numa vontade de dizer Sim como Maria.
A palavra obrigada constantemente proferida pelos peregrinos, estava sempre carregada de um
sentimento de alegria e de amor. Uma experiência única, que todos reconhecem não ser possível
de transmitir por palavras, só vivendo mesmo se compreende e se sente em toda a sua dimensão.
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CONFRARIA DE SANTA EULÁLIA
Em 1989 a Confraria de Santa Eulália, em Repeses, Viseu, passou a assumir a prática da
solidariedade social na sua área de influência, com diversas valências em benefício dos muitos
utentes que precisavam dos seus cuidados. Hoje, 27 anos depois, a intervenção social da Confraria é mais alargada, chegam a mais pessoas e disponibilizam mais serviços. Sempre com a
intenção de ajudar quem mais precisa.
Há algum tempo, sensivelmente há quatro ou cinco anos, como adianta Ana Lemos Viegas, diretora técnica da instituição, “houve uma família de Repeses em que o casal ficou desempregado e vinham cá buscar as refeições. Esse casal tinha três lhos menores e a esposa vinha
cá buscar a alimentação”. A responsável refere ainda que esse “foi o único casal a quem demos
alimentação pela alteração da sua vida económica e familiar”.
Essa ação de Misericórdia não deve ser entendida como pontual, tanto que a Confraria
presta um serviço de apoio domiciliário (SAD), em que revê em baixa o valor a pagar mensalmente os serviços por certos utentes, como confirma José Manuel Ferreira da Silva. O secretário
da Confraria garante mesmo que se assim não fosse “algumas pessoas não tinham dinheiro para
as outras despesas” como renda de casa, água, luz e gás.
Criada em 10 de dezembro de 1666, a Confraria de Santa Eulália nasceu com uma feição
puramente religiosa. Contudo, com o passar dos anos e dos séculos, soube adaptar-se a uma
realidade que, em pleno século XXI, a ‘obrigou’ a rever e renovar os seus códigos internos. Daí
que hoje assuma a defesa de um serviço de apoio social à terceira idade e à infância, expresso na
obtenção da excelência e da qualidade nas valências ofertadas. No Lar estão 45 utentes, número
que cresceu em face do que primeiramente estava previsto. “Estavam previstos 21 pessoas”,
alerta José Manuel Ferreira da Silva que logo sustenta que “com o desenvolver das atividades
chegou-se à conclusão que não era rentável e a Confraria tinha prejuízo. Isto porque a nível de
pessoal era mais ou menos o mesmo que era necessário para tratar de 21 como para tratar de 40.
Então, passou-se logo para uma fase para duplicar”, garante. Para estes utentes estão disponíveis serviços de enfermagem e de psicologia, aos quais se juntam atividades de animação social
e cultural promovidas por uma técnica.
IDOSOS A VIVER SOZINHOS
A Confraria de Santa Eulália garante, através do serviço de apoio domiciliário (SAD),
refeições para 50 pessoas que “em datas festivas, como o dia de Natal, em que não se faz a
entrega, há o cuidado de enviar um reforço da alimentação” para almoço e jantar, assegura Ana
Lemos Viegas. Há a juntar a isso um serviço de enfermagem, de higiene pessoal e habitacional,
o tratamento de roupa, e ainda “outros tratamentos extra como acompanhar doentes a consultas,
fazer compras para o doente”, entre outras. A diretora técnica da Confraria confirma que em
SAD se encontram mais idosos, muitos deles a viver sozinhos, “sem suporte familiar” e com
“dificuldades económicas”. “Alguns utentes que não têm água quente em casa vêm à instituição
fazer a sua higiene pessoal”, acrescenta Ana Lemos Viegas.
A Confraria de Santa Eulália tem também uma creche, onde estão 42 crianças e um serviço de ATL (atividades de tempos livres) que atualmente tem 67 crianças. A atenção sobre os
mais novos, por parte da direção da Confraria, encabeçada por António dos Santos Peres, é
especialmente focada. “Estamos sempre disponíveis para melhorar todas as situações de muitos
pais que têm dificuldades em ter aqui os filhos. Estamos cá permanentemente para colaborar
com eles”, garante José Manuel Ferreira da Silva. Em prol da Misericórdia.
PBA
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MISERICÓRDIA DE SANTAR
Celebrando os 380 anos de existência, a Santa Casa e Misericórdia de Santar promoveu
um encontro aniversário, na sala multiusos da Câmara Municipal, em Nelas. Decorreu no dia
20 de maio. Para além da Senhora Provedora de Santar, estiveram presentes os Provedores de
Mangualde, de Penalva do Castelo e 2 representantes da Misericórdia de Viseu. O Bispo esteve
também presente e dirigiu algumas palavras na Sessão de Abertura.
SENHOR DOS CAMINHOS
Celebrou-se a Festa do Senhor dos Caminhos, no Santuário próprio, na paróquia de Romãs, no passado Domingo 22 de maio, na Solenidade da Santíssima Trindade. Por convite do
Pároco – Pe. António José Rodrigues – e por ser Igreja Jubilar do Ano Santo da Misericórdia,
o Bispo presidiu à Eucaristia. Estiveram presentes alguns milhares de pessoas, vindas dos mais
diversos lugares, de dentro e de fora da Diocese.
CRISMAS EM TORREDEITA
Na tarde de Domingo, dia 29 de maio, o Bispo esteve em Torredeita, onde crismou 57
cristãos, quase todos jovens, provenientes de Bodiosa, Couto de Baixo, Couto de Cima, Farminhão e Torredeita. Concelebraram os Párocos destas Comunidades, respetivamente, Pe. José
Caldeira e Pe. Paulo Diamantino, sendo o Pe. Paulo Arcipreste de Viseu Rural.Concelebrou,
ainda, o Pe. Marco Cabral.
INAUGURAÇÃO EM SILVÃDECIMA
A Paróquia de Silvã de Cima, no concelho de Sátão, viveu um dia muito feliz com a inauguração das obras de recuperação da sua Igreja Matriz.
A Festa teve lugar na manhã de Domingo, 29 de maio, com a presidência do Bispo da
Diocese. Na Eucaristia, o Bispo louvou o trabalho do Pároco – Pe. José Quinteiro Lopes – e a
colaboração de todos os paroquianos.
De notar que também alguns paroquianos de Silvã de Baixo deram o seu contributo para
as obras, mostrando bom espírito cristão e eclesial e de boa vizinhança.
Também a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal se associaram à Festa e à colaboração nas despesas.
EXPOSIÇÃO NO SÁTÃO
Com a direção do Departamento Diocesano dos Bens Culturais e da sua Diretora – doutora Fátima Eusébio – inaugurou-se uma Exposição cultural, subordinada ao tema – O amor de
Deus ao longo dos tempos Litúrgicos.
Teve lugar na Casa da Cultura de Sátão, na tarde de Domingo, dia 29 de maio.
Apresenta esculturas e outras peças que representam 5 concelhos: Aguiar da Beira, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão que constituem a ADD.
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Na Abertura da Exposição, o Bispo disse algumas palavras alusivas à importância deste
momento.
IGREJA DE SILVÃ DE CIMA REABRIU AOS FIÉIS
A Igreja Paroquial de Silvã de Cima, no concelho de Sátão reabriu em pleno aos fiéis
após um ano de obras de requalificação que envolveram a Paróquia, o acompanhamento do
Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, mas também “o espírito de sacrifício
e de colaboração dos seus habitantes”, e “o apoio da Paróquia vizinha” e de muitos mecenas
que olharam para a igreja do século XVIII como património da terra, reconheceu o Padre José
Quinteiro.
As obras de requalificação – inauguradas no passado Domingo, 29 de maio pelo Bispo
da Diocese, D. Ilídio Leandro – obrigaram a um investimento de cerca de 120 mil euros com
a garantia de comparticipação por parte da Câmara de Sátão e da Junta de Freguesia. A Igreja,
datada de 1791 encontrava-se em avançado estado de degradação o que obrigou a um restauro
completo. “A minha preocupação foi não descaracterizar a Igreja”, adianta o Padre José Quinteiro, explicando que “só ficaram praticamente as paredes, foi preciso refazer tudo devido às
infiltrações que ocorreram ao longo dos anos inclusive o teto que estava todo degradado”. O
pároco responsável pela Paróquia de Silvã de Cima, descreve que, a par das obras obrigatórias
no telhado, no teto agora em madeira, no chão agora assoalhado e de pormenores como a colocação de ar condicionado para dar mais conforto às pessoas, houve necessidade de efetuar
um restauro profundo nos três altares uma vez que estavam em “estado de grande degradação”:
“Foi o trabalho mais demorado e mais caro, acompanhado pelo Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu com a colaboração da dra. Fátima Eusébio”.
Na Paróquia de Silvã de Cima há oito anos, o Padre José Quinteiro assume que a recuperação da igreja foi uma ideia herdada à qual deu alguma prioridade. “O projeto inicial previa o
alargamento da Igreja, só que o espaço envolvente não era grande e exigia um investimento que
não tínhamos”, revela o pároco reconhecendo que o restauro do templo “responde às necessidades da paróquia” e, em termos arquitetónicos, “volta ao início” com o seu traçado “primitivo”
agora todo exposto, uma vez que, as obras de recuperação descobriram pormenores já escondidos com taipais de madeira ou cimento, em consequência de recuperações anteriores.
No Domingo voltou assim a celebrar-se a missa na Igreja Paroquial de Silvã de Cima. A
reabertura ao culto encerra um ciclo de degradação do templo. Após um ano a celebrar a Eucaristia no Salão Paroquial de Silvã a Missa dominical regressa à Igreja da Freguesia, tal como
todas as outras cerimónias religiosas.
EA
SÁTÃO
CASA DA CULTURA INAUGURA EXPOSIÇÃO SOBRE PATRIMÓNIO RELIGIOSO
O Bispo da Diocese de Viseu e o presidente da Câmara Municipal de Sátão, Alexandre
Vaz inauguraram no domingo, 29 de maio, na Casa da Cultura, a exposição “O amor de Deus
ao longo dos tempos litúrgicos”. Esta exposição decorre de uma parceria entre a Diocese, através do Departamento dos Bens Culturais, a Câmara Municipal local, as Paróquias de Aguiar da
Beira, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão, e a Associação de Desenvolvimento do
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Dão (ADD). As peças expostas são o resultado de um trabalho de inventariação do património
religioso que tem vindo a ser desenvolvido nas paróquias da ADD, sob a orientação do Departamento dos Bens Culturais da Diocese.
RECUPERAÇÃO DE IGREJA
Na tarde de Domingo, dia 5 de junho, o Bispo foi a S. Miguel do Mato, onde inaugurou
as obras de restauro da antiga Igreja Paroquial de S. Miguel do Mato. Em ruinas desde há algumas dezenas de anos – a atual Igreja paroquial está a comemorar 60 anos – está a ser recuperada, com a ajuda de particulares, da paróquia e das autarquias (Junta de freguesia e Câmara
Municipal). Neste momento tem cobertura e espera obras de restauro, no interior e no exterior.
Celebrou-se, também, a Festa do Sagrado Coração de Jesus. A Igreja estava repleta e com Festa
exterior, junto à Igreja, a prometer continuar durante o resto do dia.
CRISMAS EM PÓVOA DE CALDE
Na tarde de Domingo, dia 5 de junho, o Bispo deslocou-se a Póvoa de Calde, onde crismou 12 cristãos, quase todos jovens. Eram da paróquia de Calde e de Pindelo dos Milagres,
sendo 3, também, de Reriz. Para além do Pároco da paróquia acolhedora – Pe. Valmor Marcolin
– concelebrou o Pe. Ricardo Alexandre, de Reriz, o Pe. Aníbal e o Pe. Marco Cabral.
ENCONTRO EM CEPÕES
No início da noite de sexta-feira, 24 de Junho, o Bispo esteve na Igreja Matriz da paróquia de Cepões, onde falou aos Crismandos que terão a sua Festa no Sábado, dia 25 de Junho.
Presentes o Pároco, catequistas e quase todos os Pais e Padrinhos dos Crismandos. O Bispo falou-lhes do essencial deste momento eclesial, tão importante para eles e para as Comunidades.
CRISMAS EM CEPÕES
Na tarde de sábado, dia 25 de Junho, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja Matriz de
Cepões, celebrando o Sacramento da Confirmação de 34 jovens, vindos das paróquias de Cavernães, Cepões e Mundão – paróquias onde é Pároco o Pe. Raimundo Elias Filho. Para além
do Pároco, concelebrou o Pe. Marco Cabral.
VISITA PASTORAL DE D. IL DIO LEANDRO A ORGENS
Com a presença dos párocos “in solidum”, Bruno José Pinheiro da Cunha e Albertino
Gonçalves, a paróquia de Orgens recebeu com alegria e entusiasmo o Bispo da nossa diocese
de Viseu.
A visita ocorreu entre os dias 27 de junho e 3 de julho. Como habitual, a primeira iniciativa foi a visita Sede da Junta de Freguesia. Fomos recebidos pelo senhor presidente da Junta,
Adérito Cardoso e seus colaboradores mais próximos, que nos apresentou um panorama gené314
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rico da freguesia de Orgens. De seguida, D. Ilídio foi recebido calorosamente junto ao Cruzeiro
da igreja paroquial, o Convento de S. Francisco, seguindo em cortejo pela antiga e bela calçada
que nos levou igreja onde, às 20:00, foi celebrada a Eucaristia de abertura da visita pastoral.
Animada com mestria pelo grupo coral de jovens e da JMV (Juventude Mariana Vicentina),
e concelebrada com a presença do secretário, P. Marco, e pelos párocos e também pelo P.
Fernando, superior da comunidade dos padres vicentinos, o senhor Bispo começou por ler a
Ata da última visita pastoral, feita pelo antigo Bispo diocesano, D. António Monteiro, em 1992.
A multidão enchia a igreja paroquial e o ambiente era festivo e recetivo às palavras sábias do
nosso pastor. No fim da Eucaristia, a Junta de freguesia de Orgens ofereceu o jantar ao Bispo e
aos três padres vicentinos, com a presença dos membros da Junta.
Em quase todas as tardes, a primeira iniciativa de D. Ilídio foi visitar os vários Jardins de
Infância existentes no território da paróquia. Fomos sempre recebidos com muita simpatia, quer
pelos responsáveis, quer, sobretudo, pelas crianças, as quais nos brindaram com belas canções
e foram alegremente saudadas pelo nosso prelado.
Não faltaram as visitas aos mais doentes dos cinco maiores lugares desta paróquia, os
quais sentiram bem a proximidade e empatia do Bispo por eles. Chegámos mesmo a ir a Farminhão, ao Centro dos Cuidados Continuados, para visitar uma doente que foi grande colaboradora desta paróquia.
D. Ilídio deslocou-se aos cinco lugares da paróquia e neles celebrou a Eucaristia, às 19:00:
na terça-feira, celebrou, às 19:00, em Quintela e às 20:00 em S. Martinho. Na quarta-feira, celebrámos, em Orgens, na igreja dedicada a Santa Ana, onde o Bispo benzeu uma nova imagem
de S. José. O ambiente da liturgia foi festivo. Na quinta-feira, celebrámos em Tondelinha. Na
sexta-feira, a celebração foi em Travassós, com a presença de 100% dos habitantes do lugar. A
receção foi entusiasta, o tapete de flores belo e abundante, o Grupo de Cantares do lugar cantou
uma bela canção de boas-vindas, o mini-grupo da JMV de Travassós animou alegremente a
Eucaristia.
Deve referir-se que não faltaram os lanches generosos e abundantes, no final de cada Eucaristia, que testemunharam a simpatia e solidariedade pelo D. Ilídio e seus colaboradores mais
próximos. Não podemos deixar de agradecer às várias Associações existentes nos lugares da
paróquia e seus dirigentes, que cederam os seus espaços para esta iniciativa.
Falta dizer que na quarta-feira, às 21:00, D. Ilídio reuniu com os elementos do Conselho
Económico e com os do Conselho Pastoral. Estavam presentes 13 membros, mais os três padres. Depois de apresentar 4 livros: Bíblia, Documentos do Concílio Vaticano II, Conclusões
do Sínodo Diocesano e Bula da Misericórdia, e de falar da importância do Conselho Pastoral e
Económico e da apresentação de cada um dos membros presentes, surgiu um diálogo animado,
onde se falou, por exemplo, do fator de união que as obras no Convento produziram e da necessidade, agora, de construir a igreja das “pedras vivas”.
Na quinta-feira, às 21:00, a reunião foi com os elementos dos vários grupos de apostolado. Estavam presentes 23 elementos, mais os dois párocos. Depois da leitura de 1 Cor. 12,
1ss., sobre os carismas na Igreja, da apresentação de cada um dos presentes e sua atividade na
paróquia, o Bispo constatou a riqueza de carismas nela existente. Mas sublinhou que a paróquia
deve estar sempre em atitude “de saída”, rumo às periferias...
Não faltou também o jantar com os empresários existentes na paróquia, que aderiram em
elevado número. Nele estiveram presentes 46 empresários, mais o presidente da Junta de freguesia, dois padres e D. Ilídio. Após o jantar, cada um fez a sua apresentação. Depois, o Bispo
convidou-os a pertencerem ACEGE.
No sábado, às 14:30, houve a reunião com as crianças e pais da catequese, durante a qual
se cantaram três canções e as crianças fizeram algumas perguntas ao D. Ilídio.
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Às 15:30, o prelado da Diocese encontrou-se com a JMV, durante a qual os jovens
apresentaram o projeto para Moçambique.
Às 21:30 de sábado, no Convento, realizou-se um encontro de reflexão do padre António
Jorge com os 35 crismandos. Estiveram todos presentes.
Finalmente, no domingo e último dia da visita pastoral, celebrou-se a Eucaristia, às 10:00.
A multidão era imensa: enchia o templo e ainda muitos fiéis tiveram de ficar à porta, seguindo
piedosamente a celebração da Eucaristia, presidida pelo D. Ilídio e concelebrada pelos párocos.
O nosso prelado, no início da celebração, fez um breve resumo da visita pastoral, salientando
as multidões que enchiam as igrejas dos cinco lugares da paróquia, assim como a amizade que
ele pôde constatar existente entre os fiéis e a comunidade dos padres vicentinos que a servem.
Na homilia, o Sr. Bispo salientou o papel dos futuros crismados, fazendo o apelo a que eles se
empenhem na difusão do Evangelho, como cristãos plenamente iniciados na religião de Jesus
Cristo. No fim da celebração, após as despedidas e saudações, escutámos três canções cantadas
pelo Grupo de Cantares de Travassós de Orgens.
A visita pastoral terminou com um almoço convívio, ao ar livre, nas imediações do Convento, com a simpatia e bom ambiente que já carateriza estes eventos. E assim a comunidade
se despediu do seu pastor diocesano, que aproveitou para dar os parabéns aos padres da missão
pelo bom trabalho que vêm desenvolvendo nestes últimos 45 anos em que são párocos desta
paróquia.
P. Albertino Gonçalves, CM
INAUGURAÇÃO DE OBRAS NA IGREJA DE SABUGOSA
A Igreja Matriz da Paróquia de Sabugosa, no concelho de Tondela, teve avultadas obras
de restauro que beneficiaram toda a Igreja. Na tarde do passado Domingo, dia 10 de julho, celebrou-se a inauguração, com a consagração do Altar, bênção do ambão e inauguração de todas
as restantes obras. Presente o Senhor Presidente da Câmara com alguns Vereadores, o Senhor
Presidente da Junta de Freguesia e outras pessoas representantes de diversas Instituições, civis e
religiosas. O Bispo deu os parabéns a todos os mais diretos colaboradores neste empreendimento, nomeadamente, o Diácono António Monteiro Cardoso – natural e residente em Sabugosa – e
o Pároco – Pe. António Carlos. Concelebraram alguns anteriores párocos e outros sacerdotes e
os diáconos residentes no concelho de Tondela.
NOVA IGREJA DE ABRAVESES
No fim da manhã de terça-feira, 12 de julho, o Bispo esteve em Abraveses, onde, com o
pároco, o Vereador da Câmara Municipal para as freguesias, o Presidente da Junta, o Arquiteto
da paróquia, elementos da Fábrica da Igreja e Advogados – da Paróquia e da Junta de Freguesia – visitaram o Arraial e o lugar da futura Igreja paroquial. Foram dadas indicações para se
avançar, no sentido de, muito em breve, as obras poderem avançar – no Arraial e nos terrenos
da Nova Igreja.
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PADROEIRA DE SABUGOSA
No dia 5 de agosto, o Bispo presidiu à Festa de Nossa Senhora do Pranto, na Igreja Matriz
de Sabugosa. Foi um compromisso assumido, aquando da inauguração das muitas e avultadas
obras, no passado dia 10 de julho. Apesar de ser dia de semana – sexta-feira – a Igreja estava
repleta, também com muitas pessoas, em férias, que estão na emigração.
LAR EM DORNELAS
No início da tarde de quarta-feira, dia 10 de agosto, o Bispo deslocou-se a Dornelas, para
a bênção e inauguração de um novo Lar de Idosos, do Centro Social e Paroquial. É ali pároco,
o Pe. Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia. Presentes Representantes de diversas Instituições
do Governo e do Distrito e muitas pessoas da paróquia. Presentes, também, as pessoas que já
vivem nesta Instituição, agora inaugurada.
CRISMAS EM SANTIAGO DE CASSURRÃES
Na tarde de sábado, dia 13 de agosto, o Bispo deslocou-se à Paróquia de Santiago de
Cassurrães, onde crismou 29 jovens, quase todos daquela Comunidade, sendo alguns de Póvoa
de Cervães, paróquia também confiada ao mesmo Pároco – Pe. Celestino Correia Rodrigues
Ferreira. Neste dia, o Bispo lembrou os 50 anos de paroquialidade em Santiago de Cassurrães
do Pe. Celestino, ao qual todos manifestaram sentido agradecimento com uma grande salva de
palmas.
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CAPÍTULO VIII
ASSOCIAÇÕES E MOVIMENTOS
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SEMINÁRIO DE FORNOS
ANTIGOS ALUNOS REALIZAM ENCONTRO ANUAL
Como estava marcado, realizou-se no passado dia 19/09, no antigo seminário de Fornos
de Algodres, mais uma reunião anual de antigos alunos dos seminários da diocese de Viseu.
Logo pelas 09H30, começou a fervilhar de vida aquele espaço outrora animado por dezenas e até mais de uma centena de rapazes que, em plena adolescência para ali convergiam
levados pelas mais díspares motivações, mas oficialmente por serem candidatos ao sacerdócio.
A grande maioria não atingiu essa meta, mas isso não quer dizer que não recordem com
simpatia o espaço e os tempos passados dentro daquelas paredes, outrora rebocadas e pintadas
de amarelo e agora em granito desnudado o que causa alguma estranheza a quem o conheceu de
outra maneira.
À semelhança dos últimos encontros, também este ano os presentes foram mais de uma
centena, de várias faixas etárias. Celebrou a Eucaristia o Pe. Nuno Almeida, pároco da vila de
Fornos, grande obreiro no trabalho de tornar o espaço, bastante degradado, num espaço com
um mínimo de condições para o evento e que dirigiu breves palavras de saudação e de enquadramento no espírito do encontro.
Registámos também o testemunho do Dr. Pe. Geraldo, prefeito nos tempos de muitos dos
presentes e o do decano dos antigos alunos (ele assim se considera, com os seus 87 anos) o Dr.
João Oliveira, de Castro Daire, que atribuiu ao seminário o mérito dos vários êxitos da sua vida
que não foram poucos, segundo ele.
Na assembleia geral foram eleitos os novos corpos sociais da Associação, presididos,
mais uma vez, pelo Dr. António Gonçalves Loureiro que o faz demonstrando o seu espírito de
dedicação e disponibilidade que todos agradecem.
O convívio prolongou-se tarde adiante e foram já as estrelas a testemunhar a partida dos
últimos associados.
Albano Andrade
DIRETOR DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
O bispo da diocese acaba de nomear o Pe. Eurico José, recentemente integrado na paroquialidade de novas comunidades, para assumir a direção diocesana do Apostolado da Oração.
Este caminho de oração e de formação dos cristãos, muito voltado para o apostolado pessoal e
de grupo, tem tido um lugar fundamental e decisivo na vida de muitas das nossas comunidades
cristãs. Constitui caminho decisivo para o suscitar de vocações ao sacerdócio e à consagração,
para além de alimentar a fé e a vida cristã de muitas das nossas famílias. Neste Ano da Família,
a viver o Sínodo – tempo de reflexão e de graça – o Apostolado da Oração pode cumprir, hoje
também, um papel decisivo no aprofundamento da vida cristã e eclesial de muitas famílias da
nossa Igreja diocesana, a viver um dos tempos mais ricos da sua longa e rica história.
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EQUIPAS DE NOSSA SENHORA
Na tarde do passado Sábado, dia 10 de Outubro, o Bispo esteve no encontro das Equipas
de Nossa senhora da Diocese, realizado no Centro Sócio Pastoral. Tomaram posse os novos
Responsáveis dos Sectores, representativos das quase 20 Equipas atuais. Depois do encontro
de formação, orientado pelo Cón. Manuel Matos – Assistente da Equipa Responsável do CPM
e de uma Equipa de Casais de Nossa Senhora – seguiu-se a Eucaristia, presidida pelo Bispo da
diocese. No final da Eucaristia, o Bispo deu os parabéns a todos os presentes e aos Responsáveis que tomaram posse e desejou um feliz ano de atividades.
29.º CURSO ALPHA
Foi no passado dia 6 de outubro a apresentação do 29.º Curso Alpha da Paróquia de S.
José, simultaneamente com a “despedida” dos que frequentaram o 28.º.
É sempre grande a expetativa da equipa coordenadora: muita Fé no poder do Espírito
Santo, mas um certo temor de não se ter dado totalmente. Após “trabalho de férias”, a 1.ª
reunião preparatória em Sangarinho: jantar informal à luz das estrelas.
Seguiu-se a Eucaristia: o Evangelho escolhido foi o da ovelha perdida e, após as leituras,
lá foram as ovelhas, mato fora, atrás do pastor, o senhor Padre Zé com o seu cajado. A meio do
percurso, o pastor foi à procura de uma que se tinha perdido e trouxe-a ao ombro, para junto das
outras. Não éramos 99, mas um pequeno rebanho, unido e alegre, que se ajudava para vencer as
asperezas do caminho, até chegarmos ao “prado” junto do rio, onde estava improvisado o altar,
para finalizar a Eucaristia.
As palavras gravadas, que ecoavam no silêncio da noite, calaram fundo nos nossos corações, após uma árdua caminhada de meditação: apelo a oração intensa e fervorosa, ao contacto
“tu a tu”, porque Cristo escolheu-nos e a data aproximava-se... Sentíamos Jesus dentro de nós
a dar-nos forças, a capacitar-nos para a tarefa de que nos incumbiu. Foi-nos entregue uma vara:
de ovelhas, passámos a pastores...à procura de ovelhas perdidas!
Mais uma semana de oração e trabalho intenso, com a ajuda do Espírito Santo, tinha de
dar frutos: O Curso Alpha n.º 29 arrancou a sério, no dia 13, com 60 participantes!
Louvado seja o Senhor!
Um elemento da equipa

CONSELHO DIOCESANO DA ACR
Durante o dia de sábado, dia 17 de outubro, decorreu o Conselho Diocesano da Ação Católica Rural (ACR), nas instalações do Centro Sócio Pastoral. Iniciou com a Eucaristia, presidida pelo Bispo e concelebrada pelo Assistente Diocesano – Pe. João Leão. De seguida, durante
quase toda a manhã e depois da apresentação dos presentes, foi a oportunidade de cada Equipa
paroquial e a Direção diocesana apresentarem as atividades realizadas. Esta apresentação foi
feita de acordo com o programa e plano que tinham sido aprovados no ano anterior. Através de
diversas e variadas metodologias, a apresentação decorreu com muita animação e muito empenho por parte de todos.
O Conselho prolongou-se até ao fim da tarde, já sem a presença do bispo que se ausentou,
dadas outras atividades de agenda.
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FORMAÇÃO DE DIRIGENTES DO CNE
Estando a decorrer um curso de formação de Dirigentes do CNE, nas instalações do Colégio da Via-Sacra, o Bispo esteve ali a presidir à Eucaristia do 1.º Domingo do Advento, no
início da noite de sábado, 28 de novembro.
Concelebrou o Assistente Regional – Pe. Doutor Geraldo Morujão – tendo participado o
Diácono Carlos que estava como um dos formandos no mesmo curso.
FESTA DE NATAL DOS CURSILHISTAS
No início da noite de quinta-feira, 17 de dezembro, teve lugar a festa de Natal dos dirigentes dos Cursilhos de Cristandade da nossa diocese. Iniciou-se com a Eucaristia, celebrada
na Igreja Matriz de Abraveses, presidida pelo Bispo e concelebrada pelo Pároco – Pe. António
Henrique Sousa – e pelo Pe. José Pedro. Depois da Eucaristia, houve uma refeição natalícia
num restaurante local, pertencente a uma família, também dirigente deste Movimento.
CONVÍVIO FRATERNO
No início da noite de Terça-feira, 29 de dezembro, teve lugar a sessão de encerramento
de mais um Convívio Fraterno, no Centro Sócio Pastoral da Diocese. Foram cerca de 30 jovens,
de diferentes comunidades cristãs, que fizeram esta experiência de descoberta de Jesus Cristo e
de aprofundamento do ser cristão e membro da Igreja. O Bispo esteve presente no Encerramento e dirigiu algumas palavras a todos.
MENSAGEM DE FÁTIMA
O Bispo presidiu à Eucaristia, no início da noite de Segunda-feira, 4 de janeiro, para
celebrar um encontro de festa dos dirigentes e responsáveis do Movimento da Mensagem de
Fátima. Decorreu no Seminário Maior e foi seguida de um jantar de confraternização nas instalações do mesmo Seminário.
APOSTOLADO DA ORAÇÃO
ECOS DO DIA DE REFLEXÃO E ESTUDO
Foram cerca de 200 os elementos do Apostolado da Oração que no passado sábado tomaram parte no dia de reflexão e estudo sobre este movimento, que também se define como “rede
mundial de oração”, realidade que tanto agrada ao Papa Francisco. “Ser apóstolo significa ser
enviado por alguém” e Jesus Cristo é o primeiro. Foi enviado pelo Pai para salvar os homens. É
deste modo que o apostolado é a atividade da Igreja, que recebeu do próprio Coração de Jesus
esta missão.
E este foi o tema tratado pelo Padre António Valério, cujos trabalhos iniciaram às 10
horas, abrindo com a Oração da Manhã. Após as boas-vindas pelo Diretor diocesano, Pe. Eurico, este fez então a apresentação do novo Diretor Nacional do A. O. e seguiu-se a primeira
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conferência sob o tema “Misericordiosos como o Pai”, sem dúvida alguma um tema altamente
oportuno para este Ano Jubilar. Depois desta fez-se um pequeno intervalo e seguiu-se a segunda
conferência, na qual algumas pessoas tiveram o prazer e a oportunidade de partilhar algo do que
lhes ia no coração. E tudo decorria num ambiente de simplicidade e em linguagem simples e
clara ao jeito do que fazia o sagrado Coração de Jesus Cristo, “Rosto da Misericórdia do Pai”.
E toda a assembleia se apresentava concentrada e atenta, apresentando-se de rosto feliz.
Foi esta mais uma oportunidade para louvar, bendizer e agradecer ao Pai Celeste o Dom
do Sagrado Coração de Jesus. Tendo sidos rematados com a Eucaristia, os trabalhos terminaram
pelas 16 horas, sendo que todos se revelaram muito agradecidos por mais esta graça, sentimento
do qual também partilhamos. Por isso, e em nome da Direção, a todos um “Muito obrigada”;
também aos reverendos Párocos que se dignaram atender ao nosso pedido de comunicar aos
fiéis das suas paróquias este mesmo encontro de fé e espiritualidade eucarística.
Curiosidade: Entre outras paróquias presentes estiveram as seguintes: Abraveses; Alva;
Figueiredo de Alva; Barreiro de Besteiros; Boaldeia; Calde; Cambra; Caparrosa; Campo de
Besteiros; Campo de Madalena; Campia; Oliveira de Frades; Orgens; Rio de Loba; S. José;
Santa Maria; Santiago de Besteiros; Mioma; Sátão; S. Cipriano; Lordosa; Ribafeita; Pinheiro
de Lafões; Souto de Lafões; S. Vicente de Lafões; Torredeita; Vila Chã de Sá; Varzielas; Viso;
Vouzela.
Ir. Madalena
CURSILHOS DE CRISTANDADE CELEBRAM S. PAULO
No Domingo, dia 24 de janeiro de 2015, o Movimento dos Cursilhos de Cristandade da
Diocese de Viseu, no intuito de comemorarem a Conversão do seu padroeiro S. Paulo, levaram
a efeito, na localidade de Lobelhe do Mato, no concelho de Mangualde, que tem como seu padroeiro o mesmo Santo e Apóstolo S. Paulo, uma festa de comemoração da sua Conversão.
Pelas 17 horas, celebrou-se a Eucaristia na Igreja de S. Paulo, da dita paróquia de Lobelhe
do Mato, após a qual se repartiu e partilhou um lanche.
Secretariado do MCC Viseu
LOBELHE DO MATO
NOS CAMINHOS COM S. PAULO
No passado dia 6 de fevereiro, pelas nove horas da noite, na Igreja Paroquial de Lobelhe
do Mato, fez-se uma vigília de oração para comemorar a conversão de S. Paulo.
Esta cerimónia, de espírito verdadeiramente escutista, contou com a presença de mais de
40 participantes, entre caminheiros, chefes e noviços da região de Viseu.
A atividade realizou-se nesta paróquia, porque a par de Real, em Penalva do Castelo, são
as únicas na diocese de Viseu com uma igreja dedicada a S. Paulo. Este é o padroeiro de todos
os caminheiros.
Por isso, o desafio era de caminhar com S. Paulo nos caminhos da Luz, apesar da noite
invernosa que se fazia sentir. Como nos desafiava o texto introdutório: “Nesta caminhada de S.
Paulo, interessava que cada um de nós reflita um bocadinho sobre a forma ousada e verdadeiramente revolucionária como Paulo assumiu publicamente a sua fé em Cristo e a partilhou com
todos os que se cruzaram no seu caminho.
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Ao percorrer hoje os nossos caminhos, como companheiros de jornada, devemos ser capazes de perceber a sua radicalidade, a sua paixão desmedida pela causa do Evangelho e o seu
zelo em vivê-lo e em o anunciar”...
Depois da cerimónia, houve um pequeno momento de convívio com umas tradicionais
chouriças, broas, vinho e caldo verde.
Pedro Rafael Costa, Caminheiro
MOVIMENTO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
A missão do Apostolado da Oração, obra da Igreja confiada à Companhia de Jesus, consiste em promover a vivência cristã, oração pessoal em união com o Santo Padre. Por conseguinte, logo pela manhã, e após o sinal da cruz, cada associado faz o Oferecimento das Obras
do Dia - mediante a fórmula tradicional ou outra:
Ofereço-Vos, ó meu Deus, em união com o Santíssimo Coração de Jesus e por meio do
Coração Imaculado de Maria, as orações, os trabalhos, as alegrias e os sofrimentos deste dia,
em reparação de todas as ofensas e por todas as intenções pelas quais o mesmo Divino Coração
está continuamente intercedendo e sacrificando-se nos nossos altares. Eu Vo-los ofereço de
modo particular pelas intenções do Santo Padre para este mês de fevereiro:
Deste modo, no presente mês de fevereiro, comunga intimamente das preocupações do
Papa Francisco - que recomenda:
CUIDEMOS DA CASA COMUM (o mundo).
Na Carta Encíclica “Laudato Sí” o Santo Padre, à imagem de Jesus Cristo o Bom Pastor,
não se cansa de pedir que abramos o nosso coração à universalidade e rezemos por toda a família humana. Tenhamos em conta que o Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de
amor, nem se arrepende de nos ter criado. E este seu desejo é expresso de modo muito especial
aos associados do Apostolado da Oração, num pequenino boletim mensal intitulado “Oração
e Vida”, em que o Papa apresenta habitualmente duas Intenções: uma Universal e outra pela
Evangelização:
- Intenção Universal - Respeito pela criação- Para que cuidemos da criação, recebida
como dom gratuito, a cultivar e proteger para as gerações futuras.
- Pela Evangelização: Cristianismo na Ásia – O Santo Padre deseja fortemente que cresçam as oportunidades de diálogo e de encontro entre a fé cristã e os povos da Ásia.
Por isso, considerando a vastidão do continente asiático, somos levados a pensar num
tão elevado número de culturas, e em muitíssimos lugares onde a Igreja é chamada a dar testemunho, principalmente pelo diálogo, atenção, sem esquecer a importância que tem a empatia.
Tudo isto nos interpela e desafia fortemente ao compromisso e à missão, a começar pela oração
e abertura do coração ao próximo, que devemos amar como a nós mesmos. Esta a razão pela
qual todos e cada de nós pode e deve ser apóstolo, já que o próprio trabalho é uma boa forma de
orar. Que o Sagrado Coração de Jesus nos abra os olhos do co- ração e da mente, para dialogar
e acolhermos a todos quantos de nós precisarem!
Ir. Madalena
Pela Direção Diocesana do AO
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RETIRO DO 30O CURSO ALPHA
Após um tempo mais ou menos longo vivido num deserto espiritual, (afastados de Deus
ou buscando-O por rotina e tradição), eis que surge o chamamento de Jesus, sempre atento
àqueles que o Pai Lhe confiou e dos quais não quer perder nenhum.
E três dezenas de cristãos ansiosos, a começar de desabrochar para uma vida nova com
Deus, (como tudo já mudou desde que começou o curso Alpha!), partiram a caminho de Albergaria, onde o Espírito Santo os esperava para os inundar com os Seus Dons, tornando-Se mais
conhecido e amado.
ELE, o “hóspede silencioso das nossas almas”, vai-Se dando a conhecer e todos sentem a
Sua presença e recordam que, afinal, ELE esteve sempre nas suas vidas, até nos momentos de
maior dor e desilusão.
Sim, cá fora, (em casa, no trabalho, na rua), as tentações vão ser ainda maiores, mas agora
sabem quais os “meios de perseverança” que podem e devem usar para as vencer.
Tal como a Zaqueu, Jesus “esqueceu” todas as vidas passadas, chamou-os pelos seus nomes,
“deu-Se a comer” e fê-los sentir: “Eu estarei sempre convosco!”
As emoções vividas, as lágrimas choradas, os sorrisos de orelha a orelha, os abraços apertados... eram sinais de arrependimento e propósitos de vida nova, sempre mais e mais ao lado
de Jesus, cheios do Espírito Santo, ao encontro do Pai.
Momentos indescritíveis e inexplicáveis neste retiro tão especial! Alpha é viver Cristo,
experimentar o Espírito Santo, sentir-se amado pelo Pai!
Para nós, responsáveis, “os instrumentos” de que Deus Se quis servir, foi, (é sempre), um
dia e meio de louvor e ação de graças, porque, apesar das nossas misérias e fraquezas, ELE nos
escolheu e quis precisar, mais uma vez, das nossas mãos, dos nossos braços, das nossas palavras
e gestos de carinho e amor...
Que bela maneira de começar esta Quaresma! Jesus foi tentado, mas a nós Deus dá-nos a
Sua Infinita Misericórdia, para resistirmos às tentações e, com as nossas limitações, nos deixarmos “esmagar”, servindo e amando, numa doação total, a exemplo do Mestre que nos diz: “O
Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a Sua vida para redenção de
todos”.
Ele dá TUDO, até a própria Vida... e a nós pede tão pouco! Ousaremos regatear? Senhor,
conta connosco! Sempre, sempre!
Uma responsável
MOVIMENTO DO APOSTOLADO
DA ORAÇÃO
O Santo Padre, exprimindo o que lhe vai na alma, diz o seguinte: “A família continua a
ser a base da convivência e a garantia contra a desintegração social. As crianças têm o direito a
crescer numa família, com um pai e uma mãe, capazes de criar um ambiente propício para o seu
desenvolvimento e amadurecimento afetivo”.
Assim, e sem nunca se cansar, o Papa Francisco insiste na dimensão missionária da Igreja, e propõe-nos, para o mês de março, as intenções seguintes:
* Universal: “As famílias em dificuldades para que recebam os necessário apoios, e que
as crianças possam crescer em ambientes saudáveis e serenos”.
* A Evangelização: Que os cristãos discriminados ou perseguidos por causa da sua fé
permaneçam fortes e fiéis ao Evangelho, graças à oração incessante de toda a Igreja.
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* Eucaristia: Pelas famílias em maiores dificuldades. Em reparação por todos os crimes
cometidos contra os cristãos, perseguidos por causa da sua fé.
Ir Madalena
Pela Direção Diocesana do AO
ANIVERSÁRIO DA UNER
O Bispo presidiu, na Igreja do Carmo, à Eucaristia de aniversário da UNER (União Eucarística Reparadora). A celebração, concelebrada pelo Reitor da Igreja do Carmo, pelo Diretor
da UNER e pelo Pároco do Campo de Madalena, teve lugar na manhã de Sexta-feira, dia 4 de
março. A Igreja estava repleta de cristãos, vindos de diversas Comunidades onde está ativa a
Obra dos Sacrários Calvários – Movimento de amor, de companhia e de reparação a Jesus, presente nos Sacrários das Igrejas.
OBRAS DE MISERICÓRDIA
VISITA E CONFRATERNIZAÇÃO COM OS RECLUSOS DA CADEIA DE VISEU
Visitar os presos é também uma obra de misericórdia. Difícil, pensarão alguns, pela burocracia que comporta, mas um desafio a um aceitar dos irmãos também no seu erro crime respetiva punição social. Hoje, visitar os presos é também o aceitar de algumas normas, impostas
pelas autoridades que gerem as cadeias. Mas é o receber de uma experiência enriquecedora,
de olhares de agradecimento, da partilha de vidas diferentes, algumas à espera da reabilitação,
como afirmam os próprios.
Assim, no passado dia 15 de fevereiro, alguns elementos do grupo do Renovamento Carismático de Nossa Senhora de Fátima, juntamente com o seu assistente, Padre Nuno Azevedo,
aceitaram este desafio de misericórdia e tomaram a iniciativa de fazer uma visita aos irmãos
presos, na cadeia da nossa cidade de Viseu. A visita, alicerçada em valores como a solidariedade,
fraternidade e cidadania, teve como objetivo principal fomentar ânimo e estimular a esperança
e alegria, uma vez que o grupo valoriza e dinamiza os valores morais em prol da dignidade de
todos os seres humanos. Também assim o grupo pode experienciar uma misericórdia mais real,
mais vivida, mais humana. Neste ano Jubilar da Misericórdia, o Papa Francisco exorta-nos a
refletir e a pôr em prática as obras de misericórdia, estimulando-nos ao amor pelo próximo e
recordando-nos que a nossa fé deverá traduzir-se em atos concretos e quotidianos.
Na Bíblia lê-se: “Estava na prisão e fostes visitar-me.” (Mt 25, 36). Pois Jesus também
hoje nos diz: todas as vezes que visitastes um dos meus irmãos presos foi a Mim que visitastes. Seguimos o apelo de Jesus Misericordioso e deslocamo-nos à prisão para visitar os nossos
irmãos aí presos. Porque Deus é amor e misericórdia. Os elementos do grupo prepararam um
lanche e partilharam-no com os reclusos durante a visita, proporcionando assim, a todos os envolvidos, um dia memorável e repleto de emoções e sensações. Foi maravilhoso sentir a alegria
que reinou naqueles corações com a nossa visita e ver o brilho luminoso que dos seus olhos
resplandecia.
O Grupo do Renovamento Carismático
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ENCONTRO ACEPS
Na tarde do dia 15 de março – uma semana depois do dia de S. João de Deus, padroeiro
dos hospitais e dos enfermeiros católicos – e depois de um encontro de formação, orientado
pelo Pe. João Pedro, Capelão no Hospital, teve lugar a Eucaristia anual, a comemorar S. João
de Deus. Aconteceu no Centro Sócio Pastoral Diocesano, como tem sido habitual e presidiu o
Bispo da Diocese. Seguiu-se uma refeição de confraternização com todos os membros desta
Associação.
MENSAGEM DE FÁTIMA
O Movimento da Mensagem de Fátima realizou o seu Dia Diocesano, no dia 10 de abril,
no Centro Sócio Pastoral. Estiveram presentes o Presidente Nacional e o seu Assistente – Pe.
Manuel Antunes. Da Diocese estiveram muitos dos seus elementos, acompanhados pela Presidente Diocesana – Madalena Antunes – e outros dirigentes diocesanos.
O Bispo presidiu à celebração da eucaristia e esteve, também, no almoço. Concelebrou o
Assistente Nacional, o assistente Diocesano – Cón. Carlos Casal – e o Pe. Marco Cabral.
ÉDICOS E ENFERMEIROS CATÓLICOS
Organizado por estes 2 grupos, realizou-se um encontro cultural no Hotel Príncipe Perfeito, no início da noite de Sexta-feira, 8 de abril.
Iniciando-se com um jantar, o encontro continuou com uma conferência sobre «A Ca(u)sa
Comum. Reflexões sobre a Terra». Foi conferencista o Prof. Doutor Pedro Baila Antunes – prof.
da área do ambiente. Refletiu, de forma profunda e com muito interesse, a Encíclica Laudato Si,
do Papa Francisco.
MILHARES DE JOVENS ASSINALAM DIA MUNDIAL DO ESCUTISMO
No início do século XXI, foi apresentada uma estimativa que cifrava nos 30 milhões o
número de escuteiros em todo o mundo. Ainda que hoje seja maior o número, qualquer ele que
seja será seguramente incerto. Mas certas são as muitas atividades que acontecem em vários
pontos do globo neste fim-de-semana. Em Portugal, o mesmo é alargado com o feriado de 25
de abril (Dia da Liberdade).
Na região de Viseu, como no país, serão milhares os escuteiros envolvidos em várias atividades. Nos limites internos da diocese e do distrito, haverá neste fim-de-semana duas grandes
atividades, de acordo com a Junta Regional de Viseu: o ImpIIIsa e o ViriaTU’s.
O primeiro – ImpIIIsa – trata-se do encontro regional da III secção (Pioneiros, 14-17
anos), que acontecerá em Santar (Cooperativa da Misericórdia), a partir das 21 horas de amanhã, 22 de abril. O tema proposto é ‘Reviver Brownsea’, o local do primeiro acampamento escutista, em agosto de 1907, promovido por Baden-Powell, o fundador do Escutismo. Os
pioneiros serão convidados a recriar os momentos então vividos por duas dezenas de rapazes,
divididos em quatro patrulhas (Lobo, Touro, Maçarico e Corvo), formadas e coordenadas por
Baden-Powell que contou com o apoio no campo de Kenneth Maclaren, oficial do Exército e
seu camarada de armas, e ainda do seu sobrinho, Donald, de apenas nove anos de idade.
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O segundo – ViriaTU’s – é um encontro da IV secção (Caminheiros, 18-22 anos) e acontecerá a partir do Caramulo, a partir de 22 de abril e até dia 25, sob o lema ‘Caminha para a
Misericórdia’, relacionando esta atividade com o Ano da Misericórdia em curso. Esta atividade
destina-se também aos companheiros dirigentes, conforme refere a Junta Regional de Viseu, na
sua página na Internet.
SÃO JORGE, DIA DE AÇÃO
O 23 de abril é dedicado a São Jorge, padroeiro do Escutismo. Baden-Powell terá escolhi- do este santo para protetor dos escuteiros, em função da grande veneração que o mesmo
santo granjeava em Inglaterra. Desde o século XIV, São Jorge era o patrono do reino, por interferência do rei Eduardo III, ao fundar a Ordem da Jarreteira. São Jorge, antigo soldado, morreu
em 23 de abril de 303, por professar o Cristianismo num Império Romano politeísta. O santo
representa a unidade dos escuteiros do mundo inteiro e também o desejo de uma vida el e corajosa no cumprimento da vontade de Deus. É venerado pela Igreja Católica, pela Igreja Ortodoxa
e pela Igreja Anglicana. Para além das atividades a realizar na região de Viseu, outras regiões
em Portugal marcarão o dia de São Jorge com diversas atividades. Em comunicado enviado às
redações, o Corpo Nacional de Escutas (CNE) informa que “mais de 19.000 escuteiros vão estar
presentes nas celebrações de São Jorge nas regiões de Aveiro, Beja, Guarda, Lisboa, Porto, Portalegre e Castelo Branco (PCB), Santarém, Setúbal e Viana do Castelo. Apesar de o dia oficial
de São Jorge ser a 23 de abril são milhares os jovens que aproveitam os fins-de-semana mais
próximos da data para realizar as suas atividades”, lê-se no documento.
MOMENTOS JÁ ACONTECIDOS
Na região de Viseu, como em várias partes de Portugal, já aconteceram algumas atividades, nomeadamente no passado fim-de-semana, 16 e 17 de abril. Por cá decorreram duas: o JangalVIS – Máugli e a vida na Jangal (regional de Lobitos, 6-10 anos), em Sátão, e o Kimeras – a
maldição do holandês voador (regional de Exploradores, 10- 14 anos), em Penalva do Castelo.
PBA
ENCONTRO NACIONAL DO CPM
Decorreu, em Viseu, o encontro nacional dos CPM (Centros de Preparação para o Matrimónio). Estiveram presentes os representantes de 11 dioceses. O Bispo passou alguns momentos com o grupo, na tarde de sábado, saudando os presentes e desejando bom trabalho, neste
serviço pastoral tão importante.
CURSILHO DE CRISTANDADE
Na noite de Domingo, encerraram mais 2 cursilhos de cristandade – um de senhoras e
outro de homens – que decorreram, nos mesmos dias, no Centro Sócio Pastoral e no Seminário
Maior. Foi mais um momento de muita alegria e de muita fé no encontro verdadeiro e profundo
com o Senhor Jesus e com a Igreja.
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ENCONTRO DE CAMINHEIROS
Na manhã de segunda-feira, dia 25 de Abril, chegaram a Viseu largas dezenas de caminheiros do CNE, provenientes de várias regiões (dioceses) e que passaram 4 dias na região de
Viseu. Iniciaram no Caramulo, passaram por Torredeita e terminaram em Viseu, uma experiência de encontro e de formação. Como último ato desta experiência, vieram passar a Porta Santa
da Catedral e visitar a Sé e o Museu Grão-Vasco. Convidado, o Bispo presidiu à oração, na
passagem da Porta Santa e dirigiu breves palavras a todos.
CONVÍVIOS FRATERNOS
No início da noite de segunda-feira, dia 25 de Abril, terminou um novo Convívio Fraterno, na Diocese de Viseu. Cerca de 3 dezenas de jovens fizeram uma profunda experiência cristã,
de descoberta de Jesus Cristo. O Bispo esteve no encerramento desta atividade e dirigiu breves
palavras aos novos e aos que os ajudaram nesta feliz experiência de aprofundamento da fé.
APOIO A PEREGRINOS DE FÁTIMA
Na tarde de quarta-feira, dia 4 de maio, o Bispo presidiu à Eucaristia de início do apoio
aos Peregrinos de Fátima que passam pelo Centro Sócio Pastoral Diocesano. O grupo é orientado pelo Movimento da Mensagem de Fátima que ali estava com o Assistente diocesano – Cón.
Carlos Martins Casal – que concelebrou. Também concelebrou o Assistente Nacional do Movimento que esteve em Viseu, juntamente com o Presidente Nacional.
IMAGEM PEREGRINA EM VISEU PASSOU UM ANO...
A emoção e o espanto espelhado nas inúmeras pessoas que foram surpreendidas com a
chegada da carrinha que transportava a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima à rotunda junto à Igreja do Carmo, na cidade de Viseu. Uma imagem difícil de esquecer, mesmo um
ano depois.
No dia 13 de maio de 2015, vinda diretamente das celebrações no Santuário de Fátima,
depois de ter sido enviada a iniciar este percurso pelas Dioceses de Portugal, a Imagem Peregrina chegava a Viseu, acompanhada de alguns responsáveis do Santuário. À sua espera, D. Ilídio
Leandro e algumas pessoas a quem se juntou rapidamente um multidão, que encheu a Igreja do
Carmo, primeiro ponto de paragem. Uma multidão pequena, quando comparada com a dessa
noite, que a acompanhou no percurso entre esta igreja e a Catedral, cantando e rezando, alguns
chorando, mas numa verdadeira emoção de fé e de acolhimento à Mãe do Céu.
Multidões um pouco por toda a parte por onde esta Imagem Peregrina passou, no percorrer dos diversos arciprestados, nalguns por todas as paróquias, em atividades onde sempre se
espelhou a enorme devoção das gentes desta diocese e a alegria em verem passar e estar perto
desta Imagem e da viatura que a transportava.
Desde 13 até 31 de maio, a Imagem peregrinou também ela pela Diocese, chamando a si
inúmeros peregrinos. Logo no dia 14, foi acolhida em Vouzela. A 15, em São Pedro do Sul. Passou por Mões a 16 e por Oliveira de Frades a 17. Esteve no arciprestado de Besteiros a 18 e no
de Tondela a 19. A 20, passou por Santa Comba Dão. A 21, por Carregal do Sal. Esteve em Ne330
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las a 22 e em Mangualde a 23. Acolhida em Penalva do Castelo a 24 e em Fornos de Algodres a
25. Seguiu a 26 para Aguiar da Beira e depois para o Sátão a 27. A 28 percorreu o arciprestado
Viseu Rural2 e a 29 o Rural 1. Em 30 e até a meio de 31, esteve presente no arciprestado Viseu
Urbano.
18 dias de uma passagem intensa, de um amor manifestado para com Maria, sem igual.
Como diz o Bispo de Viseu: “não deixou ninguém indiferente e foi comum ver as Igrejas repletas, bem como os lugares por onde passava. Rostos e olhares transformavam-se em preces
sentidas e comoventes, sem distinguir idades ou outras diferenças que, junto à Imagem se irmanavam na Fé e na Oração”.
Ao olhar para esta Visita da Imagem peregrina, um ano depois, D. Ilídio promete: “para
agradecer visita tão terna e tão materna, a diocese de Viseu prepara-se para, no próximo dia 5 de
Outubro, retribuir, indo até à Cova da Iria e colocar nas Mãos da Mãe as Constituições Sinodais.
Iremos pedir a Sua intercessão e proteção para Viseu ser uma diocese que escuta e pratica os
Seus pedidos, concretizando a vontade de Seu Filho Jesus Cristo”.
Madalena Antunes, responsável pelo Movimento da Mensagem de Fátima na Diocese de
Viseu, recorda “primeiro, a alegria especial, porque o senhor Bispo pediu ao secretariado, esse
envolvimento. Que o Movimento colaborasse em tudo o que fosse necessário para o bom êxito
desta passagem”.
Dias intensos não apenas com a chegada da Imagem Peregrina, mas também no antes, na
preparação desta Visita, especialmente na divulgação da Mensagem de Fátima, sendo distribuídos milhares de livros “Diálogos de Fátima”, por toda a Diocese.
Madalena Antunes recorda não só as emoções daqueles dias, mas também pequenos mas
significativos momentos e iniciativas, como a lançada pelo Movimento das “Mil Rosas para
Maria”, pela oração, especialmente junto das crianças. “Foram milhões as alcançadas”, recorda
emocionada. Para o Secretariado do Movimento da Mensagem de Fátima, o trabalho desta visita não se encerrou com a entrega da Imagem Peregrina à Arquidiocese de Braga, na tarde de
31 de maio de 2015. “Durante este ano, a preocupação em fazer a visita a 25 paróquias, desde
outubro, sobretudo para implantar a adoração eucarística com as crianças e lembrar as pessoas
do centenário das aparições, em Fátima”, afirma Madalena Antunes. E também a presença junto
daqueles que não puderam estar presentes nos diversos momentos desta passagem, em especial
os lares, levando a alegria sentida diante da Imagem Peregrina, aos idosos ali presentes. “Neste
ano pastoral, que se fizesse um estudo da Mensagem de Fátima”, conclui esta responsável. Um
ano depois, a emoção também presente nos peregrinos vindos de diversos lugares da diocese
que se encontravam na Cova da Iria, quando a Imagem Peregrina aí foi novamente acolhida.
Afinal, também eles a tinham acolhido, e com que alegria e devoção, nas suas terras e nos seus
corações, na sua passagem por terras de Viseu.
NA
MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA
APOIO A PEREGRINOS A PÉ - 2016
Entre os dias 4 e 8 de maio, os Peregrinos a pé que habitualmente passam pela Cidade
de Viseu, em direção a Fátima, dispõem de um espaço preparado e organizado, no Centro Sócio
Pastoral, para os acolher. Esse serviço sendo da responsabilidade do Secretariado Diocesano do
Movimento da Mensagem de Fátima é dinamizado pelo Setor da Pastoral das Peregrinações,
que sempre tem a preocupação de oferecer um serviço de qualidade. De acordo com uma plaIgreja Diocesana
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nificação cuidada, os responsáveis do Setor enviaram cartas a diferentes instituições, empresas
e pessoas individuais para solicitar a oferta de serviços, de alimentos e produtos de massagem/
higiene.
Reuniu com várias entidades de prevenção e segurança – PSP, GNR, Bombeiros, Militares; com as equipas de saúde - enfermeiros, fisioterapeutas, médico, psicólogos, alunos de
enfermagem, de fisioterapia e com outras pessoas que em regime de voluntariado, colaboram
no Acolhimento aos Peregrinos.
Com um profundo sentido pastoral e com a intenção clara de fomentar uma maior relação,
interação e comunhão entre todo o grupo de voluntariado, constituído por 93 pessoas e também
dar a conhecer à Comunidade Eclesial e Social todo o dinamismo que se exerce no serviço de
acolhimento aos peregrinos a pé, fez-se o convite a todos os intervenientes para participarem na
Celebração de abertura. Assim, no dia 4 de maio, pelas 19 horas, e também por ser o Ano Jubilar
da nossa Diocese e o Centenário das Aparições do Anjo da Paz, o Sr. Bispo D. Ilídio Leandro
presidiu à Eucaristia. Concelebraram o Assistente Nacional, Pe. Manuel Antunes, o Assistente
Diocesano, Cónego Carlos Casal e o Pe. Marco. Em seguida, os responsáveis do setor orientaram uma visita guiada, a todo o espaço de acolhimento, seguindo-se um alegre e fraterno lanche
convívio.
Os dias 5, 6, 7 e 8 foram de serviço alegre e feliz para que os 234 peregrinos se sentissem
em casa. No final, ficou a certeza de cada um ter dado o seu melhor, para que todos os peregrinos que passaram por aqui, retomassem o caminho até Fátima com alegria, paz e esperança.
O Secretariado do MMF
MOVIMENTO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E A PEREGRINAÇÃO
NACIONAL A FÁTIMA - A FESTA DO SCJ
Aproximando-se o dia da Festa do Sagrado Coração de Jesus, pretendemos informar os
Centros Paroquiais que tal como vem sendo costume, o Sr. Bispo presidirá na Sé Catedral à
Eucaristia Solene, cujo programa é o seguinte:
Dado que a Igreja celebra o Ano Jubileu da Misericórdia, a festa iniciará na Igreja do Lar
de Santo António, lugar onde foi criado o primeiro Centro na cidade, para dali irradiar para toda
a Diocese. Assim, concentrar-nos-emos neste lugar pelas 14,15, e de lá partiremos em peregrinação até à Sé, subindo pela Rua Direita. À entrada da Catedral estará o Bispo, e passaremos a
porta santa; de seguida, teremos então a Eucaristia Solene, marcada para as 15,30horas.
PEREGRINAÇÃO NACIONAL A FÁTIMA NO PRÓXIMO DIA 12 DE JUNHO
Fazemos saber que os Bispos Portugueses pedem a todos os Centros do Apostolado da
Oração para estarem em Fátima no próximo dia 12 de junho, dia do encerramento do IV Congresso Eucarístico Nacional. Mais ainda pedem que os Centros levem os seus estandartes ou
bandeiras. O programa é da competência do Santuário, e tem início às 9,30 horas com a sessão
de encerramento do Congresso no Auditório do Centro Paulo VI, seguindo-se depois a Eucaristia de conclusão às 11 horas no Recinto do Santuário. Sugerimos que à medida que os nossos
Centros diocesanos à medida que vão entrando no Santuário procurem aproximar-se o mais
possível da Cruz Alta, a fim de podermos formar um todo, aparecendo como Grupo da Diocese.
Convém ainda visualizar ali o estandarte da diocese de Viseu. Se alguém necessitar de alguma
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informação pode sempre contactar com a Presidente através número 96 16 77 885.
Tal como em anos anteriores, o Secretariado Diocesano está a contactar um autocarro
para o A. O. da cidade, mas aberto a outros lugares. Sairá do Centro Pastoral às 7 horas da
manhã e ali regressará pelas 19 horas. As inscrições devem ser feitas até dia 31 de maio para o
telemóvel no 96 16 77 885 (ir. Madalena, Presidente). O preço da viagem é 12 euros por pessoa.
Os utentes deste autocarro terão a tarde é livre, pelo que só devem que estar à hora marcada no
lugar previamente indicado, a fim de regressarmos ao Centro Pastoral de Viseu.
Oxalá, a exemplo dos anteriores também neste Ano Centenário das Aparições do Anjo
em Fátima, sejam muitas as paróquias ali representadas e que no coração de cada associado do
A. O. estejam presentes todas as Dioceses de Portugal e do mundo inteiro, já que a vivência
espiritual dos Associados em torno do Santíssimo Sacramento, sob o lema “Reza, Comunga,
Sacrifica-te e Sê Apóstolo, é altamente significativo e necessário para aos nossos dias tão atribulados. Sejamos então, “uma hóstia viva, santa e agradável a Deus”, a exemplo do Sagrado
Coração trespassado de Jesus!
Pela Direção Diocesana - A Presidente
Ir Madalena
CONCENTRAÇÃO REGIONAL DE ESCUTEIROS
No dia 28 de maio, sábado, os escuteiros de toda a região de Viseu viveram a sua concentração regional.
A concentração deste ano foi organizada pelo agrupamento 1184 - Campo que comemora
este ano o seu 20.º aniversário.
Esta atividade começou na Sé, no contexto da peregrinação dos Escuteiros Católicos da
Região de Viseu, por ocasião do 500 anos da Catedral e teve por tema “Escutismo No Centro
com Santa Maria Madalena” e como lema “Sonhar, Descobrir, Construir e Realizar Comunidade”.
Mais de 1200 escuteiros encheram de alegria este espaço em ano jubilar.
Uma atividade muito participada e que mostra a força do escutismo nesta região de Viseu.
JUBILEU DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, dia 3 de junho, o Apostolado da Oração da
Diocese promoveu uma peregrinação jubilar, na cidade, que terminou na Catedral. A acolher
as centenas de Associados, vindos de várias paróquias da Diocese, estava o Bispo e outros Sacerdotes. A acompanhar a peregrinação, vinha o Diretor Diocesano – Pe. Eurico José Pereira
Teixeira de Sousa – e os outros elementos da Direção Diocesana. Na Catedral, quase repleta, foi
celebrada a Eucaristia, presidida pelo Bispo e concelebrada pelo Diretor diocesano e por alguns
sacerdotes, Diretores paroquiais.
MOVIMENTO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Por solicitação da Conferência episcopal, também o movimento do A. O. se fez representar em Fátima no encerramento do 4.º Congresso Eucarístico Nacional.
Pelo número de estandartes que visualizámos, estavam presentes vários centros da nossa
Igreja Diocesana

333

Diocese, o que prova não só a atualidade deste “abençoado movimento”, como a vivência da
eucaristia nas paróquias em que o mesmo ainda se mantém ativo. Desde a sua fundação ocorrida em 1844, é ele um movimento eucarístico, pois o Sagrado Coração de Jesus é a Fonte da
Eucaristia, como sabemos.
Assim, o que aos associados é pedido nesta hora da igreja e da Humanidade, é que cada
um continue a ser fiel ao mesmo pedido de Nossa Senhora em Fátima, ou seja, oferecer logo
pela manhã a Deus o seu dia, e desagravar os Sagrados Corações de Jesus e de maria, continuamente ofendidos, confiando sempre na Sua infinita misericórdia.
Em nome da Direção Diocesana, um “muito obrigada” a todos os que se dignaram peregrinar até Fátima, neste histórico dia 12 de junho de 2016.
Ir. Madalena
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VIGÁRIOS EPISCOPAIS
Na manhã de terça-feira, dia 15 de setembro, o Bispo reuniu com os novos Vigários
Episcopais, nomeados para assumirem a corresponsabilidade na Diocese nos três importantes
setores pastorais: Evangelização, Culto e Cultura – Pe. Virgílio; Família e Pastoral Social na
Diocese – Pe. Miguel Abreu; Clero, Seminários e Vocações – Pe. António Jorge.
Para além destes, esteve, também, o Vigário-Geral – Pe. Armando. Teceram-se algumas
reflexões sobre o Plano Pastoral para este ano e preparou-se a próxima reunião do Clero, em 5
de outubro.
CASAMENTOS
No sábado, dia 19 de setembro, o Bispo presidiu à Eucaristia e abençoou o casamento
de 2 novos casais. Um foi celebrado na Igreja da Misericórdia, em Viseu; o outro teve lugar na
Igreja de Nossa Senhora do Castelo, em Vouzela. O Bispo, num e noutro, lembrou o Ano da
Família que estamos a viver, na Igreja, com a próxima realização do Sínodo, em Roma, sobre
este tema.
PADROEIRO DA FEIRA E DO MUNICÍPIO
Na última segunda-feira, dia 21 de setembro, foi celebrado o Padroeiro da Feira de S.
Mateus e do Município de Viseu. Na Igreja de S. José, estando presente todo o executivo da
Câmara, alguns presidentes de freguesias e muita gente, a encher a Igreja, o Bispo saudou todos
os presentes e refletiu as leituras da celebração. Seguiu-se a procissão que não seguiu o percurso
habitual, dado a Feira já ter terminado.
VIGÁRIOS EPISCOPAIS
Na manhã de terça-feira, dia 22 de setembro, o Bispo reuniu-se com os Vigários Episcopais que, desde 2007, constituem o Conselho Episcopal. A agenda consistiu em preparar a agenda do encontro do Presbitério, em 5 de Outubro, e refletir os momentos principais da conclusão
do Sínodo diocesano e da renovação dos órgãos principais da Cúria. Toda esta renovação será
feita no último período do Sínodo e antes da publicação das Constituições sinodais.
COMUNIDADE DOS PADRES VICENTINOS
Na tarde de terça-feira, dia 22 de setembro, o Bispo recebeu os Padres da Comunidade
do Monte Salvado – Padres de S. Vicente de Paulo, da Congregação da Missão. Neste enconIgreja Diocesana
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tro, falou-se das paróquias de Orgens e de S. Salvador, confiadas à paroquialidade dos Padres
Bruno e Albertino. Abordou-se, também, o Dia da Paróquia de Orgens, a celebrar no próximo
Domingo.
LAR DE SANTA TERESINHA
Na quinta-feira, dia 1 de outubro – dia de Santa Teresa de Lisieux, doutora da Igreja – o
bispo celebrou a Eucaristia no Lar de Santa Teresinha, unindo-se ao dia daquela Instituição. Ali
estudam cerca de 30 crianças, adolescentes e jovens, acompanhadas por uma comunidade de
Irmãs (3) do Sagrado Coração de Maria, apoiada por auxiliares e técnicas em diversas áreas da
formação. Dirige a Instituição uma direção que tem por Presidente o Senhor Eng.º Mário Costa
e por Presidente da Assembleia Geral o Dr. Paulo Machado. Depois da Eucaristia, na qual concelebrou o Diretor do Lar de Santo António, Cón. Arménio, seguiu-se uma festa-convívio, feita
pelas jovens do Lar e um jantar para todos.
CRECHE E JARDIM-DE-INFÂNCIA DO COLÉGIO DA VIA-SACRA
Na manhã de sexta-feira, dia 2 de outubro, acompanhado pelo Diretor do Colégio – Dr.
Paulo Machado – o bispo visitou as novas instalações da creche e do jardim-de-infância que
funcionam, contíguas ao Seminário Maior. Com obras de adaptação bastante avultadas, o Colégio alterou e acrescentou uma parte da Casa, antes reservada às Religiosas e, desde 15 de
setembro, ali começaram a funcionar estas valências educativas. São cerca de 100 crianças,
integradas nos diversos grupos da creche e do jardim.
VIGÁRIOS EPISCOPAIS
Na manhã de Sexta-feira, dia 9 de Outubro, reuniram, na Casa Episcopal, os Vigários
Episcopais, a tomar posse no próximo dia 8 de Dezembro. Fazem parte deste grupo o Vigário-Geral e o Vigário Judicial. A reunião serviu para refletir diversos assuntos e para partilhar
várias iniciativas e pontos importantes do programa de ação de cada um.
REUNIÃO EM FÁTIMA
Proposta pela Comissão Episcopal da Evangelização, realizou-se uma reunião em Fátima,
na qual estiveram presentes o Bispo e o Vigário Episcopal para a Evangelização, o Culto e a
Cultura – Pe. Virgílio Rodrigues. Presidida pelo Presidente desta Comissão – D. Manuel Linda
– a reunião começou com uma exposição pelo Presidente anterior e membro desta Comissão –
D. António Couto. Seguiu-se uma larga partilha com o que cada diocese propõe e tem no plano
pastoral para o Ano da Misericórdia, a ter início no próximo 8 de dezembro.
GRUPO DO JUBILEU
No sentido de preparar as etapas seguintes – dado que as obras na Catedral e o Jubileu
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que se está a celebrar implicam ações concertadas – reuniu o grupo do Jubileu, coordenado pelo
Vigário-Geral. A reunião teve lugar no início da noite de quarta-feira, 28 de outubro e, como
é habitual, realizou-se na Casa Episcopal. Desta vez, dados alguns dos temas em agenda, foi
presidida pelo Bispo. Estiveram presentes todos os elementos que constituem este grupo.
DIA DE FIÉIS DEFUNTOS
Como é tradicional e para rezar por todos os fiéis defuntos da diocese, o Bispo presidiu
à Eucaristia, no dia 2 de novembro, na Catedral. Ali esteve, na tarde desse dia, concelebrando
com os padres do Seminário. Participaram, também, os seminaristas do Seminário Vocacional.
O Bispo lembrou os Bispos, os Padres e todos os fiéis já falecidos, pedindo, para eles, o descanso e a paz na Casa do Pai.
LIGA DE AMIGOS DO HOSPITAL
Na manhã de quarta-feira, dia 4 de novembro, o Bispo recebeu a direção do Grupo de
Amigos do Hospital de S. Teotónio – Hospital Central Tondela Viseu – que vieram apresentar a
Liga, sua organização e seus fins. Informaram o Bispo do número de candidatos e interessados
e do que pretendem fazer – tudo e sempre ao serviço das pessoas com doenças e procurando ir
ao encontro das mais sós e desprotegidas. O Bispo louvou a iniciativa e prometeu todo o apoio.
VIGÁRIOS EPISCOPAIS
Como foi programado e tem sido cumprido, o Bispo reúne-se, mensalmente, com os Vigários Episcopais, ao serviço da pastoral da diocese. Aconteceu, mais uma vez, na manhã da
passada quinta-feira, dia 5 de novembro. Assim, trocaram-se impressões sobre os diversos pontos que constam da agenda pastoral neste momento: Sínodo Diocesano, Escola de Formação
da Fé, Pastoral da Família, Pastoral Social e atualização dos Estatutos das IPSS, Seminários e
Vocações, etc. Também se abordaram o Jubileu da diocese e o Ano Santo da Misericórdia. O
encontro decorreu na Casa Episcopal e, como é hábito, terminou com o almoço.
OBRA DO PE. DAMIÃO
Para conversar sobre alguns assuntos de interesse, passou pela Casa Episcopal, para uma
audiência com o Bispo, a Direção da Obra do Pe. Damião em Portugal. Trocaram-se breves
impressões e informaram o Bispo sobre alguns projetos e perspetivas de mais ação na nossa
diocese.
ASSEMBLEIA DA CEP
Reuniu, pela 188.ª vez, a Assembleia da CEP, em Fátima, nos passados dias 9-12 de novembro. De entre muitos outros temas, foram refletidos alguns documentos e propostas, tais
como: «Catequese: a alegria do encontro com Cristo», «Partilha de iniciativas e sugestões para
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celebrar o Ano da Misericórdia», «Propostas pastorais no seguimento da visita ad Limina Apostolorum», bem como a “Reflexão sobre a Carta Apostólica em forma de «Motu Proprio» do
Papa Francisco Mitis Iudex Dominus Iesus», sobre a reforma do processo canónico para as
causas de declaração de nulidade do Matrimónio no Código de Direito Canónico, de 15 de
agosto de 2015.
COMISSÃO EPISCOPAL LAICADO E FAMÍLIA
Realizou-se, em Fátima e durante a Assembleia da CEP, mais um encontro da Comissão
Episcopal Laicado e Família. O encontro realizou-se no tempo livre dos trabalhos, na noite de
terça-feira, 10 de novembro. Foram avaliados os trabalhos tidos durante estes últimos tempos e
planeados os que estão em agenda. Nestes, preparou-se o Encontro de Secretariados Diocesanos da Pastoral Familiar e Movimentos de Família, a ter lugar no próximo sábado.
PASTORAL FAMILIAR
Depois de na sexta-feira à noite, 13 de novembro, a Comissão Episcopal ter reunido com
os elementos do Secretariado Nacional, teve lugar, no sábado, o Encontro Nacional. Presentes,
representantes de 9 Dioceses e de alguns Movimentos da Pastoral da Família.
Depois da Oração, o Senhor D. Antonino fez uma síntese do Sínodo dos Bispos que teve
lugar em Roma, entre 4 e 25 de outubro. Nele estiveram presentes, como representantes da CEP,
o Senhor D. Manuel Clemente e o Senhor D. Antonino. Depois da síntese do Sínodo, houve a
partilha feita pelos Secretariados e Movimentos e Ecos do Encontro Mundial das Famílias em
Filadélfia.
Fez-se, também, a recolha de contributos para as Jornadas Nacionais da Família (16-17
janeiro 2016) e para a Semana da Vida (15-22 de maio 2016).
DIA DA MISERICÓRDIA
Comemorou-se o 499.º aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, no passado
domingo, dia 15 de novembro. A Festa de aniversário teve momento alto na celebração da
Eucaristia, presidida pelo Bispo e concelebrada pelo Capelão e Pároco de Santa Maria – Cón.
Manuel Matos.
A Igreja da Misericórdia estava repleta, com o Provedor e direção da Santa Casa, muitos
irmãos e convidados e Provedores de outras Santas Casas da diocese. A condução dos cânticos
esteve a cargo do Coral Lopes Morago. Seguiu-se o almoço, com todos os convidados, e teve
lugar na Residência Rainha D.ª Leonor. Esta Santa Casa de Viseu está já a preparar o jubileu
dos 500 anos que terá lugar em 2016.
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Convidado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal do concelho de Viseu, o Bispo
esteve na sede da Assembleia Municipal, no ato da escolha dos projetos que receberão prémio
para a realização das Obras a que se candidataram. Foram 7 as premiadas, com a sala repleta de
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autarcas e de outras pessoas interessadas nesta participação e escolha. Estava presente, também,
o Presidente da Câmara Municipal de Braga.
BISPOS DO CENTRO
Na segunda-feira, dia 23 de novembro, reuniram os Bispos do Centro, na Casa Episcopal
de Viseu. Presentes os 6 Bispos diocesanos e os 2 eméritos e o tema central foi a partilha das
iniciativas previstas para o Ano da Misericórdia que vai de 8 de dezembro próximo até 20 de
novembro de 2016 – Solenidade de Cristo-Rei. O Secretário do Bispo, com o Vigário-Geral e o
Bispo eleito (D. Nuno Almeida) participaram no almoço.
PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA DE BRAGA
Na terça-feira, dia 24 de novembro, teve lugar mais uma reunião da Província Eclesiástica
de Braga, à qual pertence, também, a Diocese de Viseu.
Desta vez (como acontece uma vez ao ano), a reunião foi com os Bispos da Província
Eclesiástica de Santiago de Compostela e, neste ano, coube à diocese de Orense a vez de acolher.
O tema central foi a partilha, também, das atividades que estão programadas, nas diversas
dioceses, para o Ano Santo da Misericórdia.
ESCOLA INFANTE D. HENRIQUE
Com o Diretor do Agrupamento e com a Presidente da Escola Infante D. Henrique, veio,
também, a Professora de EMRC, para um encontro com o Bispo. O objetivo do encontro era
estudar as formas de diminuir (acabar mesmo, se possível) as faltas dos Pais e encarregados de
educação às reuniões da Escola. Sendo muito louvável este desejo e muito compreensivo este
esforço, o Bispo acolheu as suas sugestões e prometeu dar toda a colaboração.
VIGÁRIOS EPISCOPAIS
Como foi decidido no início do ano, em cada primeira quinta-feira do mês há reunião
do Bispo com os 5 Vigários Episcopais (Vigário-Geral, Vigário Judicial, Vigário Episcopal da
Ação Pastoral, Culto e Cultura, Vigário Episcopal do Clero e das Vocações e Vigário Episcopal
da Família e da Pastoral Social). Foi o que aconteceu nesta manhã de quinta-feira, encontrando-se as formas concretas de realizar e concretizar os planos de cada vigararia.
DIRETORA REGIONAL DA CULTURA DO CENTRO
Na manhã de sexta-feira, dia 4 de dezembro, acompanhado pelo pároco de Santa Maria,
o Bispo foi a Coimbra, a uma audiência com a Diretora Regional da Cultura do Centro – Dra.
Celeste Amaro. A razão para esta audiência era apresentar o calendário de dias especialmente
festivos para a diocese, em que a Catedral é necessária como espaço central das celebrações.
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Assim, apresentámos os dias seguintes: 8 de dezembro (início do Ano Santo da Misericórdia, 50 anos do Vaticano II e conclusão do Sínodo diocesano, com a abertura da Porta Santa);
31 de janeiro (ordenação episcopal de D. Nuno Manuel); 18 de fevereiro (Padroeiro da diocese
– S. Teotónio e conclusão do Ano dos Consagrados).
A comemoração dos 500 anos da Catedral, em 23 de julho, não estará em causa, pois espera-se que as obras terminem muito tempo antes. Embora as obras não sejam interrompidas,
tivemos o melhor acolhimento e a total compreensão da Diretora Regional.
OITO MARAVILHAS DE VISEU
Convidado para membro do júri de concurso promovido pelo Curso de Licenciatura de
Turismo da Escola Superior de Tecnologia, o Bispo esteve presente em certame onde foram,
anunciados os 8 vencedores. Esta sessão, muito solene, decorreu no Clube Juvenil, no início da
noite de segunda-feira, 7 de dezembro.
Uma das 8 maravilhas vencedoras foi a Catedral de Viseu, na categoria de Monumentos.
Esta festa decorreu com muita ani- mação e participação, num programa variado e de muito
interesse.
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
No início da tarde de quarta-feira, dia 16 de dezembro, o Bispo presidiu à Eucaristia numa
das salas do Hospital Psiquiátrico, em Abraveses, celebrando esta quadra de Natal. Concelebrou o Pe. João Pedro, um dos capelães do Hospital Distrital S. Teotónio. Presentes algumas
pessoas doentes, o Diretor desta área de saúde, algumas enfermeiras e enfermeiros e um grupo
de animação constituído por várias pessoas ligadas ao Hospital. De seguida, o Bispo e o Capelão Passaram pelos diversos lugares onde os doentes lanchavam, cumprimentando a todos e
desejando saúde e Feliz Natal.
FESTA DOS MILITARES E DAS FORÇAS DE SEGURANÇA
Na manhã de sexta-feira, dia 18 de dezembro, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja da
Misericórdia, numa celebração natalícia dos militares e forças de segurança da nossa cidade.
Concelebrou o Pe. José Marcelino, capelão do RI14. A Igreja da Misericórdia estava repleta.
ALMOÇO DE NATAL
No fim da manhã de sexta-feira, dia 18 de dezembro, o Bispo almoçou com todas as pessoas que trabalham na Casa episcopal, nas instalações da Casa. A refeição foi servida por um
restaurante da cidade. Foi ocasião para o Bispo agradecer toda a colaboração prestada por todos
e desejar – a cada pessoa e familiares – Santo Natal e Festas felizes.
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FESTA DE NATAL NO HOSPITAL
O Hospital de S. Teotónio celebrou uma festa de Natal, no passado domingo. O programa iniciou-se, na tarde deste dia, com a celebração da Eucaristia, no espaçoso átrio. Presidiu
o Bispo da diocese, tendo concelebrado os 3 capelães do Centro Hospitalar: Pe. Amadeu, Pe.
António Flor e Pe. João Pedro. Depois da Eucaristia, teve lugar um longo sarau que preencheu
toda a tarde.
BISPOS DO CENTRO
Desta vez em Portalegre, os Bispos do Centro reuniram na segunda-feira, dia 21 de dezembro. Houve um tema que estava previsto – Pastoral da Juventude. Assim, durante a manhã,
debruçámo-nos sobre esta importante tema que nos motivou. Continuará a ser objeto de reflexão e de partilha no próximo encontro. Pela primeira vez – certamente para continuar – esteve,
também, o Senhor D. Manuel Pelino, Bispo de Santarém. Todos fizemos votos para que se sinta
do grupo e que continue connosco.
NATAL NA PRISÃO
Como tem sido habitual, na quadra natalícia, o Bispo presidiu à Eucaristia na prisão.
Assim, esteve na prisão da Balsa, na tarde de sábado – 26 de dezembro – e na do Campo de
Madalena, na manhã de domingo – dia 27 de dezembro. Nos 2 dias concelebrou o assistente
espiritual – Pe. José Mota. Esteve, também, o Diretor do grupo – Dr. Custódio Matos. Nos 2
dias, esteve o Diretor das 2 prisões. Acompanharam a celebração 2 grupos de jovens – no 1.º
dia, vindos de Vouzela e no 2.º, do Viso. O Bispo deseja Boas Festas a todos.
25 ANOS DE UM GRUPO DE CANTARES
Na tarde de domingo, dia 27 de dezembro, o Bispo esteve em Pindelo dos Milagres, onde
teve lugar uma festa promovida pelo grupo de cantares local que celebrava 25 anos de atividade. Iniciando no dia de Natal de 1990, tem desenvolvido uma atividade meritória, conseguindo
uma boa qualidade, apreciada por todos, onde quer que se apresente. Para além deste grupo
local, atuaram, também, a Infantuna e o Alafum – grupo, também, do concelho de S. Pedro do
Sul.
MISERICÓRDIA DE PENALVA DO CASTELO
Convidado pelo Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo,
o Bispo foi presidir à sua Tomada de Posse, no Domingo da Epifania, dia 3 de janeiro. A Tomada de Posse decorreu na celebração da Eucaristia que teve lugar, precisamente na Igreja da
Misericórdia. Concelebrou o Pároco da Ínsua e Capelão desta Misericórdia – Pe. José António
Marques de Almeida. Seguiu-se almoço de festa nas instalações da Santa Casa.
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ESCOLA INFANTE D. HENRIQUE
A pedido da direção da Escola Infante D. Henrique, realizou-se uma reunião na Casa
Episcopal, entre os párocos e presidentes da junta das freguesias de alunos que estudam nesta
Escola. A agenda versava um diálogo sobre formas de ajudar a ultrapassar algumas dificuldades
que a escola tem em fazer chegar algumas informações aos encarregados de educação. O diálogo foi muito proveitoso e acertaram-se formas de mútua colaboração. O bispo esteve presente
neste encontro, que teve lugar na manhã de Segunda-feira, dia 4 de janeiro e louvou as preocupações da escola e a prometida colaboração das entidades presentes.
BISPOS DO CENTRO
Os Bispos das dioceses do Centro encontraram-se no passado dia 11 de janeiro, desta
vez na Casa Diocesana de Aveiro, em Albergaria. O tema central continuou a ser a Pastoral da
Juventude e a reflexão foi moderada por D. Manuel Felício. Decidiu-se que o próximo encontro – 22 de fevereiro, em Coimbra – terá a participação dos responsáveis deste setor pastoral de
cada diocese.
CASA EPISCOPAL
As pessoas que trabalham na Casa Episcopal, nos diversos serviços, encontraram-se no
final do dia 11 de janeiro para sufragarem o Pe. Ricardo da Silva Ferreira, por ocasião do 1.º
aniversário da sua morte, acontecida em 4 de janeiro de 2015. Ainda que tivesse acontecido
uma semana antes, juntaram-se todos os que puderam e, depois da Eucaristia, seguiu-se uma
refeição de convívio.
PRESIDENTE DA CÁRITAS DO LÍBANO
No final da tarde do dia 13 de janeiro, passou pela Casa Episcopal o Presidente da Cáritas
do Líbano que, em visita a Portugal e de passagem pela Cáritas diocesana de Viseu, quis saudar
o Bispo da diocese. Vinha acompanhado pelo Presidente da Cáritas Diocesana e outros elementos da direção, bem como, também, por elementos da Cáritas Nacional.
LAICADO E FAMÍLIA
O Bispo da diocese participou, em Fátima, na reunião da Comissão Episcopal Laicado e
Família, na tarde de Sexta-feira, 15 de janeiro. No Sábado de manhã participou na 1.ª parte dos
trabalhos das XVII Jornadas Nacionais da Pastoral da Família que se prolongaram pela tarde
de Sábado e manhã de Domingo. Participou, também, o Assistente com alguns elementos da
direção do Secretariado Diocesano.
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LAUDATO SI - CONFERÊNCIA
Com o tema da Encíclica do Papa Francisco – Laudato Si – decorreu uma conferência no
Hotel Grão Vasco, da autoria do Prof. Manuel Sobrinho Simões, seguida de uma mesa redonda
com o Conferencista e um Convidado de cada uma das Ordens que promoveram a conferência.
Teve lugar na tarde de Sexta-feira, 22 de janeiro. Os profissionais das Ordens que se organizaram para este programa foram: Advogados, Arquitetos, Engenheiros e Médicos. A sala do hotel
estava repleta de profissionais destas 4 Ordens e todo o encontro – de cerca de 2 horas e meia
– decorreu com muito interesse, inclusive com uma boa participação dos ouvintes. Convidado
para esta importante sessão, o Bispo esteve presente e dá os parabéns à organização.
SESSÃO CULTURAL EM LAPA DO LOBO
No início da noite de Sábado, 23 de janeiro, o Bispo deslocou-se à sede da Fundação Lapa
do Lobo, onde decorreu a apresentação de um livro, cujo Autor é o médico Dr. António Fernandes Pêga. Este livro – “Dizeres...” – recolhe uma “miscelânea de provérbios, afirmações, pensamentos, axiomas, conselhos, frases, reflexões, citações, sentenças, ditos, rifões, aforismos,
máximas, ditados ... chistes e chalaças de diversos autores». É o 3.º livro desta Autor, residente
em Canas de Senhorim.
NOVO COMANDANTE DA GNR
Na manhã de segunda-feira, dia 25 de janeiro, tomou posse o novo Comandante da Guarda Nacional Republicana, Comando Territorial de Viseu. O Bispo, convidado, também esteve
presente.
ARCIPRESTES E EQUIPAS ARCIPRESTAIS
Na manhã de terça-feira, dia 26 de janeiro, o Bispo e o Vigário-Geral reuniram, pela primeira vez, as novas equipas responsáveis pelos Arciprestados. Trocaram-se impressões sobre
variados pontos que têm a ver com o próximo futuro, concretamente com a formação de leigos,
iniciando a Escola de Fé – uma das necessidades sentidas no Sínodo Diocesano.
MISERICÓRDIA DE VISEU
A Santa Casa da Misericórdia de Viseu celebra 500 anos de existência no ano de 2016.
As comemorações abriram com uma sessão solene na sede e prolongou-se, à noite, com uma
audição de várias peças para órgão, interpretadas por um especialista em órgão. O concerto teve
lugar na Igreja, propriedade e sede da Misericórdia em festa jubilar.
MISERICÓRDIAS
Para informar e pedir a colaboração de todas as 14 Santas Casas da Misericórdia da
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diocese, o Pe. Marco – chefe de gabinete da Casa Episcopal – visitou todas as Santas Casas,
nos dias 2 e 3 de fevereiro, falando com a direção de cada uma, apresentando as conclusões da
reunião realizada com o bispo. Todas se mostraram abertas e colaborantes no que foi decidido
e apresentaram a sua proposta de colaboração.
VIGÁRIOS EPISCOPAIS
Na manhã de Quinta-feira, dia 4 de fevereiro, o bispo reuniu-se com os Vigários Episcopais da diocese, com uma agenda que orientou todos os trabalhos. Para além de outros temas importantes, falou-se sobre a agenda do próximo Conselho Presbiteral e preparou-se a sua reflexão.
QUARTA-FEIRA DE CINZAS
Como vem sendo habitual, desde há muitos anos, os sacerdotes aproveitam a manhã de
Quarta-feira de Cinzas para um encontro de oração e de reflexão. Aconteceu, também, neste
ano, nas instalações do Seminário Maior, estando presente o bispo da diocese. Antes do almoço de confraternização, houve uma breve reunião da Fraternidade, com a agenda previamente
distribuída pela direção. De tarde, também como é costume, o Bispo presidiu à Eucaristia do
início da Quaresma, benzendo e impondo as cinzas no tradicional rito penitencial deste dia. A
Eucaristia foi celebrada na Igreja da Misericórdia, por motivo das obras na Catedral.
DIA MUNDIAL DOS DOENTES
O dia 11 de fevereiro é, desde há alguns anos, o Dia Mundial dos Doentes, proposto
pelo Papa João Paulo II. Por este motivo, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Capela do Hospital Central de Viseu e dirigiu-se, por comunicação interna do Hospital, a todos os doentes ali
internados. Apresentou e referiu alguns pontos da Mensagem do Papa Francisco para este dia.
Concelebraram os 2 Capelães deste Centro Hospitalar – Pe. Amadeu Dias Ferreira e Pe. João
Pedro Ferreira Cardoso.
REUNIÃO DA CELF
Na tarde de Segunda-feira, dia 15 de fevereiro, reuniu, em Fátima, a Comissão Episcopal
do Laicado e Família. Da agenda faziam parte vários pontos, inclusive, a avaliação de algumas
atividades realizadas. Membro da CELF, participou neste encontro o bispo de Viseu.
RETIRO DOS BISPOS
Com início no m da tarde de Segunda-feira, 15 de fevereiro, teve lugar o Retiro da CEP,
na Casa Senhora das Dores, em Fátima. Foi orientador o Provincial dos Padres da Companhia
de Jesus (Jesuítas) – Pe. José Frazão Correia. Por afazeres na Diocese – celebração de S. Teotónio, padroeiro da diocese, do hospital e da cidade de Viseu – o bispo de Viseu veio antes do
final do retiro.
346

Igreja Diocesana

DIA DO HOSPITAL E SEU PADROEIRO
O Hospital de Viseu, pertencente ao Centro Hospitalar Tondela-Viseu, celebrou o seu dia,
lembrando o seu Patrono – S. Teotónio. De manhã e no salão nobre, houve uma sessão solene, tendo presidido o Secretário de Estado da Saúde. Nesta sessão – e como tem sido habitual
– foram homenageados alguns dos seus profissionais, alguns já aposentados e outros a título
póstumo. Convidado, o Bispo esteve presente.
O Bispo presidiu à solene Eucaristia do Padroeiro, na Capela do Hospital, no dia de S.
Teotónio – 18 de fevereiro. Concelebraram os 3 Capelães do Centro Hospitalar Tondela-Viseu:
Pe. Amadeu Dias Ferreira, Pe. António Soares Flor e Pe. João Pedro Ferreira Cardoso.
GRUPO DE ORAÇÃO
Na tarde de Sexta-feira, dia 19 de fevereiro, o Bispo recebeu um pequeno grupo que lhe
veio apresentar uma iniciativa, já com alguns meses na Diocese – um grupo de oração segundo
o método inaciano. O Bispo manifestou-lhes a sua alegria pelo facto, incentivando-os a continuar e dizendo-lhes que também os iria ter presentes na sua oração.
PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA DE BRAGA
Na terça-feira, dia 1 de março, reuniram os Bispos da Província Eclesiástica de Braga, na
diocese de Lamego. O encontro decorreu numa das salas do Seminário Maior desta Diocese.
Para além de outros assuntos, refletimos e partilhámos opiniões, experiências e sugestões para
cada Diocese viver o Ano da Misericórdia. Também se refletiu a situação atual do processo de
canonização do Beato Bartolomeu dos Mártires.
IGREJA NOVA DE PRIME
O Bispo recebeu o Pe. Nuno Azevedo, Pároco de Fragosela, que acompanhou a Comissão
de Obras da Igreja de Prime daquela Comunidade cristã, da qual é o natural Presidente. Tratou-se de uma reunião para apresentar o estado das obras da nova Igreja e a marcação da Festa de
inauguração. Esta ficou marcada para o dia 3 de abril, 2o Domingo da Páscoa.
VIGÁRIOS EPISCOPAIS
Na manhã de Quinta-feira, dia 3 de março, reuniram os Vigários Episcopais, com o Bispo,
na Casa Episcopal. Diversos temas de interesse foram refletidos, sobretudo, formas concretas
de tornar exequível o Sínodo Diocesano e as suas principais conclusões. Falou-se, também, do
projeto do Monumento a Mons. Luís Barreiros, do acompanhamento dos Diáconos Permanentes e da Escola da Fé e de outras formas de formação em toda a Diocese.
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PLANO PASTORAL DIOCESANO
Na Casa Episcopal, na manhã de Sábado, dia 5 de março, reuniu o grupo responsável
pelo Plano Pastoral, coordenado e presidido pelo Vigário Episcopal da Educação Cristã, Culto
e Cultura – Pe. Virgílio Rodrigues. A reunião teve por missão, definir o tema, os objetivos e as
principais atividades para o próximo ano pastoral.
HISTÓRIAS DA “AJUDARIS”
Decorreu, numa das salas do Museu Grão Vasco, a apresentação de um trabalho – publicado em livro contador de histórias – coordenado pela “Ajudaris”. Esta iniciativa, nascida há 6
anos, tem como diretora a Dra. Rosa Mendes Vilas Boas e tem por objetivo desafiar as crianças
das Escolas a contarem histórias de caráter social e humano, versando, sobretudo, a solidariedade e o bem-fazer social. O Bispo esteve presente e louva esta forma de formar e educar as
crianças, os adolescentes e a população em geral, para os valores fundamentais da humanidade
e que são caminho para a paz.
CÁRITAS DIOCESANA
Acompanhados pelo Vigário Episcopal da Pastoral Social e da Família – Cón. Miguel de
Abreu – esteve, na Casa Episcopal e para falar com o Bispo, um grupo, vindo da Cáritas Nacional. Aconteceu no início da tarde de Terça-feira, dia 8 de março. Foi uma oportunidade para
dialogar sobre alguns pontos importantes que constituem objetivos da pastoral social da Igreja.
ANIVERSÁRIO DO PAPA
No passado Domingo, celebrou-se o terceiro aniversário da eleição do Papa Francisco.
Como de costume no dia aniversário da eleição do papa, o Bispo presidiu, na Catedral, à Eucaristia. Ali rezou pela saúde e vida de quem, neste tempo, é chefe visível da Igreja de Nosso
Senhor Jesus Cristo.
CENTENÁRIO DO MUSEU GRÃO-VASCO
Na manhã de Quarta-feira, dia 16 de março, dia do centenário do Museu Nacional Grão
Vasco, teve lugar, na Catedral de Viseu, uma celebração de sufrágio por todas as pessoas falecidas e ligadas ao Museu. Presidiu o Bispo da Diocese, com a concelebração do Pároco de Santa
Maria – Cón. Manuel Moreira Matos. Para além de outras efemérides neste dia de centenário,
realizou-se – também na Catedral – a apresentação do Requiem de Fauré, interpretado pelo
Coro Nacional de S. Carlos.
MONS. CELSO TAVARES DA SILVA
O Centro de Viseu da Universidade Católica Portuguesa promoveu a celebração do cen348
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tenário de nascimento de Mons. Celso Tavares da Silva, falecido em 7 de junho de 1996, com
uma Eucaristia na Capela do Centro. Presidiu o Bispo da Diocese, tendo concelebrado o Vigário
Episcopal, Cón. António Jorge – Reitor dos seminários da Diocese e Responsável da Pastoral
do Ensino Superior – e o Pe. António Henrique – Capelão deste Centro Universitário. A Capela
do Centro estava repleta, com o Presidente do Centro, vários Professores, Funcionários e Alunos.
BISPO DAS FORÇAS ARMADAS
Na manhã do dia 22 de março, esteve em Viseu D. Manuel Linda, Bispo das Forças armadas. Presidiu à Eucaristia na Catedral, onde crismou 22 jovens militares. De seguida, houve
almoço de festa nas instalações do RIV, para estes militares e familiares. Participou, também, o
Bispo da diocese, a convite do Senhor Comandante.
SEMANA SANTA NA CATEDRAL
Como é tradição, o Bispo presidiu às celebrações da Semana Santa, na Catedral. Assim,
na manhã de Quinta-feira presidiu à Eucaristia da Bênção dos Santos Óleos, com a renovação
das Promessas Sacerdotais. Nesta celebração, homenagearam-se os 2 sacerdotes que, neste ano,
celebram 25 anos de sacerdócio: Pe. António Pereira Felisberto e Pe. Manuel José de Matos
Clemente. Seguiu-se o Tríduo Pascal, integrando, ainda, a Procissão do Enterro do Senhor. Na
Vigília Pascal, foram batizados 3 novos cristãos – 1 adulto e 2 crianças na idade de catequese.
No domingo, o Bispo presidiu, também, à Eucaristia, batizando, de seguida, 2 crianças.
CONCERTO SOLIDÁRIO
No início da noite de Quinta-feira, 31 de março, o Bispo esteve presente num concerto
solidário, destinado a apoiar as iniciativas e a vida da APCV, a funcionar em Vildemoinhos.
Esta iniciativa decorreu na Igreja do Lar de Santo António e teve a animação do grupo da Casa
do Povo de Tondela – adultos e jovens – e de um grupo da Ilha do Faial, nos Açores.
GRUPO DE CIÊNCIAS RELIGIOSAS
Na manhã de Sexta-feira, dia 1 de abril, veio falar com o Bispo um grupo de estudantes de
Ciências Religiosas. Estão a frequentar os estudos superiores nesta área, no ISCRA, em Aveiro
e pretendem continuar os estudos, frequentando o Mestrado em Viseu, desde que a UCP abra
esta possibilidade. O Bispo prometeu-lhes todo o possível apoio nesta sua pretensão.
CONFERÊNCIA EPISCOPAL
Com início na tarde de Segunda-feira, dia 4 de abril até ao fim da manhã de Quinta-feira,
dia 7, reúne, em sessão ordinária, o plenário da Conferência Episcopal, em Fátima. Vários assuntos irão ocupar os Bispos, alguns deles já anunciados e tornados públicos. O centenário das
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Aparições e o programa oficial serão, também, assuntos em cima da mesa do plenário.
REUNIÃO DA CELF
Os elementos da Comissão Episcopal do Laicado e Família reuniram no início da noite
de Segunda-feira, 4 de abril, no Santuário de Fátima. Vários temas foram refletidos, tendo em
conta as atividades da Comissão episcopal e dos Movimentos e Obras que a ela pertencem. A
Semana da Vida, dada a sua proximidade, mereceu alguma atenção.
CONFERÊNCIA EPISCOPAL
Em reunião ordinária, efetuou-se mais um encontro da CEP, de 4 a 7 de abril, em Fátima.
A agenda, como de costume, esteve bastante preenchida e refletiram-se vários pontos de interesse para todas as dioceses. O centenário das Aparições e a Visita da Imagem Peregrina pelas
dioceses de Portugal foram 2 temas que mereceram o interesse de todos.
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA
Esta Escola de Ensino Superior, do Instituto Politécnico de Viseu, celebrou os 22 anos de
existência, na passada quinta-feira, dia 14 de abril. Convidado, o Bispo esteve nas instalações
desta Escola, presidindo à Eucaristia de ação de Graças. Foi concelebrada pelo Secretário Episcopal e pelo Capelão do IPV – Pe. Doutor Geraldo Morujão.
JUBILEU DA MISERICÓRDIA
Correspondendo ao apelo do Papa Francisco que propôs um Ano Santo e Jubilar da Misericórdia, promoveu-se, na nossa diocese, uma séria de atividades, nas quais são protagonistas
as 14 Santas Casas da Misericórdia da Diocese. Um momento alto foi vivido no início da noite
de sexta-feira, 15 de abril, na Igreja sede da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde. Foram
apresentados e distribuídos os livros feitos com a colaboração de todas as Santas Casas e foi
inaugurada a exposição das Obras feitas por diversos Artistas – obras plásticas, representando
cada uma das 14 Obras de Misericórdia. A exposição vai percorrer cada uma das Santas Casas
da diocese.
BISPOS DO CENTRO
Na segunda-feira, dia 18 de abril, reuniram-se, mais uma vez, os Bispos das dioceses do
Centro. Desta vez, foi anfitrião D. Manuel Felício, Bispo da Guarda. O tema de reflexão e partilha foi a continuação do encontro anterior, em Coimbra – pastoral da juventude. Esta temática,
porque importante, irá continuar a ser objeto de reflexão nos próximos encontros.
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ENCONTRO COM PRESIDENTE DA RÁDIO RENASCENÇA
Na manhã de sexta-feira, dia 22 de abril, esteve em Viseu o Pe. Américo Aguiar, novo
Presidente do Conselho de Gerência da Rádio Renascença. Veio reunir com o Bispo e com os
responsáveis da comunicação cristã da diocese. Esteve o Presidente da Fundação Jornal da
Beira e o Diretor do Jornal da Beira e, no almoço, esteve, também, o Diretor do Gabinete de
Informação. Trocaram-se informações importantes sobre a comunicação social da Igreja e da
Diocese e a sua ligação com a Rádio Renascença e com outros meios de comunicação da Igreja.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
O agrupamento de Escolas Infante D. Henrique promoveu mais um encontro de formação
(o sexto), dirigido a Professores e Pais, tendo em conta a ligação Família, Escola e Comunidade. Desta, como das outras vezes, estiveram especialistas nas áreas da educação que refletiram
temas de grande interesse para estas instituições. Os trabalhos decorreram num salão do Instituto Politécnico. O Bispo participou nos trabalhos da manhã e dirigiu, também, algumas palavras
sobre este importante tema.
CONFERÊNCIA DE IMPRENSA
No fim da tarde de Segunda-feira, dia 9 de Maio, o Bispo reuniu com os elementos da
comunicação social, para a tradicional conferência de imprensa, por ocasião do Dia das Comunicações Sociais. Depois de ter sintetizado e relevado alguns pontos da Mensagem do Papa
Francisco para este dia, o Bispo deu algumas informações sobre a Diocese e respondeu a algumas perguntas. Como já é habitual, seguiu-se um jantar, oferecido por este setor pastoral da
Diocese.
ENCONTRO EM FORNOS DE ALGODRES
Juntamente com o Vigário-Geral da Diocese – Pe. Armando Esteves Domingues – o Bispo deslocou-se a Fornos de Algodres, a convite do Presidente da Câmara Municipal e do Provedor da Santa Casa da Misericórdia daquela vila, para um encontro. Teve lugar num restaurante
local e com almoço, no qual também esteve presente o Pároco – Pe. Jorge Luís. A conversa
centrou-se no aproveitamento dos espaços da Diocese, localizados junto ao antigo Seminário
de S. José.
ESCOLA EMÍDIO NAVARRO
Por convite dos Professores de Filosofia da Escola Emídio Navarro, representados pela
Doutora Maria de Fátima Rodrigues, o Bispo esteve na manhã de Quarta-feira, dia 11 de Maio,
naquela Escola. Durante o tempo de uma aula de 90 minutos, refletiu o tema dos Refugiados,
respondendo, a seguir, a algumas perguntas dos cerca de 200 alunos. O Bispo agradece à Direção da Escola, aos Professores da área de Filosofia e aos Alunos, o excelente ambiente de
acolhimento e de diálogo que se proporcionou, refletindo um tema tão atual e importante.
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S. JOÃO DE DEUS
No início da tarde de Quarta-feira, dia 11 de Maio, o Bispo recebeu um responsável da
Instituição de S. João de Deus que pretende abrir um espaço de consultas e de trabalho em
Viseu.
REUNIÃO DA CELF
Na tarde de 12 de Maio, em Fátima, reuniu a Comissão Episcopal de Laicado e Família,
em reunião normal. Depois desta reunião, o Bispo integrou-se na Peregrinação Mariana do
mês de Maio, presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, durante a qual foi acolhida a Imagem
Peregrina que, durante um ano, percorreu todas as dioceses de Portugal. Aliás, há precisamente
um ano (13 de Maio de 2015), a Imagem Peregrina saía para iniciar este périplo, começando por
Viseu.
RESIDÊNCIA RAINHA DA LEONOR
Respondendo ao pedido da Senhora viúva, o Bispo presidiu à Eucaristia da Vigília de
Pentecostes, na Residência Rainha Da Leonor, celebrando o 1.º aniversário da morte de seu
marido. Este, para além de ser um grande benfeitor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, foi
dirigente em várias Instituições da nossa cidade, nomeadamente, do Lar de Santa Teresinha.
SOLENIDADE DO PENTECOSTES
O Bispo presidiu à Solenidade do Pentecostes, na Catedral, em dia que coincidiu com o
Dia da Família e início da Semana da Vida – 15 de Maio. Nesta celebração, foram crismados
22 cristãos, quase todos jovens. Alguns vieram das Escolas do Instituto Politécnico, preparados
pelo Capelão – Pe. Doutor Geraldo Morujão. Os restantes eram provenientes das paróquias de
Santa Maria e de Ribafeita.
BISPO DA DIOCESE ACOMPANHA PASSEIO SÉNIOR DE VISEU
Cerca de três mil seniores das 25 freguesias do concelho de Viseu subiram ao Gerês no
passado sábado, 21 de maio, no passeio sénior organizado anualmente pela Câmara Municipal
em articulação com as juntas de freguesia. A viagem e peregrinação contou com uma visita ao
Santuário de São Bento da Porta Aberta, onde foi celebrada a eucaristia presidida pelo Bispo da
Diocese, D. Ilídio Leandro.
A acompanhar os seniores, que partiram bem cedo de Viseu rumo ao Gerês em 61 autocarros, estiveram 40 escuteiros da Diocese no apoio à organização da autarquia, e o Coro
Infanto-Juvenil Contigo, de Torredeita.
O passeio anual que a autarquia repete há anos, tem como objetivo contribuir para a
promoção da qualidade de vida dos mais idosos, fomentando o convívio interinstitucional, a
solidariedade e o reforço da coesão social e territorial. Desde que assumiu funções, o presidente
da Câmara, Almeida Henrique mudou o rumo do passeio acrescentando-lhe o cariz de peregri352
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nação. Depois de Fátima e do Santuário, em 2014, de Braga e do Santuário do Sameiro, em
2015, rumaram ao Parque Nacional da Peneda-Gerês e a um dos mais importantes santuários
do país, recentemente classificado como Basílica pelo Papa Francisco.
“Esta é uma iniciativa fraterna, que valoriza os laços de amizade, afeto, partilha e de fé.
Laços que unem, cada vez mais, os seniores de Viseu, mas também os muitos jovens que nos
acompanham, especialmente os nossos escuteiros”, evidenciou o autarca, saudando o “envolvimento muito importante das juntas de freguesia e a companhia e orientação pastoral do Bispo
de Viseu, D. Ilídio Leandro”.
EA
PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA
Na manhã de Terça-feira, dia 17 de maio, reuniram os Bispos da Província Eclesiástica de
Braga, na Casa Diocesana de Aveiro, em Albergaria-a-Velha. O Bispo de Viseu esteve presente,
tendo dirigido o encontro o Senhor Arcebispo Primaz de Braga. O tema principal foi a partilha
sobre a Exortação Apostólica “A Alegria do Amor”.
MEDICINA DENTÁRIA DA UCP
O Centro de Viseu da Universidade Católica Portuguesa promoveu as IX Jornadas da
Medicina Dentária num salão do Hotel Montebelo, na cidade de Viseu, no dia 20 de maio.
Convidado, o Bispo esteve presente na Sessão de Abertura e dirigiu algumas palavras a to- dos
os presentes. Os presentes – na sua maioria estudantes e recém-licenciados – enchiam, completamente, o salão das conferências.
FREGUESIA DE VISEU
Em reunião da freguesia de Viseu, tida numa das salas da Escola Alves Martins, foi refletido o tema: Direitos Humanos, Apoio Social e Refugiados.
Esta reunião iniciou uma semana de atividades que anunciava diversas atividades, tidas
em vários lugares da freguesia urbana.
Na Sessão de Abertura, participou o Bispo da Diocese que, louvando a Junta de Freguesia
pela organização da Semana e por este tema, em concreto, refletiu, em breves pensamentos, a
causa dos Refugiados.
GRUPO DO JUBILEU
No início da tarde de terça-feira, 24 de maio, reuniu o Grupo que se tem responsabilizado
pela realização do Jubileu da Diocese. Esteve presente o Bispo da diocese. Foram refletidos alguns pontos que vão ser objeto de decisão nos próximos encontros, já agendados e que integram
um encontro de avaliação do Sínodo Diocesano, o Dia da Diocese, a homenagem a Mons. Luís
Barreiros, o dia 23 de julho e a Peregrinação da Diocese a Fátima.
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Celebrar o Dia Mundial da Criança, desde há 14 anos, com uma oferta de jantar e de convívio a algumas dezenas de crianças e pessoas de Instituições de Viseu tem sido um muito feliz
gesto de solidariedade e de comunhão da Quinta dos Compadres e do seu Responsável.
Este ano – e pela 14.ª vez – abriu, de novo, as portas e proporcionou uma grande Festa a
cerca de 250 crianças, jovens e responsáveis. O Bispo, aliás convidado todos os anos, também
esteve presente e louva e agradece este gesto, tão solidário, tão belo e de tão grande significado
humano e social. A banda de Santo António atuou no início, ainda no exterior e, durante a Festa,
atuou um grupo da Telecom.
EUCARISTIA EM S. JOÃO DA CARREIRA
Na manhã do dia 10 de junho e a convite do Presidente das Cavalhadas de Vildemoinhos,
o Bispo presidiu à Eucaristia na Capela de S. João da Carreira.
Presentes o Presidente das Cavalhadas, o Presidente da Junta de freguesia, o Presidente
da Câmara Municipal de Viseu, o Pároco de S. Salvador, o Pe. Marco e um grupo de pessoas de
Vildemoinhos. Estiveram presentes alguns dos Cavaleiros que participam nas Cavalhadas, com
os seus cavalos.
COMISSÃO EPISCOPAL NOVA EVANGELIZAÇÃO
Na quinta-feira, dia 9 de junho, a convite da Comissão episcopal das Missões e da Nova
Evangelização, reuniram-se em Fátima os representantes das Dioceses desta área. Presidiu o
Responsável da Comissão – D. Manuel Linda.
De Viseu, para além do Bispo, estiveram presentes o Pe. Virgílio – Vigário Episcopal – e
o Pe. João Leão. Abriu o encontro D. Manuel Linda que deu a palavra a D. José Ornelas que desenvolveu um tema sobre a Nova Evangelização. A seguir, todas as dioceses presentes falaram
sobre atividades em curso.
D. NUNO MANUEL DEFENDE TESE
O Senhor D. Nuno Manuel, Bispo Auxiliar em Braga, defendeu Tese de Doutoramento,
em Roma, na Pontifícia Universidade Salesiana, no passado dia 20 de Junho. O Senhor Arcebispo de Braga, o Bispo de Viseu, os Colegas Sacerdotes, condiscípulos de Viseu e vários outros,
de Braga e de outras dioceses, residentes em Roma, tomaram parte neste importante momento.
A Tese: “Busca de Sentido da Vida e Reconciliação Cristã” no pensamento de Viktor Frankl foi
apresentada e “defendida” de forma brilhante pelo candidato a Doutor que ficou aprovado com
distinção. Os próprios Professores e membros do Júri foram unânimes nos parabéns ao novo
Bispo Doutor.
ESCOLA MARIANA SEIXAS
Na tarde de sexta-feira, 24 de Junho, foram inauguradas as novas instalações da Escola
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Profissional Mariana Seixas, na Rua Direita, no edifício contíguo ao Banco Montepio. O Bispo
procedeu à bênção das instalações e desejou muitas felicidades aos Professores e Alunos desta
Escola, a funcionar agora em óptimas instalações, dando mais vida ao centro interior da cidade
de Viseu.
BATISMO NA CATEDRAL
O Bispo, convidado pela Família, presidiu ao Batismo de uma menina – Maria Teresa –
filha de um casal originário de Nandufe, concelho de Tondela. O Batismo teve lugar na tarde de
sábado, na Catedral, no dia 25 de Junho. O Bispo aceitou o pedido dos avós paternos da Maria
Teresa, um casal que foi membro do Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude, quando
o atual Bispo de Viseu era o Presidente. Estiveram presentes e concelebraram o Pe. João Dinis
–amigo da família – e o Pe. Marco Cabral, Secretário episcopal.
CONCERTO MUSICAL NO CENTRO PASTORAL
São vários os motivos de Festa que congregam os cristãos da Diocese de Viseu, neste mês
– 23 de Junho a 23 de Julho: Dia da Diocese, Ordenação Sacerdotal, Jubileu da Catedral, publicação da História da Diocese, publicação das Constituições Sinodais, etc. Por todas estas razões
de Festa, há todo um programa que se iniciou na noite de Sábado, 25 de Junho, no Centro Sócio
Pastoral Diocesano. Abriu este mês festivo um conjunto de Santa Comba Dão que interpretou
diversas músicas de mensagem cristã.
REUNIÃO DA CELF
Na manhã de segunda-feira, dia 27 de junho, reuniram os Bispos e os restantes elementos
da CELF (Comissão Episcopal do Laicado e Família), em Fátima. Esteve presente o Bispo de
Viseu e foram refletidos os diversos pontos da agenda. Pela proximidade da sua realização, a
JMJ Cracóvia foi o principal tema para informações e decisões. Irão 6 ou 7 Bispos à JMJ, um
dos quais, D. Joaquim Mendes, responsável, em nome da CELF, pelos jovens portugueses.
COMANDANTE DO RIV
Passou pela Casa Episcopal, em cumprimentos de despedida, o Comandante do RI 14, de
Viseu, na manhã de quarta-feira, dia 29 de junho. Dentro de poucos dias, termina a sua Comissão em Viseu. Convidou o Bispo para um almoço de despedida, nas instalações do Regimento
de Infantaria que chefiou nestes últimos 2 anos.
RAINHA SANTA ISABEL
No Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, em Coimbra, teve lugar a celebração solene dos 500
anos da Beatificação da Rainha Santa Isabel, na segunda-feira, dia 4 de julho. Presidiu o Senhor Núncio Apostólico, estando presentes mais 15 Bispos, entre os quais o Senhor Arcebispo
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de Santiago de Compostela e, naturalmente, o Bispo de Coimbra – D. Virgílio do Nascimento
Antunes. O Bispo de Viseu esteve, também, presente.
ALMOÇO NO RI 14
No Regimento de Infantaria de Viseu, teve lugar, no passado dia 5 de julho, um almoço
de despedida do Senhor Comandante que foi destacado para outras funções. O Bispo de Viseu
também esteve presente e deseja, ao Senhor ex-Comandante do RI 14, as maiores felicidades.
ENCONTRO DE PADRES DISPENSADOS
Em Abraveses, na casa do casal Luís e Eduarda Cunha, teve lugar um encontro de amizade, reflexão e diálogo, de vários casais em que o marido é sacerdote dispensado do Ministério
sacerdotal. Para além do casal acolhedor estiveram mais 8 casais, vindos de várias partes de
Portugal. Na manhã e no almoço esteve, também, o Bispo da Diocese. Para além de variados
temas da atualidade, o tema central foi a Exortação Apostólica do Papa Francisco sobre a Família – Amoris Laetitia.
CELEBRAÇÃO NO LAR DE SANTO ANTÓNIO
Na manhã de Domingo, dia 10 de julho, houve uma celebração muito especial, na Igreja
do Lar de Santo António. Na bela Igreja, repleta de fiéis, concelebraram com o Bispo, o Diretor
da Instituição – Cón. Arménio Lourenço – o Pároco de Santa Maria – Cón. Manuel Matos – e
o Pe. Marco Cabral. No momento próprio, foram batizados 9 jovens do Lar e foram crismados,
para além dos 9, mais 7 outros jovens da mesma Instituição. Numa celebração muito viva e bem
participada, o Bispo deu os parabéns aos jovens, aos seus padrinhos, à Instituição Lar de Santo
António e seus Responsáveis, nomeadamente, ao Cón. Arménio e à Comunidade Religiosa.
Aos jovens, que receberam os Sacramentos da Iniciação Cristã, desejou muitas felicidades e
uma coerente vida cristã, na Igreja e no Mundo.
BÊNÇÃO DO HOSPITAL CUF
Está já a funcionar, desde há alguns dias, o novo Hospital CUF, sediado em Viseu, junto
ao Palácio do Gelo. No fim da manhã de segunda-feira, dia 11 de julho, o Bispo esteve ali,
convidado pela Diretora responsável, para visitar as instalações e fazer a bênção da Instituição.
Estiveram presentes os elementos da Direção – Mello Saúde. A bênção foi feita numa pequena
Capela existente nesta Unidade Hospitalar. Esta já está a funcionar, em parte, preparando-se
para funcionar em pleno a partir do dia 1 de agosto próximo.
VISITA DE CORTESIA
No início da tarde de terça-feira, dia 12 de julho, 3 Jornalistas da cidade de Tondela vieram à Casa Episcopal, fazer a simpática entrega de um cachecol do Clube Desportivo de Ton356
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dela. Trocaram-se impressões de muito agrado pela permanência do Clube de Tondela entre os
da 1.ª divisão e auguraram-se felicidades para o futuro próximo. Convidado para tal, o Bispo
prometeu assistir a alguns jogos na próxima época.
VIGÁRIOS EPISCOPAIS E ARCIPRESTES
Na manhã de sexta-feira, dia 15 de julho, o Bispo encontrou-se com o Vigário-Geral, os
restantes Vigários Episcopais e os Arciprestes para, todos juntos, fazerem uma avaliação do
Ano Pastoral e programar alguns pontos importantes, em relação com o próximo. O encontro
terminou com o almoço na Casa Episcopal.
PROGRAMA ECCLESIA E OUTROS
Ao longo desta semana, a comunicação social voltou o seu interesse para Viseu e para a
sua Igreja. Desde o Programa Ecclesia, a vários outros canais de TV e muitos rádios e jornais
vieram a Viseu, fizeram entrevistas e reportagens sobre os acontecimentos que marcaram a semana: inauguração das Obras na Catedral, 500 anos da sua Dedicação, apresentação da História
da Diocese, nos seus quase 1500 anos, inauguração do “novo” Museu de Arte Sacra e publicação do livro do Sínodo – Memória e Profecia – com todo o processo, que terminou nas Constituições. Agora será o tempo de viver uma Igreja renovada e recriada e fazer a concretização do
que o Sínodo nos aponto u ser importante para os nossos tempos.
BODAS DE OURO DE CASAMENTO
No início da tarde de Domingo, dia 24 de julho, o Bispo deslocou-se a Torredeita onde,
concelebrando com o Pároco – Pe. Paulo Diamantino – presidiu à celebração de 50 anos de
casados de Custódio Lima e Gelsy Lima. Com os seus 4 filhos, 4 netos e alguns familiares e
amigos, foi uma celebração muito sentida, seguindo-se uma refeição familiar na casa do casal,
no Carqueijal.
VIGÁRIOS EPISCOPAIS E ARCIPRESTES
Na manhã de quinta-feira, dia 4 de agosto, o Bispo reuniu com os Vigários Episcopais
e com os Arciprestes, para refletir e encontrar solução para alguns pontos do calendário e da
programação diocesana. Foi um encontro muito fraterno e, dada a importância que traz para a
reflexão dos assuntos da vida da nossa Igreja, decidiu-se pela frequência mensal, no próximo
ano pastoral.
ENVIO DE MISSIONÁRIA LEIGA
Na tarde de Domingo, dia 7 de agosto, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja Matriz do
Campo de Madalena, fazendo o “envio” de uma Missionária Leiga que se destina à Etiópia. A
Missionária Leiga é a jovem Marisa Almeida que, radiante de serena alegria, exprimia um coraIgreja Diocesana
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ção cheio de amor para transmitir Jesus. Presentes, o Pároco atual e o anterior, respetivamente,
Pe. Manuel António e Pe. Miguel de Abreu e o Provincial dos Padres Combonianos com outros
3 sacerdotes do mesmo Instituto Missionário. O Bispo pediu à Marisa que se sentisse enviada
em nome da sua paróquia e da sua diocese.
JMJ2016 DE CRACÓVIA
Da nossa Diocese de Viseu foram muitas as dezenas de jovens que participaram na JMJ
de Cracóvia. Acompanhados pelo Diretor Diocesano – Cón. António Jorge – e por mais 6 sacerdotes, estiveram e viveram aqueles dias intensos, na última semana de julho. Muito se espera do
testemunho e da prática destes valentes que, dinamizados pelo Papa Francisco, pela memória de
S. João Paulo II e pela Misericórdia de Deus, para a vida da nossa Igreja de Viseu. Na noite de
terça-feira, 9 de agosto, o Bispo encontrou-se com um grupo e trocaram-se impressões sobre o
futuro.
DIA DA RÁDIO EMISSORA DAS BEIRAS
Na manhã de Domingo, dia 14 de agosto, o Bispo deslocou-se ao parque da Vila do Caramulo, onde presidiu à Eucaristia, a pedido dos Responsáveis da Rádio Emissora das Beiras.
Concelebrou o Pe. Marco Cabral, estando presentes muitas pessoas, sendo transmitida para
todo o Mundo por aquela Emissora.
PADROEIRA DA CATEDRAL
Como é tradicional, o Bispo presidiu à Solene Eucaristia de Nossa Senhora da Assunção
– Padroeira da Catedral com o título de Nossa Senhora do Altar-Mor. A celebração teve lugar
na hora habitual. Neste ano, esta Solenidade teve sentido especial, depois de celebrados os 500
anos da sua Dedicação, no passado dia 23 de julho.
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CAPÍTULO X
FALECIMENTOS
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FALECEU O PE. ANTÓNIO JOÃO DA SILVA NEVES
Após prolongado tempo em situação de dependência por doença, faleceu no passado dia
1 de setembro, no Centro Pastoral Diocesano onde viveu os últimos sete dos seus 84 anos, o Pe.
António João da Silva Neves.
Natural de Oliveira de Frades, foi ordenado sacerdote na Sé de Viseu em 31 de Julho de
1955. Foi sucessivamente pároco de S. João da Fresta, Vila Cova do Covelo, Matança, Antas,
Casal Vasco e Campo de Madalena. Foi ainda administrador paroquial de Oliveira de Frades e
pároco de Sejães. Na diocese foi vice-chanceler e moderador e porta-voz da Casa Episcopal.
Teve exéquias solenes presididas pelo bispo da diocese, na igreja paroquial de Oliveira de
Frades, tendo ido a sepultar no cemitério local.
“Que descanse em paz” é a nossa prece em favor de quem serviu o Senhor durante uma
vida de entrega ao ministério sacerdotal.
Secretariado do Clero
IRMÃ MARIA DO CARMO
“Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé”. (2 Timóteo 4-7)
O Instituto Jesus Maria José vem por este meio agradecer a todos os que estiveram e
viveram connosco estes momentos de dor pelo fale- cimento da Irmã Maria do Carmo Martins
Lino, religiosa do nosso Instituo, que durante a vida serviu a Igreja e a sociedade.
Na sua opção vocacional, a Irmã Maria do Carmo iniciou a formação na Vida Religiosa
no Instituto Jesus Maria José, em Ovar, em 1968. Fez os primeiros votos e os votos perpétuos na
Igreja Matriz de Ovar. Entregou-se na totalidade do seu ser, consagrando-se ao Senhor da Vida,
doando-se ao serviço a Deus e aos irmãos, assumindo a Espiritualidade e Carisma do Instituto
Jesus Maria José, que Beata Rita Amada de Jesus nos legou.
Profissionalizou-se em Educação de Infância, na escola Paula Fracinetti no Porto e em
Aveiro, e posteriormente em Viseu. Desempenhou esta missão com muita dedicação e empenho
numa entrega sem reservas às crianças e pais que lhe confiavam os filhos, tanto nas obras do
Instituto como nas escolas públicas.
Foi notório o zelo pela evangelização das crianças na preparação para os sacramentos nos
grupos de catequese nas paróquias por onde passou. Trabalhou em várias comunidades: Casa
Nossa Senhora de Fátima - Ovar, Lar Escola Santo António – Viseu, Residência Jesus Maria
José - Viseu. Podemos caraterizar a Irmã Maria do Carmo Martins Lino como pessoa dócil, alegre, orante, disponível, comunicativa, zelosa, atenta aos outros, amiga. Por tudo o que realizou
de bom, o Pai da misericórdia a acolha na paz eterna.
Irmã Maria de Lurdes
Superiora Provincial
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JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA
EXEMPLO DE UM CATÓLICO A NÃO ESQUECER
No dia 27 de novembro faz um ano que subitamente nos deixou José Augusto Fernandes
Oliveira, na idade de 77 anos, em plena vida ativa, uma figura que não pode deixar de ser lembrada pelo seu testemunho de vida como homem e como cristão, inteligente e culto, homem de
uma sincera piedade que o levava a não se dispensar facilmente da Missa e Comunhão diária.
Casado com D. Maria Donzília Sequeira Pais Oliveira não teve filhos, mas dedicou a sua vida
ao serviço de crianças e jovens, pois era um homem que não vivia para si, mas todo dedicado
aos outros.
Profissionalmente trabalhou durante muitos anos como agente de verificação técnica da
Federação dos Vinhos do Dão, tendo percorrido o país, deixando por toda a parte uma imagem
de honradez e competência profissional e um testemunho de fé.
Desde jovem foi um entusiasta militante da Ação Católica na Juventude Agrária Católica,
tendo vindo a ser presidente da Direção Diocesana. Foi um dos grandes colaboradores nas atividades da sua paróquia de S. José, desde a primeira hora, com um grande espírito de serviço e de
forma desinteressada, sem chamar a atenção, pois nunca se serviu da Igreja para seu benefício
ou para brilhar.
Foi dos primeiros dirigentes escuteiros do Agrupamento 577 de S. José, revelando uma
notável dedicação à formação humana e cristã da juventude.
Veio a ser eleito o Chefe deste Agrupamento, um cargo que durante muitos anos exerceu
até há pouco e com notável espírito de serviço.
Também foi Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Escutismo Católico de Viseu.
Pelos seus méritos escutistas veio a ser agraciado com a Cruz de S. Jorge.
É um imperioso dever de gratidão evocar a sua memória e a todos nos faz bem conservar
diante dos olhos tão belo exemplo de vida a seguir. No próximo dia 27, sexta-feira, será celebrada
a Missa de Aniversário na igreja da Senhora da Conceição de Viseu, às 18.30.
Pe. Geraldo Morujão
Assistente Regional do CNE de Viseu
FALECEU O PADRE MAIS IDOSO DA DIOCESE
Faleceu a 14 de junho de 2016 o Cónego José Ribeiro dos Santos, sacerdote mais antigo
da Diocese de Viseu.
Tinha completado 101 anos, a 14 de fevereiro último. A 13 de agosto de 2015 completou
76 anos de sacerdócio.
As suas exéquias foram celebradas na Igreja Paroquial de Campo de Besteiros.
Que o Senhor, em quem acreditou e a quem anunciou, o receba na sua paz.
PROF. DOUTOR ANTÓNIO AUGUSTO TAVARES
Na Covilhã onde se encontrava para curta permanência, faleceu, aos 87 anos, no passado
dia 13, o nosso assinante e dedicado amigo prof. Doutor António Augusto Tavares. Natural de
Penaverde, Fornos de Algodres, frequentou os Seminários Diocesanos.
Concluído o Curso Teológico, prosseguiu os estudos superiores em Roma, onde se licen362
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ciou em Estudos Bíblicos, que veio a concluir em Jerusalém.
Regressado à sua Diocese, leccionou no Seminário Maior e no Liceu de Viseu. Tendo
aberto, há pouco, a Universidade Católica de Lisboa, foi convidado para integrar o seu corpo
docente. Depois, transitou para a Universidade Nova de Lisboa, vindo a jubilar-se pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
Às exéquias, presidiu o seu antigo aluno e amigo Bispo da Guarda, D. Manuel Felício.
Foi sepultado no cemitério da cidade onde faleceu.
Às escolas onde leccionou e à Ex. família em luto, o cartão de sentidas condolências.
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1. CONSTITUIÇÕES SINODAIS

CONSTITUIÇÕES SINODAIS
Apresentadas e reflectidas em Assembleia Sinodal – reunida em 4 sessões de 2 partes
cada – o Bispo aceita todas as Propostas que ali foram aprovadas, como conjunto de orientações
e referências para a acção pastoral diocesana, a partir do Sínodo e a serem implementadas nos
próximos 10 anos.
Dadas as diferenças, normais e desejadas, nos diversos Arciprestados, Unidades Pastorais
e Paróquias, cada sector de acção pastoral pode privilegiar e organizar o calendário das opções
que as mesmas apresentam, respeitando, o melhor possível, as propostas e calendário de cada
Plano Pastoral.
Assim, em ordem à concretização por parte da Diocese, através das Vigararias Episcopais
e dos diversos Departamentos e Serviços Diocesanos, apresento alguns pontos que deverão ser
agendados, propostos e concretizados nos próximos Planos Pastorais, previstos para os próximos 10 anos. Tudo isto, sem prejuízo das necessárias mudanças, alterações e novidades que a
Igreja for apresentando, vindas do Papa, dos Organismos da Santa Sé, da Conferência Episcopal e da nossa reflexão, nos órgãos de co- responsabilidade, em Diocese.
Nos próximos 10 anos queremos que o Sínodo apareça como uma referência, ainda que
as circunstâncias novas nos peçam a necessária resposta, sempre abertos ao Espírito Santo e aos
Seus caminhos. Ele nos levará para o discernimento e o cumprimento da vontade de Deus e a
nossa obediência trará vida nova para todos.
Assim, neste Ano Santo da Misericórdia, coloco, no coração de Deus Pai, este Programa
para a Diocese de Viseu, elaborado sinodalmente e peço a Jesus Cristo, o Bom Pastor, por intercessão de Maria – Sua e nossa Mãe – que nos ajude a concretizá-lo e a vivê-lo, em comunhão
eclesial por acção do Espírito Santo, o Senhor que dá a Vida.
1. A ORGANIZAÇÃO NA DIOCESE
1.1. Organização dos Departamentos e Serviços Diocesanos
A Organização dos diversos Departamentos e Serviços Diocesanos merece toda a atenção, pois como dizia o texto da respectiva Assembleia Sinodal, “do seu bom funcionamento
depende muito a renovação da Diocese”. Para que a Igreja seja, como se pretende, uma “casa
e escola de comunhão”, a coordenação dos diversos Departamentos e Serviços precisa de estar
atenta à comunhão e à co- responsabilidade.
Assim, foi pedida a criação de uma Secretaria Pastoral Diocesana, capaz de ser instrumento de mediação, para uma ajuda plural em todas as áreas da pastoral. Será, ao mesmo tempo,
um “braço operativo” da Vigararia da Pastoral e do Departamento Diocesano de Pastoral, bem
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articulada com a área da comunicação da diocese. Procurará ser um espaço acessível a todos
os que procurem qualquer informação sobre a vida da Igreja, na Diocese ou a nível universal e
ajudará quem quiser obter elementos para a sua formação e aprofundamento cristão e pastoral.
Esta Secretaria está já criada no Centro Sócio Pastoral Diocesano, ainda que espere ver melhor
os seus objectivos e a sua funcionalidade, estando sempre em aperfeiçoamento, de acordo com
as sugestões e pedidos que lhe forem chegando.
Também deve organizar-se uma Equipa Diocesana de Coordenação Pastoral que será
constituída pelo Bispo, pelo Vigário Geral e pelos Vigários Episcopais. Esta Equipa reunirá
mensalmente e estará atenta a toda a vida da Diocese, nos seus diversos âmbitos e sectores.
Encontrará a concretização das suas orientações e decisões na Equipa da Vigararia da Pastoral.
A Sinodalidade deve estar patente em todas as áreas, serviços e métodos de vida e de
acção da Diocese. É aqui que deve assentar a abertura às periferias que identifiquem todas as
diferenças existentes nas comunidades, promovendo a sua aproximação e integração. Pode implementar-se através de metodologias que permitam formas de auscultação e de consulta diocesana, em períodos e ocasiões especiais ou pelos meios vistos como importantes e necessários.
1.2. Arciprestados
A Diocese de Viseu estava, desde há muito tempo, organizada em 17 Arciprestados. Nem
sempre foi assim, pois no século XII – tempo de S. Teotónio – sendo a Diocese muito maior, territorialmente (continha as paróquias entre Fornos de Algodres/Aguiar da Beira e Pinhel, inclusive e chegava até ao concelho de Aveiro), era organizada, nesse tempo, em 12 Arciprestados.
A organização arciprestal tem a ver com a administração pastoral e esta depende, também e
sobretudo, do número de sacerdotes párocos. São os párocos que reflectem, organizam e concretizam as orientações pastorais da Diocese, em cada Arciprestado, ainda que, sempre, em
comunhão e diálogo – co-responsabilidade – com os outros fiéis. Diminuindo os sacerdotes
párocos e melhorando as ligações viárias, a facilitar o acesso, a proximidade e o encontro entre
todos, devem diminuir os Arciprestados. Também a organização das paróquias, em Unidades
Pastorais, facilita e sugere uma prática diferente, a convidar a outro tipo de prática pastoral.
Assim, por aprovação da Assembleia Sinodal que se debruçou sobre a Lumen Gentium,
os 17 Arciprestados que até agora existiam na Diocese passam a ser, apenas, 6. Destes, 4 passarão a ter a configuração das anteriores Zonas Pastorais, com algumas alterações.
Teremos: o Arciprestado da Beira Alta, com os anteriores: Fornos de Algodres, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo; o Arciprestado de Besteiros, com os anteriores: Besteiros, Carregal do Sal, Santa Comba Dão e Tondela; o Arciprestado do Dão, com os anteriores: Aguiar da
Beira e Sátão; o Arciprestado de Lafões, com os anteriores: Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul
e Vouzela. O concelho de Viseu estava organizado em 3 Arciprestados. Passará a ter 2, um deles – Rural – assume, também, o anterior Arciprestado de Mões. Assim, teremos: Arciprestado
Rural, com os anteriores Rural 1, Rural 2 e Mões. Arciprestado Urbano, mais ou menos igual
ao anterior. Há algumas modificações nestes 2, dado que uma paróquia de cada um dos Rurais,
passa a pertencer ao Urbano (Campo de Madalena e Fragosela).
1.3. Unidades Pastorais
A reflexão feita sobre a reorganização da Diocese não se limitou aos Arciprestados. Um
dos temas que foi evoluindo, marcando alguma novidade e feito algum progresso foi o das
Unidades Pastorais. Com a experiência feita e analisada como positiva, em alguns países e
dioceses, quisemos abrir e iniciar esta reflexão. Encontrámos, desde o início – e tendo em conta
algumas virtualidades – alguns factores que podem ajudar o essencial da acção pastoral.
Alguns aspectos importantes vieram ajudar a acolher pontos que são vistos, desde já,
368

Igreja Diocesana

como positivos: diminuição da população em quase todas as paróquias e arciprestados rurais e
melhoria das redes viárias que torna mais fácil os encontros e as relações entre todos, facilitando a comunicação e a deslocação das pessoas, na mesma Unidade Pastoral.
Outros novos factores – estes eclesiais – vieram também ajudar a equacionar soluções
diferentes das tradicionais: diminuição da ordenação de novos sacerdotes e envelhecimento dos
sacerdotes disponíveis para o serviço às comunidades. Se estes últimos são factores limitativos
da acção pastoral, outros se devem apontar como positivos: mais e melhor formação dos cristãos leigos; maior consciencialização da acção destes cristãos nas diversas missões de vivência
do Evangelho e do papel que lhes cabe desempenhar na missão específica da Igreja.
A expressão “Unidade Pastoral” evoca comunhão e solidez, superando a fragmentação, a
dispersão e o “vazio” que podem acontecer nas circunstâncias atuais. Permite sair de uma prática pastoral tradicional e de se adequar aos desafios do tempo presente e às propostas reflectidas
e amadurecidas no Concílio Vaticano II. Trabalhar em unidades pastorais não significa uma atitude de “engenharia eclesiástica” que não resolveria problema algum. Trata-se de apostar numa
“lógica integradora” e numa “realidade dinâmica”, em colaboração e em co-responsabilidade
para favorecer a comunhão entre as pessoas e para dar vida a projectos com forma estruturalmente definida. Para além de se exigir uma aposta séria nesta forma de trabalho e vida pastoral,
exige-se uma verdadeira e própria “conversão” que tenha em conta e respeite o conjunto da
pastoral.
Perguntemos: qual a identidade que pode tomar uma Unidade Pastoral? Num encontro
sobre o tema, na Diocese de Anagni, em Itália, a Unidade Pastoral foi definida como «um novo
sujeito pastoral, reconhecido no projecto pastoral diocesano, que diz respeito a uma área territorial com homogeneidade, na qual estão presentes mais comunidades paroquiais, empenhadas
em modo unitário e orgânico, numa acção pastoral expressa com ministerialidades diversas,
com a guia de um ou mais presbíteros, com o fim de uma eficaz acção missionária no território
e de resposta aos seus problemas». Essencialmente, trata-se de paróquias vizinhas, com dois ou
mais sacerdotes, serem coordenadas, por um moderador e, sob a indicação do bispo, projectarem e desenvolverem, em conjunto, a pastoral missionária no território que lhes está confiado.
Esta organização da vida e acção pastoral obedece a 4 referências teológicas e metodológicas
de base: comunhão, missão, projectualidade e território.
- De que modo se pode configurar o procedimento da diocese perante a acção em Unidades Pastorais?
A tradução operativa, tendo em conta as orientações do Direito Canónico e a acção pastoral, pode articular-se nestas diferentes formas:
1) O cuidado pastoral de várias paróquias, confiadas, in solidum, a vários sacerdotes que
se tornam párocos de todas as paróquias, podendo um deles ser o moderador (cf. c. 517, § 1).
2) O cuidado pastoral de várias paróquias, confiadas a um só pároco (cf. c. 526, § 1). Este
sistema é, já hoje, utilizado, ainda que falte fazer a acção de comunhão entre as paróquias.
3) A cooperação entre várias paróquias que podem ser, como exemplo paradigmático, as
paróquias da cidade de Viseu. Encontram-se os párocos e as paróquias em causa para uma ou
várias realizações, procurando uma cooperação em temas, sectores e âmbitos super-paroquiais.
4) Coordenação ocasional ou mais estável, de uma ou mais actividades de paróquias territorialmente vizinhas, confiada a um dos párocos. Esta forma de trabalho é a inicial e não supõe
o sistema de Unidades Pastorais que é muito mais profundo e, também, muito mais perfeito.
NB: Qualquer um destes modos de organizar a acção e a missão pastoral pode ter como
horizonte a constituição de verdadeiras Unidades Pastorais.
Ainda que a organização em Unidades Pastorais não seja obrigatória – pelo menos no
imediato – por não ser fácil e não haver experiências já feitas e por precisar de séria reflexão
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e de específica formação – de sacerdotes e de leigos – é um horizonte que nos desafia a todos,
nomeadamente, os mais responsáveis pela pastoral diocesana.
Será na previsão da constituição de Unidades Pastorais ou tendo em conta as já formadas
que se deve perspectivar a nomeação e colocação de sacerdotes párocos e que se deve, desde já,
organizar a formação das comunidades.
1.4. Grupos de Co-responsabilidade
A comunhão e unidade na vida da Igreja é uma das suas notas fundamentais e estruturantes que não pode dispensar-se e que deve organizar-se e optimizar-se, em cada tempo, respeitando a missão da mesma Igreja. Esta nota fundamental concretiza-se através dos órgãos e
grupos de co-responsabilidade que assentam na identidade e na vocação comuns de todos os
seus membros – ser cristão e ser chamado a viver e a testemunhar o Evangelho, transformando
o mundo em Reino de Deus.
Assim, quer na Diocese, no seu todo – Conselho Presbiteral, Conselho Pastoral Diocesano e Conselho Económico Diocesano – quer nos Arciprestados – Assembleia Arciprestal – quer
nas Unidades Pastorais / Paróquias – Conselho de Unidade Pastoral / Conselho Pastoral Paroquial e Conselho Económico, devem existir os grupos necessários para estas notas se exercerem
na totalidade e em plenitude.
Estas são formas de actuar a experiência sinodal que não pode dispensar a organização
e a complementaridade entre todas as pessoas e entre os organismos e as dimensões onde se
concretiza a vida pastoral.
Como é natural, os Estatutos de todos estes órgãos de co-responsabilidade foram renovados com as indicações do Sínodo Diocesano. Pede-se a necessária reflexão e atenção a todas as
sugestões e propostas neles constantes.
Porque nem todos fazem a mesma coisa mas todos são importantes e indispensáveis, à 
semelhança do que acontece no corpo humano (cf. 1 Cor 12), torna-se essencial promover e
valorizar a participação de todos, de acordo com as capacidades e disponibilidade de cada um.
Ninguém deve ser dispensado de contribuir para o que é comum e pertence a todos.
1.5. Dimensão Missionária da Igreja
Um dos pontos que melhor acolheu a renovação conciliar, feita na identidade e na missão
da mesma Igreja, foi a que reflectiu a necessidade de formação e de vivência da identidade cristã, na co- responsabilidade do ser Igreja no nosso tempo.
Alguns pontos foram aprovados, sendo muito importantes em toda a renovação desejada.
Um deles foi a dimensão missionária da Igreja e dos cristãos que a constituem. O sentido de
identidade e de pertença é apelo à formação, à missão e ao testemunho, para a vivência séria da
co-responsabilidade. A necessidade de organização da acção cristã nas diversas dimensões estruturantes da vida, da acção e da missão da Igreja, leva à constituição de Conselhos, de Equipas
e de Assembleias que, nas diversas dimensões – paroquiais/unidades pastorais, arciprestais e
diocesanas – comprometem e fidelizam a participação na missão, no serviço e no testemunho.
A insistência do Papa Francisco na abertura às periferias e a sua acção nas sucessivas viagens
pastorais e nas iniciativas com que, por vezes, surpreende a Igreja e a Sociedade – idas a Lampedusa e a Lesbos, a propósito dos Refugiados – bem como as sucessivas tomadas de posição a
propósito dos diversos temas sociais e humanos, inspira a Igreja e os cristãos a agir e não apenas
a reagir, tardia e lentamente.
O Papa Francisco desafia todos os cristãos a uma dimensão missionária que nos aproxima
mais e mais da acção de Jesus e do Seu Mandato Apostólico. Precisamos de nos preparar e de
preparar toda a Igreja para responder aos desafios da actualidade cristã – exigência cultural,
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social e humana!
	É com alegria que constatamos a partida de muitos cristãos – muitos jovens – em cada
ano, para um serviço missionário “ad gentes”. As experiências que partilham, quando regressam, mostram que cresceram espiritual e culturalmente. Tantas e tantos encontram, nessas experiências, uma vocação missionária que, vivida fora ou dentro, é serviço eclesial importante.
São experiências que ajudam ao sentido da vida e que alteram a “ideia feita” que temos dos
jovens e das pessoas de hoje...
2. A FORMAÇÃO NA DIOCESE
2.1. Escola Diocesana
Toda a acção renovadora pede a dimensão formadora. É um campo essencial para incrementar e apoiar a vida e a missão da Igreja. Deve estar aberta ao Espírito Santo, aos ‘sinais dos
tempos’ e aos novos desafios do tempo, nos sectores pastorais e humanos, em todas as circunstâncias.
Criar uma Escola Diocesana da Fé no centro da diocese é uma proposta que nos pareceu
clara e para criar de imediato. Escola da Fé que procure dar diversas, abrangentes e profundas
respostas para as diferentes questões humanas, eclesiais, pastorais, sociais e culturais. Tenderá
a ser de nível superior, possibilitando os respectivos graus, a validar e a serem reconhecidos
pela Universidade Católica. Esta Escola Diocesana fará, também, a formação dos candidatos ao
Diaconado Permanente e, em diálogo com a UCP, poderá vir a fazer, também, a preparação dos
Professores EMRC.
Criar, ainda, uma Escola Arciprestal da Fé. Esta Escola procurará estruturar “um plano
de formação humana, espiritual, pastoral e técnica, fundada na Palavra de Deus”. Será de nível
básico e procurar-se-á implementar nos 6 Arciprestados, com capacidade para formar pessoas
nos diversos serviços da pastoral.
Precisamos de alargar a formação aos diversos Ministérios – criados ou/e a criar – próximos das pessoas e das comunidades. Assim, torna-se necessário incentivar a criação de outros
dinamismos de formação nos Arciprestados e, mesmo, nas Unidades Pastorais / conjunto de
Paróquias. Esta dinamização deve ser estudada, decidida e atuada em cada Arciprestado, com o
apoio dos Departamentos e Serviços Diocesanos
Torna-se urgente, para tudo isto, agilizar as propostas do Departamento Diocesano da
Educação Cristã, em diálogo e em comunhão com os demais Departamentos Diocesanos, para
que, no centro da Diocese e nos diversos Arciprestados se organizem as necessárias ofertas de
formação, de acordo com os diferentes objectivos. A aposta em diferentes lugares da Diocese
favorece a frequência de mais pessoas.
Importa que, de todos os Arciprestados, haja um número significativo de pessoas em
formação, quer na Escola da Fé, quer nas diversas instâncias arciprestais. Somente assim a
Diocese avançará na necessária qualificação dos cristãos, em ordem aos diversos ministérios e
serviços de que a Igreja necessita.
2.2. A Catequese Diocesana
Dizia o Documento para a Assembleia Sinodal sobre a Dei Verbum: «A experiência à volta da leitura, reflexão e partilha dos documentos da pastoral profética testemunha que a Diocese
de Viseu se empenha em ajudar o seu Bispo a decidir quais os aspectos a melhorar, de modo a
integrarmo-nos nessa “nova etapa evangelizadora”. Deste modo, a “atitude burocrática” dará
lugar ao acolhimento e a “sacramentalização” excessiva a “outras formas de evangelização” (cf.
EG 63).
Quanto às principais decisões que importa ter em conta para concretizar em Constituições
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Sinodais, direi que é mesmo importante investir na formação dos cristãos da Diocese, com espaço aberto a todos os que querem conhecer e aprofundar a fé e a vocação cristã.
Assim, a partir das Conclusões tiradas na Assembleia Sinodal sobre a Dei Verbum, destaco:
Procurar-se-á investir na Catequese Familiar e no Catecumenado permanente. Ao mesmo
tempo, na medida das possibilidades e das necessidades, será criado um “Directório Diocesano
de Evangelização como referência para uma pastoral profética orientada por critérios comuns”.
A Pastoral da Cultura deve ser valorizada e deve tornar-se um sector com capacidades de intervenção pública, reflectindo os temas da actualidade, de acordo com a especificidade e potencialidade dos diversos campos e sectores da cultura e, também, da arte religiosa.
De acordo com a dimensão social do Evangelho e da Igreja, deve reforçar-se a voz profética da Igreja, nas mais variadas e dramáticas situações existenciais da sociedade contemporânea.
Para isto, importa estar atentos às circunstâncias concretas que pedem formação, intervenção e
motivação para a mobilização e participação cristã.
Com articulação entre a pastoral profética, familiar, universitária, juvenil e vocacional,
é necessário oferecer aos jovens diferentes, sugestivas e formativas oportunidades de encontro
com a Palavra de Deus, que ilumine as suas escolhas de vida e que dê sentido à sua participação
na construção da sociedade.
Deverá investir-se, muito mais, na formação e capacitação dos catequistas, com formação
mais apurada a nível doutrinal e pedagógico, procurando-se um testemunho de vida coerente
com as exigências da Fé e com a missão.
2.3. Pastoral Familiar
«A família (...) constitui o fundamento da sociedade. E, por esta razão, todos aqueles
que têm alguma influência nas comunidades e grupos sociais devem contribuir eficazmente
para a promoção do matrimónio e da família» (GS 52). Paralelamente, vão surgindo conceitos
“alternativos” de família e de casamento, pretendendo equipará-los ao conceito cristão de
matrimónio e reivindicando a sua legitimação, tanto pela sociedade civil e organismos do
Estado, como pela própria Igreja.
Precisamos de olhar e promover a família, tendo em conta as suas dimensões fundamentais: a formação de uma comunidade de pessoas, nascida da união de um homem e de uma
mulher, o serviço à vida, a participação no desenvolvimento da sociedade e a participação na
missão da Igreja (cf. FC 17 ss.). A Igreja deverá contribuir para a valorização do matrimónio,
dando atenção à pastoral da família, realçando o sentido positivo da sexualidade, tendo em vista
uma verdadeira cultura da vida, prevenindo o aborto, a manipulação genética, promovendo a
adopção e denunciando a chamada “ideologia do género”, em que uma sociedade, sem distinção de sexos, esvazia a base antropológica da família (cf. SÍNODO DOS BISPOS, Relatório
Final – XIV Assembleia Ordinária 2015, 8).
A Família é um sector importante e decisivo na vida da Igreja e na actividade pastoral a
promover, a acompanhar e a defender. A Pastoral Familiar deverá acompanhar a constituição
de casais cristãos através da formação – inicial e continuada – para a vida matrimonial como
vocação para a vida familiar.
No tempo que vivemos e nas circunstâncias atuais, torna-se decisiva a importância a este
sector, valorizando e acompanhando as famílias constituídas. Tudo importa fazer para que os
casais e as famílias tenham o melhor apoio da Igreja, quer nas ajudas para os casais viverem o
seu amor, na fidelidade bela e feliz, quer nos apoios à formação e educação cristã dos filhos. São
muito importantes os Movimentos de apoio aos casais e às famílias e, na medida em que seja
possível, este apoio deve promover-se na Diocese e nos diversos âmbitos da Pastoral Familiar.
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Para isto, é importante que o Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar crie condições
para que, desde a preparação para o matrimónio, à celebração do casamento, ao baptismo e
catequese dos filhos, ao acompanhamento dos casais, aos movimentos e acompanhamento das
crianças, adolescentes e jovens, as famílias tenham o apoio da Igreja. Neste apoio, é importante
que os casais cristãos e as famílias sejam os protagonistas das acções da pastoral familiar, assumida de forma comprometida pela Diocese, pelos Arciprestados e pelas Unidades Pastorais /
Paróquias.
Criar grupos de Pastoral Familiar; organizar, anualmente, um encontro de famílias; aprofundar o caminho e os meios de preparação para o Matrimónio são tarefas que a Igreja, nos
diversos âmbitos, deve procurar implementar, prosseguir e acompanhar.
A importância a dar à Pastoral Familiar não nos pode desligar de todas as outras formas
de família. Pessoas a viver em união de facto, pessoas divorciadas e recasadas e todas as outras
formas de vivência em comum devem merecer dos Pastores e da acção pastoral da Igreja a melhor atenção. A Igreja deve estar aberta para acolher quem, depois do matrimónio se afastou ou
se desligou, oferecendo formas de recomeço e espaços de reencontro com experiências de Fé,
na proximidade da Igreja. O Baptismo de um filho, a Primeira Comunhão ou a presença num
funeral são momentos que não devem ser desperdiçados (cf. AL 230). O Papa Francisco, neste
número e nos seguintes, dá muitas e desafiadoras sugestões que não devemos desperdiçar numa
pastoral de proximidade.
O Papa convida a “iluminar crises, angústias e dificuldades” (cf. AL 231), a estar atentos
ao “desafio das crises” (232-238), a tratar “velhas feridas” (239-240), a “acompanhar depois
das rupturas e dos divórcios” (241-246) e a cuidar “algumas situações complexas” (247-252).
No n.º 250, o Papa Francisco começa por dizer que “a Igreja conforma o seu comportamento
ao do Senhor Jesus que, num amor sem fronteiras, Se ofereceu por todas as pessoas sem excepção”. É este o âmbito e a abrangência da acção pastoral da Igreja. Através do zelo e cuidado
pastoral, deve preparar- se a presença de casais e de pessoas cristãs na Comunidade que sintam
este amor pastoral de “ir a todos” e de anunciar e mostrar a todos o Coração Misericordioso
do Bom Pastor. Importa que ninguém se sinta afastado pela Igreja mas que todos se aceitem
convidados e desafiados a experimentar o amor do Bom Pastor que a vida e acção da Igreja lhes
mostra e lhes dirige.
Nos últimos números – 253-258 – deste capítulo VI de Amoris Laetitia (“Algumas perspectivas pastorais”), intitulados “Quando a morte crava o seu aguilhão”, o Papa pede a mesma
presença e proximidade da Igreja, acompanhando as famílias e as pessoas em situação de dor.
Todo este capítulo, desde os primeiros números – apresentam a mensagem do Papa para a
preparação do matrimónio, a sua celebração e o acompanhamento nos primeiros anos de vida
matrimonial – merece atenta reflexão pastoral e programação cuidada: na Paróquia / Unidade
Pastoral, no Arciprestado e na Diocese.
2.4. Pastoral da Juventude
A Pastoral da Juventude é um sector que deve merecer a maior atenção por parte dos responsáveis da Diocese e dos seus pastores. Para além do sector da formação integral das diversas
idades e da Família, no seu todo, a Pastoral da Juventude deve ter um cuidado particular, em
ligação com o mesmo sector a nível nacional.
Como dizia o Papa João Paulo II – “o Papa dos jovens” – “Os jovens devem ser realmente
agentes eficazes de missão e a Igreja tem de dedicar—lhes um cuidado pastoral apropriado”
(Ex. Apostólica pós- sinodal Ecclesia in Asia, n. 47).
Nas conclusões do Sínodo, pede-se que “haja em cada Paróquia / Unidade Pastoral um
grupo de jovens” e que sejam sempre representados nos órgãos de co-responsabilidade. Ao
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mesmo tempo, sugere-se que eles assumam a presença das Paróquias nas redes sociais, pois
são os que melhor preparação têm, neste campo e os que mais podem beneficiar deste serviço
pastoral.
Dado o número de jovens em cada Paróquia ser muito pequeno, sugiro que se organizem
grupos de jovens – com actividades diversas, também de índole formativa e catequética – a
nível mais alargado: Inter-paroquial, Unidade Pastoral ou, mesmo, Arciprestal.
I
mporta cuidar, também, o acompanhamento dos jovens que estejam integrados em Movimentos ou noutros grupos. Que todos tenham uma participação paroquial e que a Paróquia se
assuma como Mãe e Mestra da vida de todos os seus paroquianos, enquanto ali residentes.
2.5. Pastoral Litúrgica
A Pastoral Litúrgica é, sem dúvida, a que tem merecido mais tempo, mais atenção e cuidados e mais investimento formativo por parte das acções da Igreja, nas diversas dimensões da
vida eclesial. Durante muito tempo era quase a única área onde se investia e a que suscitava
mais empenhamento.
A renovação da Catequese, sobretudo a partir do Vaticano II, e a secularização, sobretudo
a partir dos meados do século XX, vieram propor todo um esforço de renovação da vida da
Igreja que tem dados frutos.
Hoje, há um investimento na formação em todos os sectores da vida cristã e eclesial. Não
se supõe a Fé, mas procura-se investir na Evangelização e em todos os seus momentos, desde a
Iniciação Cristã à Catequese e ao acompanhamento em todas as idades e momentos da vida das
pessoas.
A Liturgia é uma das dimensões da vida cristã que mais precisa de formação. Também
porque integra os momentos e as etapas de crescimento cristão, desde o Baptismo, que marcam
a adesão dos cristãos a Jesus Cristo e à igreja. Por outro lado, a Eucaristia é o Centro e a Fonte
de toda a vida cristã e celebra o Domingo que centraliza e identifica toda a acção cristã no Ano
Litúrgico.
Proponho que, em cada Unidade Pastoral / Paróquia se organize um Grupo de Liturgia
que, em cada semana se reúna para reflectir a Liturgia da semana, com 2 momentos: avaliação da Eucaristia do Domingo passado e preparação da Eucaristia do próximo Domingo. Esta
preparação deverá partir da leitura das Leituras da Eucaristia, procurando dar sugestões para a
homilia e preparar as admonições, cânticos, placard litúrgico (a existir num lugar conveniente)
e algum gesto ou momento mais criativo – sempre de acordo com o tempo litúrgico e o próprio
Domingo.
Deve investir-se, cada vez mais, na preparação de pessoas que orientem a celebração do
Domingo, em lugares onde não for possível a celebração da Eucaristia. Deverá dar-se formação
sobre a Palavra de Deus para que a Eucaristia dominical tenha sequência e coerência na vida
dos cristãos.
2.6. Pastoral Social e Voluntariado
Além do anúncio da Palavra e da celebração dos Sacramentos, a missão pastoral da Igreja inclui o serviço da caridade (amor de doação). Este serviço deve ajudar a todos a atingir a
realização humana integral, nomeadamente através de condições de vida digna (cf. GS 26). O
serviço da caridade visa o desenvolvimento do homem todo, tanto nos aspectos materiais como
nos valores fundamentais inerentes à pessoa humana, sobretudo o “reconhecimento do outro”
como um irmão em Jesus Cristo. De facto, “cada um deve considerar o próximo, sem excepção,
como um outro eu” (GS 27).
Como foi apresentado e aprovado na Assembleia Sinodal, são campos específicos desta
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área: todos os relativos à Solidariedade Social, à Família, à Cultura, à Educação, à Comunicação Social, à Justiça e Paz, à Mobilidade Humana (Migrantes e Refugiados), à Exclusão Social,
à Pastoral da Saúde e ao Ambiente e Ecologia.
Em todos estes campos específicos, não podemos nem devemos considerar a Pastoral
Social da Igreja como um qualquer aspecto sectorial ou secundário... É uma dimensão “central”
na vida da Igreja, sempre unida a todas as outras dimensões da vida cristã da comunidade: Família, Educação Cristã, Cultura, Juventude, Liturgia, etc. Esteve presente, ainda que de formas
diferentes, desde os inícios da vida da Igreja.
	É inquestionável a importância da presença dos cristãos nos vários âmbitos da sociedade, para aí serem “sal e luz” e tudo transformarem segundo os valores do Reino de Deus. Este
serviço parte da fraternidade universal que Cristo veio instaurar e desdobra-se em acções de
solidariedade, partilha e interajuda. É a realização e concretização do mandamento novo, tornando-nos “o próximo de todo e qualquer homem” (cf. GS 27), dos que, de algum modo, estão
caídos à beira do caminho.
Ainda que a prática da solidariedade possa e deva fazer-se de modo informal, sempre
que alguém esteja em necessidade, a comunidade cristã não pode deixar de proceder a alguma
“organização da caridade”, tendo em vista a verdadeira e integral libertação da condição de precariedade em que alguém se encontre, ajudando a que cada pessoa possa realizar o seu projecto
de vida.
Pelo estímulo ao voluntariado cristão, pelo fomento do espírito de partilha nas comunidades cristãs, será possível e desejável uma prática de solidariedade social que obste à “globalização da indiferença”. Para isto, em todas as paróquias se deve, na medida em que seja possível,
organizar um Centro Paroquial de Acolhimento ou um espaço de Acolhimento Social. Tenderá
a melhorar o acolhimento a pessoas em situações difíceis de vida, criando horários de atendimento, com colaboradores que prestem este serviço.
Para este e outros fins, deverão sensibilizar-se os cristãos para o voluntariado na comunidade, São exemplos possíveis: actividades na paróquia, visitas a pessoas doentes, tarefas sócio-caritativas, algum acompanhamento a pessoas que vivem sós, ajuda na melhoria das relações
entre pessoas desavindas, apoio e entreajuda a pessoas idosas, organização de actividades entre
vizinhos, entre outras.
Para tudo isto, ter em atenção a formação dos cristãos nos temas da Mensagem Social
da Igreja, sobretudo os que trabalham nas áreas do serviço social, como são, por exemplo, os
Centros Sociais Paroquiais.
Para todos estes objectivos, importa criar um grupo sócio-caritativo em cada unidade
pastoral / paróquia que seja “antena” ou “despertador” da comunidade para os problemas das
pessoas, sobretudo para aquelas – pessoas e famílias – que não têm cobertura de outra Instituição paroquial. Este grupo deverá envolver outras pessoas e grupos no serviço ao outro e deve
fomentar a colaboração de organizações diocesanas ou serviços públicos, como: Cáritas, SSVP,
Misericórdias, Serviços de Segurança Social, Câmaras Municipais, etc. É importante fomentar
o trabalho em rede, com vista à resolução de situações de pobreza e de exclusão social.
Importa, ainda, cuidar e dar corpo a uma pastoral de acolhimento e acompanhamento de
minorias étnicas, sobretudo nas cidades ou grandes centros ou onde estes grupos se encontrem:
ciganos, pessoas sem família ou sem abrigo, refugiados, quaisquer periferias, etc.
Para respostas eventuais a estas necessidades, a Diocese deve manter, incrementar e aperfeiçoar o Fundo Diocesano de Solidariedade, organizando peditórios, estimulando donativos,
etc.
No âmbito da Comissão Diocesana de Justiça e Paz – órgão do Secretariado Diocesano da
Pastoral Social – deve criar-se um Observatório Social Diocesano. Este deve poder pronunciarIgreja Diocesana
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-se sobre as diversas questões da justiça social, tais como: desemprego, pobreza social, outras
questões éticas, direitos humanos, familiares, sociais e cristãos, sobretudo quando sejam fonte
ou objecto de manipulação, descriminação e desigualdade social.
Viseu, 23 de Julho de 2016
† Ilídio Pinto Leandro
Bispo de Viseu
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2. ESTATÍSTICAS DIOCESANAS

ESTATÍSTICAS DIOCESANAS – 2015
Superfície do território – 3.400 Km2
População total residente – 260.356
Católicos – 239.375
Paróquias
a) ao cuidado do clero diocesano – 205
b) ao cuidado de sacerdotes religiosos – 3
Total de paróquias – 208
Sacerdotes diocesanos
a) incardinados na diocese – residentes na diocese – 118
b) residentes fora da diocese – 5
c) residentes no estrangeiro – 0
Total – 123
Sacerdotes membros de Institutos
de direito pontifício – 14
Sacerdotes ordenados
a) durante o ano e incardinados na diocese – 0
b) Sacerdotes falecidos durante o ano – 4
Diáconos permanentes
Diocesanos – 10
Religiosos professos
não sacerdotes, de direito pontifício – 10
Religiosas professas
de direito pontifício – 132
Sacerdotes diocesanos
estudantes de estudos eclesiásticos em Roma – 0
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Candidatos ao sacerdócio
a) para o clero diocesano – em filosofia – 1
b) em Teologia – 3
Total – 4
Baptizados durante o ano
a) até 1 ano – 1.283
b) de 1 aos 7 anos – 408
c) depois dos 7 anos – 51
Total dos baptismos – 1.742
Confirmações durante o ano – 1.515
Primeiras Comunhões durante o ano – 1.487
Matrimónios
a) entre católicos – 452
b) entre um católico e um não católico – 2
Total de matrimónios – 454
Centros de educação
a) materno-infantis – 2; número de alunos – 950
b) escolas secundárias – 1; número de alunos – 252
Centros sociais
a) para pessoas idosas – 89; número de utentes – 2.840
b) para infância – 4; número de utentes 110
c) creches – 21; número de utentes – 525
d) outros centros para a defesa da vida e da família – 1; número de utentes – 195
Tribunal Diocesano
Causas de declaração de nulidade dos matrimónios
Movimento das causas no ano
- Processo ordinário
a) pendentes – 3
b) introduzidas no ano – 5
c) concluídas – 3; - a favor da nulidade – 3
- contra a nulidade – 0
d) pendentes no fim do ano – 5
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