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Apresentação
Escolhemos para tema do mês uma nota pastoral do senhor 

D. Jorge Ortiga sobre o Sacramento da Reconciliação em tempo 
de pandemia.

Do senhor Arcebispo Primaz publicamos também uma nota 
pastoral sobre o novo estado de emergência; mensagens aos Cur-
sistas, ao Centro Social e Paroquial de Fragoso, a propósito  Dia 
Mundial do Pobre; textos relativos ao Dia de Todos os Santos e da 
Comemoração de Fiéis Defuntos; discursos ao Conselho Pastoral e 
ao Conselho Presbiteral; homilias nas Missas que celebrou na Sé, 
em sufrágio pelas vítimas da Covid, e na Correlhã, na ordenação 
presbiteral do diácono Paulo Alves.

Publicamos do senhor D. Nuno Almeida a homilia proferida 
na vigília de oração pelos seminários, um texto sobre a vocação à 
santidade e informações de visitas pastorais realizadas no arcipres-
tado de Esposende.

Da Conferência Episcopal Portuguesa damos notícia da última 
reunião plenária. Informamos da prevista Jornada Mundial da Ju-
ventude. Publicamos a mensagem para o Advento e orientações 
sobre a celebração e vivência da fé em tempo de pandemia.

Publicamos a homilia do Santo Padre na Missa do dia em que 
entregou os símbolos da Jornada Mundial da Juventude.

Transcrevemos um texto no qual a Arquidiocese reafirma a 
propriedade do Parque de S. João da Ponte.

Referimos a publicação de mais um volume de «Flaches da 
vida», da autoria de Mons. António Alves Moreno.



Recordamos o Cónego António Oliveira Fernandes, falecido 
em 22 de novembro.

 
Encerramos este número com a publicação dos índices:  temático, 

onomástico, de topónimos. de livros recenseados, geral.

 
O Diretor



Tema do Mês

1.





Sacramento da reconciliação 
em tempo de pandemia

Nota pastoral do senhor D. Jorge Ortiga sobre a 
reconciliação em tempo de pandemia, publicada em 
26 de novembro.

1. A pandemia que estamos a atravessar impõe não poucas 
dificuldades ao normal desenvolvimento da vida eclesial, em todos 
os seus aspectos. Mormente na celebração da eucaristia e demais 
sacramentos. É neste contexto que importa, por exemplo, reflectir 
sobre o modo de salvaguardar a singularidade do Sacramento da 
Reconciliação e afirmar a sua necessidade, apesar de ser mais difícil 
celebrá-lo nos moldes habituais. 

 
No passado mês de Março, a Penitenciaria Apostólica publicou 

um Decreto sobre o tema. 
O texto sublinha que “mesmo em tempo de Covid 19, o 

Sacramento da Reconciliação se administra de acordo aos as regras 
do Direito Canónico Universal e com as disposições do Ordo 
Poenitentiae”. Assim, “a confissão individual é o modo ordinário 
de o celebrar”.
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O documento deixa, no entanto, a consideração de situações 
mais graves ou excepcionais ao bispo de cada diocese, “tendo em 
contra os critérios acordados com os demais membros da Con-
ferência episcopal”.

Neste quadro se inscrevem, pois, as reflexões e orientações a 
seguir apresentadas.

 
2. A relevância do Sacramento da Penitência
Ninguém é perfeito e todos somos frágeis. A consciência dos 

limites é, porém, uma porta aberta à necessidade de perdão e à 
reconciliação. O perdão é a higiene da alma, a libertação do passado 
para nos lançarmos para o futuro e a transformação da “memória 
ingrata” em “memória grata e feliz”.

A fadiga que se instala em tempo de pandemia é passível de 
gerar e aumentar tensões. O que implica a necessidade de maio-
res cuidados nas relações familiares e sociais, de modo a que os 
distanciamentos não se transformem em barreiras de outra ordem 
e os laços se fragilizem. Importa viver, em tais circunstâncias, um 
amor atento e, porventura, a percorrer mais vezes a “ponte” do 
perdão e da reconciliação.

A salvação de Jesus Cristo chega ao nosso coração e ao nosso 
mundo relacional para os fazer ressuscitar. Se nos abrimos à graça 
e à força do Espírito Santo, é sempre possível curar, fazer renascer 
e renovar o nosso relacionamento com Deus, com os outros, com 
o mundo, com a vida e connosco próprios. 

Deus reconcilia-nos partilhando amorosamente e até ao fim a 
nossa condição. A singularidade da reconciliação cristã, que importa 
permanentemente redescobrir, tem a sua génese no facto de ser 
obra e dom de Deus que vem ao nosso encontro.

A Igreja é chamada a ser Sacramento Universal de Reconciliação, 
renovando penitentes, vítimas e agressores e procurando construir 
uma nova humanidade. Cumpre, assim, uma relação ministerial: feita 
em primeira pessoa, mas em nome de um Outro (Deus) e favor 
de um outro (ou outros). 
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Este ministério exige, por isso, uma tríplice fidelidade: Àquele 
de quem se é ministro, presente na sua Palavra e nos seus sinais, 
devendo ser transparência da misericórdia e do perdão; ao outro a 
quem se deve servir e acolher incondicionalmente; a si próprio, pois 
o ministro está activo e a participar com todas as suas capacidades.

A reconciliação, como dom de Deus em Jesus Cristo, na força 
do Espírito é um percurso único para conseguir a cura e a paz 
interior e a superação dos conflitos entre as pessoas. Quem se 
reconcilia consigo mesmo, com Deus, com os homens e com o 
mundo, reencontra-se como nova criatura. Em Cristo o homem 
encontra uma nova identidade, ou seja, uma capacidade de se ver 
com olhos novos a si próprio, os outros e o mundo.

 
3. Algumas orientações
Tendo em conta o mencionado Decreto da Penitenciaria Apos-

tólica, sublinhamos:
 
3.1. Mesmo em tempo de pandemia, o Sacramento da Rec-

onciliação é administrado conforme a norma do Direito Canónico 
universal e de acordo com o que está disposto no Ordo Paeni-
tentiae. A confissão individual representa o modo ordinário para a 
celebração deste sacramento (cf. cân. 960 CIC);

 
3.2. A absolvição simultânea ou colectiva a vários penitentes 

sem confissão individual prévia não pode dar-se de modo geral, a 
não ser que esteja iminente o perigo de morte, e não haja tempo 
para um ou mais sacerdotes poderem ouvir a confissão de cada um 
dos penitentes (cf. can. 961 §1 CIC), ou haja necessidade grave 
(cf. cân. 961 §1, 2.º CIC), cujo juízo compete ao bispo dioc-
esano, atendendo aos critérios fixados por acordo com os restantes 
membros da Conferência Episcopal (cf. cân. 455 §2 CIC), ficando 
estabelecido que, para a válida absolvição, é necessário o votum 
sacramenti por parte de cada penitente, ou seja, o propósito de se 
confessar individualmente, no devido tempo, dos pecados graves que 
no momento não pôde confessar (cf. cân. 962 §1 CIC);
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3.3. Por isso se recorda aos sacerdotes e aos penitentes a 
importância e os cuidados a adoptar na celebração individual 
da reconciliação sacramental, que continua a ser recomendada, e 
aconselha os seguintes cuidados: celebração em lugar arejado fora 
do confessionário, adopção de uma distância conveniente, recurso a 
máscaras de proteção, sem prejuízo da absoluta atenção à salvaguarda 
do sigilo sacramental e da necessária discrição;

 
3.4. Reafirmando a importância de valorizar as diversas for-

mas, apresentadas no Ritual da Penitência (1973) para a celebração 
sacramental e não sacramental – e tendo em conta o disposto pela 
Penitenciaria Apostólica:

 
3.5. Não se concede desde já a autorização genérica para as 

celebrações comunitárias com absolvição simultânea ou colectiva. 
Poderá acontecer que no período da Quaresma seja de reconhecer 
esta possibilidade; 

 
3.6. Entretanto, e sempre de harmonia com as orientações 

canónicas, se algum sacerdote reconhecer que no seu contexto 
pastoral e social se verifiquem situações concretas de necessidade 
grave, poderá optar por este modo de celebrar o Sacramento da 
Penitência, devendo para o efeito solicitar autorização para cada 
caso; 

 
3.7. Se um fiel se encontrar na dolorosa impossibilidade de 

receber a absolvição sacramental, recorda-se que a contrição per-
feita, procedente do amor de Deus, amado sobre todas as coisas, 
expressa por um sincero pedido de perdão (o pedido que, nesse 
momento, o penitente é capaz de exprimir) e acompanhado pelo 
propósito firme de recorrer, logo que possível, à confissão sacra-
mental, obtém o perdão dos pecados, também dos mortais (cf. Cat. 
Ig. Cat., n. 1452);
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3.8. Os sacerdotes devem dar prioridade ao acompanhamento 
das pessoas, mediante um caminho que passa por “despertar nostal-
gia” (encanto pela Palavra de Deus), pela “libertação” (absolvição), 
“pacificação” (reconciliação) e “crescimento” (acompanhamento 
espiritual). Devem cumprir esta missão de acompanhamento e so-
licitude como coroa do seu ministério e conscientes de prolongarem 
no tempo a ação de Cristo;

 
3.9. Apela-se, pois, aos sacerdotes que retirem da emergência 

sanitária a importância da reconciliação, fazendo com que aconteça 
não só por ocasião das festas litúrgicas e numa lógica de rotina, 
mas que coloquem na sua agenda pessoal tempo para acolher, 
escutar e acompanhar. A qualidade de vida pessoal e comunitária 
ressentir-se-à positivamente. 

 
4. Sob o olhar materno de Nossa Senhora
Como boa mãe, a Igreja implora ao Senhor que a Humanidade 

seja libertada do flagelo da pandemia, invocando a intercessão da 
Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Misericórdia e Saúde dos 
Enfermos, e do seu Esposo São José, sob cujo patrocínio a Igreja 
caminha desde sempre no mundo. 

Que Maria Santíssima e São José nos obtenham abundantes 
graças de reconciliação e de salvação, na escuta atenta da Palavra 
do Senhor, que repete hoje à humanidade: “Eu estou sempre con-
vosco” (Mt 28,20).

 
Braga, 26 de Novembro de 2020.

 





Igreja Diocesana

2.





A caridade o verdadeiro
caminho da santidade

Texto do senhor D. Jorge Ortiga, a propósito da 
solenidade de Todos os Santos.

 
Compreendemos o significado das palavras que usamos quando 

olhamos para a sua origem etimológica ou para o uso noutras 
línguas. Acontece o mesmo com a palavra “santo”. Para nós, tem 
muitas conotações, que nem sempre correspondem ao seu conteúdo 
verdadeiro.

Na língua hebraica, usa-se a palavra qadosh, que significa “sepa-
rado”. Santo seria o separado. Foi isso que aconteceu ao longo 
da história da mística cristã. Quem sentia o apelo interior deveria 
isolar-se para entrar num cenóbio ou numa cela onde procurava 
concretizar um encontro com Deus através do silêncio e de um 
isolamento efectivo. Sozinho, sem ninguém, para pode estar com 
Deus. Mesmo a experiência da vida comunitária, sugerida pelos di-
versos carismas, tinha sempre esta tónica. Importava fugir do mundo 
para, sem perturbações, tentar o encontro com o transcendente. 
Este caminho deu origem a várias experiências que ainda hoje 
representam algum tipo de modelo para a vida cristã. A santidade 

1. Dos nossos Pastores
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era um privilégio de alguns, conseguido com nenhum ou muito 
pouco contacto com as realidades humanas.

Estamos num tempo diferente e a Igreja apresenta-nos um 
caminho novo. Isto já vinha de longe, mas o Concílio Vaticano 
II deu-lhe consistência. A santidade é consequência da dignidade 
baptismal e deve ser um percurso para todo o baptizado. Os 
caminhos poderão e deverão ser diferentes. A vocação é universal, 
nunca excluindo ninguém. Dizia o Concílio. “Todos os cristãos 
santificar-se-ão dia a dia, sempre mais, nas diversas condições da 
sua vida, nas suas ocupações e circunstâncias e precisamente através 
de todas estas coisas, desde que as recebam com fé das mãos do 
Pai celeste e cooperarem com a divina vontade, manifestando a 
todos, no próprio serviço temporal, a caridade com que Deus 
amou o mundo” (LG 41). A caridade é o itinerário a percorrer 
nos diferentes condicionalismos da vida.

É muito clara e elucidativa esta doutrina. Não precisamos de 
obras extraordinárias nem de carismas excepcionais. Basta escutar 
Jesus com as suas interpelações, seguindo-O com uma permanente 
atitude de viver para Deus e para os outros. Se a palavra santo 
significa separado, teremos de reconhecer nela uma proposta de vida 
separada de nós mesmos, num esvaziamento constante de si mesmo 
para entrar no projecto de Deus como salvação da Humanidade. 
Deus continua a ser o que verdadeiramente é: Amor no mundo. 
Os cristãos e as pessoas de boa vontade são a única possibilidade 
para o mostrar. Se Deus é amor, é para o amor que importa 
viver. A caridade é a história a tecer com muitas experiências de 
esquecimento de si para cuidar dos outros. O amor não pode 
ser platónico, etéreo mas verdadeiro, concreto, feito de justiça e 
compromisso, de solidariedade efectiva a descobrir nas necessidades 
do próximo. Terá de ser sempre serviço marcado por permanente 
gratuidade e com o âmbito da universalidade, característico de 
quem não escolhe quem deve amar mas está sempre disponível 
para caminhar com quem está ao seu lado nas diferentes situações 
da vida. 
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Ninguém vive sozinho. Na vida estamos com os outros e 
o amor é para todos. Se olharmos para vida do Papa Francisco 
teremos de reconhecer a sua interpelante doutrina que nos 
propõe sempre. Mas são os seus gestos que falam. Estes são mais 
eloquentes de que todas as suas palavras. Quantas vezes não sen-
timos isso mesmo? Dai que seja lógico tudo quanto nos ensina 
na Exortação Apostólica “Alegrai-vos e Exultai” sobre o caminho à 
santidade no mundo moderno. Basta que nos deixemos interpelar 
pelo desafio de uma santidade ao pé da porta. Há aqui um sem 
número de interpelações.

Se queremos uma santidade para os tempos modernos, teremos 
então de dar primazia a Deus e de respeitar o Homem. A cari-
dade será sempre o caminho a percorrer. Tudo se deverá orientar 
para aqui. O Programa Pastoral da Arquidiocese de Braga é mais 
um apelo a que trabalhemos a santidade, “separando-nos” de nós 
mesmos para caminharmos no mundo dos problemas humanos 
com tantos rostos e desafios. Não importa procurar coisas novas. 
É suficiente o quotidiano onde devemos tecer relações de ver-
dadeira fraternidade, mostrando que o Deus em que acreditamos 
é Pai, nunca passando à frente ou ignorando a vida das pessoas. 
Se queremos evangelizar, hoje, devemos saber que só a caridade o 
consegue fazer. S. Francisco de Assis foi eloquente quando afirmava: 
“Preguem o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, usem as 
palavras”. Os discursos abundam. O mundo reconhecerá o amor 
de Cristo pelo amor que mostrarmos às pessoas, particularmente 
às mais humildes. Pelas nossas obras conhecerão que somos dis-
cípulos de Cristo.

Neste dia, pensemos no dever de redescobrir a vocação à santi-
dade. Saibamos que é pelo exercício da caridade que tudo acontecerá. 
Tudo o resto deverá orientar-se para aqui. Não só não precisamos 
de fugir do mundo, como é no mundo que tudo acontece.
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O verdadeiro culto dos mortos

Texto do senhor D. Jorge Ortiga, a propósito da 
comemoração de Fiéis Defuntos. 

A sociedade moderna vai interpretando a vida a partir da 
ciência e da razão. Pauta-se por critérios de evidência imediata e 
comprovada pela experiência racional, quando não do simples sen-
timento e emoção. A Igreja, por seu lado, foi encontrando razões 
no transcendente, muito vezes misturado pelo mistério que ocultava 
o significado das coisas. O hoje da história parece solicitar uma 
aliança entre estas duas vertentes. À partida sabemos que os homens 
continuarão a seguir o seu caminho. A Igreja deve fazer com que 
a sua doutrina se torne mais abrangente, colocando a fé, naquilo 
que lhe é possível, nos parâmetros da evolução da Humanidade. 
É possível a complementaridade pela via do diálogo. Pensando 
no culto dos mortos, não quero entrar em grandes considerações 
soteriológicas. Ouso deixar, unicamente, um ponto para a reflexão 
orientada para a ação.

Em Setembro publiquei uma nota pastoral a que dei o título 
“Escutar a terra, olhar o céu”. Trago-a para a reflexão deste tempo 
que estamos a viver. Refiro o Céu e a Terra e coloco dois verbos 
que podem conduzir a atitudes concretas numa espiritualidade cristã. 
Como nunca, importa olhar o céu com tudo o que ele pode 
significar. Sem a procura de intimidade pessoal com Deus a vida 
não terá sentido. É a prioridade de todas as prioridades. Nunca 
nos podemos contentar-nos com gestos repetitivos, muitas vezes 
desprovidos de significados autênticos. É necessário renovar. Não 
pode haver experiência cristã sem este contínuo procurar o rosto 
de Deus para estar na Sua “casa”, o seio da Santíssima Trindade.

São muitos os métodos e as experiências que nos conduzem 
a este encontro. A Palavra de Deus é o caminho por excelência. 
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Mas olhar o céu exige que nos encontremos todos os dias com 
a Igreja celeste. Acreditamos que a vida continua e que a morte 
é, apenas, uma porta para entrar na casa definitiva. A morada de 
quem peregrinou em Deus é a eternidade, onde se encontra em 
comunhão com todos os que se encontram na vida eterna. Re-
conhecemos aqueles que a Igreja declarou santos e sabemos que 
os antepassados, com laços de sangue ou de vida cristã, também 
se encontram nesta grande família. 

Precisamos de olhar para o Céu para os trazer a memória. 
Não é suficiente um dia do ano com algumas orações e ramos de 
flores. Em cada um há algo que podemos acolher e aceitar para 
que a vida seja vista de outro modo. Os antigos eram  convidados, 
com frequência talvez exagerada, a pensar na morte para que a 
vida fosse diferente. Nós temos de pensar nos mortos e permitir 
que continuem a deixar-nos mensagens e recordações. Aceitamos 
o testemunho dos arcebispos, sacerdotes e leigos conhecidos. Mas 
temos também uma plêiade de pessoas que nunca podemos esquecer. 
São os pais, os filhos, os amigos, os conhecidos, aqueles com quem 
nos encontramos na vida e nos deixaram o seu testemunho. Olhar 
o céu é avivar a memória e aceitar lições imperceptíveis que, se 
fizermos silêncio, seremos capazes de ouvir.

Não basta olhar o Céu. Em simultâneo, teremos de escutar a 
Terra. Os mortos obrigam-nos a este exercício. Pode não parecer 
fácil, mas somos desafiados a despertar para tudo o que é humano 
e que a Terra quotidianamente nos vai dizendo. Deveríamos ser 
capazes de escutar a Terra com os seus sussurros, alguns imper-
ceptíveis, e outros verdadeiros gritos que nem sempre queremos 
ouvir por causa de uma distração crónica. Se sempre foi necessário 
escutar, este tempo de pandemia exige ainda mais. Existem muitas 
lições que não podemos perder. Estamos muito habituados a falar 
e a ter respostas para tudo. Hoje é diferente. Com poucas respostas, 
teremos de ouvir para reaprender a viver. 

É hora de escutar, hora a hora, sem ideias preconcebidas e 
sermos capazes de discernir o que os acontecimentos nos estão a 
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dizer. É numa atitude de pobreza, talvez de impotência, que teremos 
de criar silêncio para escutar, por muito que nos custe. Também 
como Igreja teremos de escutar para depois anunciar. Nesta atitude 
de permanente escuta, somos desafiados a estar atentos às alegrias 
e tristezas, aos problemas e dramas, de todos quantos connosco 
caminham. As estradas da vida não são paralelas. Nascemos para 
o encontro. Há dramas que não podem continuar sozinhos. Mas, 
sobretudo, teremos de nos habituar a ouvir a voz da pobreza. Se 
quisermos, ela fala e pode não estar muito longe. A tentação é 
fugir e fazer de conta que não é connosco. A qualidade de nosso 
cristianismo joga-se aqui. Não pode haver alheamento nem desprezo 
por ninguém. Quando olhamos para o céu, sabemos que temos de 
sujar os pés nas aventuras da Humanidade. Nada nos é estranho, 
tudo nos diz respeito.

Se escutamos a Terra com tudo o que ela sugere, não podemos 
deixar também de escutar a natureza. Ela é a nossa casa comum 
que está a ser escandalosamente ameaçada. Teremos de inverter 
comportamentos e acreditar que são muitos os desafios que nos 
são colocados. Vamo-nos aproveitando de tudo o que nos oferece 
e não procuramos hábitos de conservação e de verdadeiro respeito 
por algo sagrado que foi criado, para bem de todos e não ape-
nas para o aproveitamento de alguns interesses pessoais. Façamos, 
por isso, silêncio para ouvir a natureza com tudo o que ela nos 
está a dizer. A vida cristã também acontece aqui. Quantas coisas 
evitaríamos e quantas iniciativas faríamos para mostrar o que deve 
valer para nós a natureza.

Quis partilhar estas ideias neste início do mês de Novembro. 
A comemoração dos mortos, e a rotina da ida ao cemitério, será 
este ano diferente. Não passaremos por lá e não teremos momentos 
para algumas orações. A vida é passagem e aventura em conjunto. 
Caminhamos uns com os outros. Alguns já na vida eterna, outros 
ainda na aventura da existência. Olhemos para o céu e escutemos 
o que ele tem para nos dizer. Façamos silêncio! Descobriremos 
maravilhas. Sobretudo a nossa relação com familiares e amigos, que 
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gostaríamos de homenagear junto das sepulturas, terá uma vivacidade 
que nos enriquecerá. Mas, caminhemos também com a sociedade 
moderna. Prestemos-lhe atenção. Ouçamos os seus lamentos. São 
muitos. Não precisamos de pintar o mundo de um modo som-
brio. Basta querer escutar. Depois, juntos, comprometamo-nos em 
encontrar as respostas adequadas. 

Honremos os nossos mortos, escutando a Terra e olhando o Céu.
 

Mais um confinamento

 Nota Pastoral do senhor D. Jorge Ortiga por 
ocasião do novo estado de emergência.

 
Foi decretado o estado de emergência até ao dia 23 de Novem-

bro, podendo ser renovado por períodos de 15 dias, com a hipótese 
de se prolongar até ao fim da pandemia. Este estado de emergência, 
com carácter preventivo, pretende suscitar uma responsabilidade de 
todos na protecção da vida e da saúde, colaborando activamente na 
contenção da pandemia para que os hospitais tenham capacidade 
de resposta a todos os doentes que precisam dos seus serviços.

Consiste, essencialmente, num recolher obrigatório entre as 
23h e as 5h e, ao Sábado e Domingo, entre as 13h e as 5h da 
manhã. Aplica-se nos 121 concelhos onde a pandemia atingiu 
os números considerados de grande risco para a população. No 
momento presente, na Arquidiocese de Braga, todos os concelhos 
estão abrangidos, com excepção de Vieira do Minho e Terras de 
Bouro. Haverá uma avaliação periódica, fazendo com que alguns 
concelhos possam entrar e outros sair desta lista.

Sabemos que a vida pastoral das nossas comunidades e da Ar-
quidiocese tem no Sábado e Domingo uma relevância única. As 
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manhãs do fim-de-semana, até às 13 horas, continuam a ser tempo 
para uma normalidade pastoral. Pelo contrário, as tardes de Sábado 
e Domingo não poderão ser ocupadas com actividades pastorais, 
sejam celebrações ou momentos de formação. Tudo deverá ser re-
pensado a partir destas restrições que devemos cumprir, com muito 
custo mas com grande sentido de responsabilidade. Não podemos 
aceitar excepções ou interpretações subjectivas. 

Da parte da Arquidiocese iremos cumprir as orientações gov-
ernamentais. Cada pároco deverá equacionar a oportunidade de 
passar as eucaristias dominicais vespertinas para o Sábado de manhã, 
a título excepcional e durante este período de emergência. Não 
podemos, por isso, ter celebrações ou outras actividades depois das 
13h de Sábado e Domingo. Para além daquilo que poderemos 
pensar ser melhor para este período, não queremos ser motivo 
de contágio directo ou indirecto. Queremos ajudar a sociedade 
a tomar consciência de que há medidas duras necessárias para o 
bem comum, ainda que nem todos estejam de acordo. Não nos 
deixemos iludir. A situação é grave. Temos de ser parte da solução. 
Devemos, também, estar atentos a possíveis orientações a dar pela 
Conferência Episcopal. Não serão muito diferentes destas. Sendo-o, 
comunicaremos.

O confinamento é um rude golpe no quotidiano das nossas 
comunidades. Aproveitemos os tempos das nossas celebrações sem 
medo e cumprindo escrupulosamente todas as orientações das 
entidades da saúde. No sacrifício e na dor, tudo pode tornar-se 
uma graça para uma fé em Cristo Jesus, morto e ressuscitado, mais 
genuína e autêntica através de um amor vivido, a partir das nossas 
famílias, numa maior circularidade de vida entre os membros das 
comunidades que em verdadeira espiral se alarga a amigos e vai 
ao encontro dos mais pobres e sozinhos. Omnia Vincit amor. Tudo 
vence o amor. Também esta situação.

 
Braga, 09 de Novembro de 2020
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Solicitude pelos pobres

 Mensagem do senhor D. Jorge Ortiga na Me-
mória de S. Martinho de Tours e Dia Mundial 
dos Pobres.

 
O Santo Padre instituiu o Dia Mundial dos Pobres, em 2017, 

colocando-o no XXXIII Domingo do Tempo Comum, ou seja, 
no penúltimo Domingo do ano litúrgico. Este ano será no dia 15 
de Novembro e terá como lema “Estende a tua mão ao pobre” 
(Sir 7, 32).

São imensos os estudos sociológicos sobre a pobreza. Existem 
muitas estatísticas encaradas em diferentes perspectivas. A comunicação 
social fala, frequentemente, da pobreza de proximidade e daquela 
além mar. Não faltam, por isso, elucidações. Ninguém ignora que 
a pobreza existe e que tem muitos rostos: alguns são evidentes 
e outros têm formas envergonhadas ou escondida por detrás de 
situações que poderão ser desprestigiantes.

O Papa quis, por isso, assinalar um dia no calendário da Igreja 
para pensarmos nos pobres. Pode parecer a mesma coisa. Creio que 
não. A pobreza pode ser um discurso teórico, distante, que não 
envolve. O pobre é uma realidade com rosto e com necessidades 
concretas. Está patente aos olhos de todos e os seus gritos, muitas 
vezes silenciosos, devem ser escutados.

A proposta de estender a mão ao pobre deverá significar um 
compromisso efectivo. Há quem passe fome, quem viva em condições 
indignas, quem não usufrua de um trabalho digno e familiar, quem 
não consiga satisfazer as necessidades essenciais. Isto não acontece 
em países longínquos. Está ao nosso lado.

A Arquidiocese de Braga aceitou o compromisso de ser uma 
Igreja Samaritana. Teoricamente, todos entendemos o significado desta 
palavra. Urge aceitar as interpelações que nos lança, começando por 
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colocar em prática o que nos é sugerido no Programa Pastoral. Ver 
e ter compaixão. “Onde há amor há um olhar”. Olhamos e vemos 
com compaixão. Nem sempre é fácil ver. Temos outras prioridades e 
preocupações. Passa-se à frente e pensa-se que haverá sempre alguém 
que resolva. E, entretanto, os outros vão sofrendo, abandonados à 
sua sorte. A globalização da indiferença deve ser substituída pelo 
encontro com os carentes através de respostas rápidas e concretas.

Sou um apaixonado pela vida da Igreja nos primeiros tempos. As 
comunidades eram pequenas mas inclusivas. Viviam uma comunhão 
espiritual que se concretizava na solicitude material a quem neces-
sitasse. Cada comunidade tinha consciência dos seus pobres, todos 
estavam inseridos na comunhão e a solicitude partia da consciência 
de terem um só coração e uma só alma. A consequência é que 
entre eles não havia pobres pois cada um tinha tudo quanto lhe 
era necessário.

Teremos de reaprender os caminhos de uma caridade operosa 
e dinâmica, de tal modo que as nossas comunidades, através dos 
cristãos e das estruturas para o efeito, manifestem o rosto amo-
roso de Deus. Estaremos a fazer o que devemos? Não estaremos 
a adormecer neste cuidado pelos pobres? Os pobres diminuirão se 
cada cristão mostrar sensibilidade e compaixão através de gestos 
concretos de solidariedade. Também as comunidades paroquiais têm 
um papel determinante na erradicação da pobreza. Um mínimo 
de estrutura é necessário. Organizemo-nos e mostremos que só o 
amor nos diferencia.

A última encíclica do Papa Francisco vem trazer-nos a ver-
dadeira motivação. Cuidar dos pobres como exigência natural da 
fraternidade, que a todos une na mesma aventura humana. Nesta 
certeza descobrimos um irmão em todos, mas de um modo mais 
evidente nos pobres e nos que sofrem. Através de pequenos gestos, 
que uma caridade sensível e próxima sugere, estamos a colocar 
em prática um novo humanismo, que nos garante a construção 
de uma Humanidade nova, regida por critérios de igualdade e de 
justiça para todos.
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Neste Dia Mundial dos Pobres, a partir da caridade que viv-
eremos durante este ano, deixo este apelo a todos os cristãos e às 
comunidades. Peço, também, aos sacerdotes que não deixem de falar 
deste problema, assim como solicito aos movimentos uma reflexão 
séria sobre esta problemática. O exemplo do Bom Samaritano 
encontra a sua expressão neste aproximar-se de todos os pobres, 
para assumir as suas carências e necessidades. Juntos sejamos um 
contributo positivo para uma sociedade sem diferenciações sociais 
porque alicerçada na fraternidade que a todos une.

 

Viver intensamente a caridade
 

Discurso do senhor D. Jorge Ortiga no Conselho 
Pastoral Arquidiocesano, em 21 de novembro.

 
Estamos a viver um tempo de terríveis desafios. Situam-se no 

domínio sanitário, com tantas dúvidas e temores, no mundo da 
economia, com dificuldades de subsistência para muitas pessoas e 
famílias, e no enquadramento social, com tantos enigmas a impedir 
uma vida serena e tranquila.

 
A Igreja não foge ao que está a acontecer na sociedade. São 

inúmeras as dificuldades para o funcionamento da catequese e acções 
formativas. As celebrações litúrgicas, e particularmente sacramentais, 
ressentem-se com tantas restrições e confinamentos. A preocupação 
com os mais vulneráveis e débeis acentua-se pela dificuldade em 
responder a tantos pedidos e necessidades. Como consequência, a 
Igreja sente-se abalada com grandes interrogações quanto ao seu 
agir pastoral. Sabemos, à partida, que nada ficará na mesma. Não 
sabemos, porém, como delinear o futuro e viver responsavelmente 
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o presente. O amor salvador de Cristo não espera e é nas encru-
zilhadas existenciais que se deve sentir a presença materna de uma 
Igreja que não se resigna a assistir aos acontecimentos mas que 
quer ser presença de Cristo na história.

No meio de muitas possíveis respostas a dar, a Arquidiocese de 
Braga tem um Programa Pastoral providencial. Foi preparado, no 
desígnio da Providência Divina, para esta hora. Importa, por isso, 
como nos anos transactos, mas com maior convicção, assumir as 
suas coordenadas, objectivos e finalidades. Deixo estas palavras, em 
primeiro lugar, aos membros do Conselho Pastoral. Gostaria que 
a fizessem chegar a tantos quantos trabalham nesta Arquidiocese. 
Dirijo-a, também, aos dirigentes de todos os Movimentos, Depar-
tamentos e Secretariados, a todos os membros das Comunidades 
Religiosas, Irmandades e Misericórdias.

Estamos a trabalhar para dar consistência a uma Igreja Sinodal. 
Sabemos que isto se refere à necessidade de caminharmos todos 
juntos e de decidirmos juntos os caminhos a percorrer. Peço-vos, 
encarecidamente, que, por vosso intermédio, esta mensagem chegue 
a todos os membros da vossa comunidade, movimento ou serviço 
eclesial. Isto é ser Igreja sinodal.

1. Muitas orientações irão passar por este Conselho pastoral. 
Antecipo-me a tudo o que poderá ser dito para recordar o ob-
jectivo geral do nosso Programa Pastoral. (E como era bom que 
os nossos cristãos o conhecessem na sua globalidade. Existe nos 
Serviços Centrais. Basta procurar. Não editamos para deitar fora). 
Diz assim: “Viver intensamente a caridade para oferecer um rosto 
sinodal e samaritano à Igreja, que se faz próxima para cuidar e 
acompanhar como Jesus Cristo, bom Samaritano”. Não precisamos 
de dar muitas explicações. Tudo é muito intuitivo e interpelativo.

Queremos uma Igreja Sinodal e Samaritana e, para isso, teremos 
de “viver intensamente a caridade”. Era este viver intensamente a 
caridade que gostaria de inculcar. Tem dois campos de incarnação. 
Antes de mais, as comunidades devem ser este espaço onde a caridade 
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se vive. Falamos muito de comunidade mas corremos imediatamente 
para uma ministerialidade de serviços, que é necessária. Pensamos 
que a comunidade consiste em fazer coisas e esmeramo-nos para 
que tudo decorra com perfeição. Não podemos desconsiderar este 
pormenor onde temos trabalhado imenso e bem.

Teremos, porém, de regressar ao interior e mostrar que antes de 
fazermos coisas juntos teremos de ser um só coração e uma só alma. 
A caridade tem de estar antes de tudo, como diz S. Paulo, e também 
não consiste só em fazer coisas pelos outros. As relações entre nós 
terão de ser expressão de um amor, talvez silencioso mas sempre pre-
sente. Necessitamos de não ter vergonha de dizer que nos queremos 
bem e nos amamos com todos os sinais que o amor pode exigir. 
A ternura oferecida nos pequenos gestos que a fantasia da caridade 
sugere, o silêncio vizinho perante alguém que sofre, a palavra serena 
de ajuda e compreensão, são expressões de um amor que deve ser 
universal, que pretende amar em primeiro lugar, capaz de perder 
ideias em favor dos outros, sempre disposto a perdoar e a esquecer.

Falamos de família paroquial e eclesial mas as vidas nem sempre 
circulam. O amor cristão dá muito trabalho mas oferece muita 
consolação. São Paulo enumera muitos atributos para concluir que 
não somos cristãos se não amamos. Amar é fundamental, amar-se 
reciprocamente é o que diferencia os cristãos. Este amor cristão não 
nasce dos compêndios. A sua origem está em Deus que é amor. 
Por vezes queremos chegar depressa demais ao amar ao próximo. 
Nunca o conseguiremos interpretar genuinamente se não experi-
mentarmos o amor de Deus muitas vezes indescritível mas com 
sinais fortes de consolação e festa. Jesus situa-se nos domínios da 
lei judaica que determinava que deveríamos amar os outros como 
a si mesmo. Isto é já muito significativo. Cristo vai mais longe 
e afirma que o discípulo é aquele que ama como Ele amou. É 
assim que nos devemos amar entre nós. Quando saboreamos o 
amor de Deus, descoberto em tantas coisas maravilhosas que a 
vida nos oferece, sabemos como teremos de concretizar entre nós 
o mandamento que é novo e diferente.
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Precisamos, por isso, antes de tudo, de viver intensamente a 
caridade entre nós, mostrando que as paróquias não são um ficheiro 
com o nome das pessoas mas uma interligação de vidas marcadas 
pelo amor e testemunhando unidade. Não é de qualquer maneira, 
mas intensamente. Quando o fizermos verificaremos que a comu-
nidade cristã, nas suas mais variadas expressões, é o antídoto para 
toda esta crise quer na vertente sanitária quer na socio-económica. 
Onde há amor há disposição para muita coisa e capacidade para 
ultrapassar todos os problemas. Este é o grande objectivo deste Pro-
grama Pastoral. Amemo-nos sem medos nem complexos. Mostremos 
que nos queremos bem e que pertencemos a uma comunidade de 
irmãos. A força para estar no sofrimento, na solidão, no isolamento, 
surgirá. O Papa Francisco recorda. “Encontramo-nos mais sozinhos 
do que nunca neste mundo massificado, que privilegia os interesses 
individuais e debilita a dimensão comunitária da existência” (F.T. 12).

 
2. Depois, em perfeita ligação como expressão e visibilidade 

do amor de Deus experimentado na comunidade, esta terá de sair 
para cuidar da humanidade ferida. O Programa Pastoral recorda-
nos, na lógica da parábola do Bom Samaritano, que a Igreja é a 
estalagem que cuida e acompanha.

Aqueles que estão dentro mas também aqueles que estão fora. 
Não coloquemos fronteiras ao amor. Precisamos de ser audazes 
e apostar numa profecia que vê os novos dramas da sociedade e 
procura dar-lhe resposta.

Há meses um grupo de crismandos ofereceu-me um quadro 
onde colocaram “Somos Igreja a viver e a conviver no mundo e 
para o mundo”. Os jovens têm razão e mostram-nos uma verdade 
de grandes dimensões. Somos Igreja a viver no mundo. Não nos 
bastam os espaços anexos às nossas Igrejas. No mundo convivemos, 
não no sentido de passatempo mas de experiência de uma vida 
com os outros. Todos são próximos mesmo que não vizinhos. A 
história é comum e, por isso, as comunidades têm um sentido 
único vivendo para o mundo. Sabemos como, no passado, a Igreja 
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esteve na primeira linha de detectar os problemas e de ir encon-
trando respostas objectivas. Fê-lo pelas dioceses e paróquias mas 
também pelos movimentos e congregações religiosas. Precisamos, 
hoje, de voltar a evidenciar um profetismo de vanguarda capaz de 
individualizar tudo o que ofende a dignidade de todas as pessoas. 
Precisamos de uma opção pelos últimos, por aqueles que não têm 
voz e já se adaptaram a conviver com necessidades.

O dicionário da Acção Social da Igreja terá de ser actualizado, 
descrevendo os novos problemas e as novas formas de pobreza. 
Não nos podemos contentar com as respostas habituais e, muitas 
vezes, gastas. Exige-se criatividade inovadora. Esperamos sugestões 
para agir. A Arquidiocese e as paróquias podem sugerir mas, se 
queremos ser Igreja sinodal, não podemos estar sempre na expec-
tativa. O Espírito Santo opera em todos não só para obedecer mas 
também para sugerir.

Corremos o risco de ser monótonos e repetitivos nas nossas 
respostas sociais por demissão das responsabilidades pessoais. Devemos 
encontrar modos de nos organizarmos para dar um rosto caritativo 
às nossas comunidades. Temos a Caritas, as Conferências Vicentinas, 
os grupos sócio-caritativos, o Fundo Arquidiocesano de Solidariedade 
“Fundo Partilhar com Esperança”. O que fazer para lhes dar vida 
nova? O que poderemos fazer para dar às comunidades um rosto 
verdadeiramente sinodal e comunitário?

 
3. Não está a ser fácil conviver com a pandemia. Teremos de 

nos ancorar no amor a viver, espontâneo e desinteressado, nas nossas 
comunidades para depois sairmos ao encontro de novos desafios. 
Deste modo, a pandemia poderá conduzir-nos ao essencial. Somos 
seguidores de Cristo que veio para salvar a Humanidade libertando-
a de tudo quanto condicionava a sua felicidade. Ele passou a Sua 
vida fazendo o bem. Viveu o amor com os seus e caminhou pelas 
estradas socorrendo os descartados e a Humanidade ferida. Façamos 
com que a pandemia nos faça descobrir a força do amor. Aqui está 
o grande objectivo do programa que nos propusemos.
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Obrigado por aquilo que somos no mundo. Ousemos acredi-
tar que Deus nos está a pedir muito mais. A nossa tranquilidade 
encontra-se na comunidade que ajudamos a construir, com o 
muito ou pouco que temos e somos, com a generosidade dos 
bens materiais e com o calor e afectos de um amor que a todos 
une. Depois, procuremos descobrir os diferentes rostos de pobreza 
que existem mesmo ao nosso lado. Não podemos tolerar tanta 
desigualdade social e situações de indignidade de vida. O Estado 
tem obrigações. A Igreja Católica não estará a ser fiel ao projecto 
de Cristo se não chegar às obras que a caridade sugere.

Amemo-nos entre nós e amemos o mundo com os seus prob-
lemas e dramas. Da minha parte, declaro-vos um amor constante 
e persistente e espero que me ameis também, rezando por mim e 
trabalhando pelo amor de Cristo.

 

Não caminharás sozinho

Na homilia da Missa a que presidiu em 22 de 
novembro na Catedral o senhor D. Jorge Ortiga 
apresentou um Itinerário espiritual diante da ex-
periência do Covid-19.

 
1. A pandemia tem tido muitas abordagens desde o sanitário ao 

social. São sugeridos comportamentos responsabilizantes para fugir 
ao contágio e evitar a propagação. A vida está a ficar diferente. As 
pessoas, quando infectadas, são obrigadas ao isolamento na respon-
sabilidade de o assumirem sozinhas. Nem todas conseguem viver 
positivamente estes momentos e começam a surgir situações de 
depressão. Por vezes queremos que a fé elimine os contratempos. 
Se a fé não elimina, ela pode acompanhar e ser ajuda. Precisamos 
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de colocar espiritualidade para vivenciar esses momentos, não só 
com serenidade mas como enriquecimento humano e espiritual.

 
2. A experiência de contágio expõe momentos de grande dra-

maticidade na nossa vida e na nossa família, a saber: a fragilidade 
de termos de comunicar o contágio àqueles com quem privamos 
recentemente (pois a rapidez da comunicação pode evitar outros 
contágios), a experiência do isolamento total, o medo de contagiar-
mos aqueles que nos são mais próximos, a pressão sobre a incógnita 
de como ficará a nossa situação profissional ou escolar, a novidade 
de sermos consultados pela telemedicina (e quando devemos agra-
decer aos enfermeiros, médicos e colaboradores do SNS que se 
gastam por nós), a urgência de transformarmos a nossa casa num 
autêntico hospital doméstico, a angústia de chorarmos (sem lágri-
mas) de desespero, a pressão de não dormirmos na noite anterior 
ao dia em que recebermos o resultado de mais um teste, a tristeza 
de perdermos o controlo dos projectos próximos da nossa vida, a 
impotência que parece desafiar a nossa oração… e a esperança que 
parece ser mais um mito sem efeito na tua vida concreta.

 
3. Em modo de síntese, penso que são quatro os grandes mo-

mentos que atravessamos no período da experiência do contágio 
e confinamento, que, à luz da fé, devem ser encarados como um 
autêntico itinerário espiritual. Em cada momento pode haver uma 
experiência diferente e progressiva com Deus. Quem já passou por 
estes momentos pode confirmar. Os outros devem estar preparados 
para os aproveitar através de uma atitude espiritual a viver partindo 
de uma frase do Evangelho. Se for rezada interiormente, no íntimo 
do coração ou na partilha com os familiares, não desperdiçaremos 
o que custa e que temos dificuldade em compreender. A Palavra 
de Deus é sempre amparo e conforto. Peguemos na Sagrada Es-
critura e façamos a leitura do texto indicado, interpretado através 
da pergunta que, de seguida, formulo.
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3.1. Primeiro, o “momento do susto”. Quando sentimos os 
primeiros sintomas e acolhemos o resultado de um teste positivo ao 
contágio, o qual expõe ao extremo a nossa fragilidade e pequenez 
humana, no meio da perplexidade e incómodo, devemos perguntar 
rezando: Senhor, será que me vais ajudar a atravessar este tormento? 
(cfr Mt 15, 21-28).

 
3.2. Segundo, o “momento heróico”. Quando após a primeira 

ou segunda semana já recuperaste de todos os sintomas e pensas que 
a luta já está praticamente vencida, então deverás perguntar: Senhor, 
porque permitiste que eu fosse contagiado? (cfr. Jo 11, 17-27).

 
3.3. Terceiro, o “momento da revolta”. Quando, após vários 

testes e semanas em confinamento, o resultado ainda não dá nega-
tivo, então conforta-te perguntando: Senhor, porque demoras tanto 
a ajudar-me? (cfr Mt 8, 1-9).

 
3.4. Quarto, o “momento da aceitação”. Quando após várias 

semanas sem conseguires vencer totalmente o vírus, sentes que 
mais do que a pressa em ter um resultado negativo para regressar 
rapidamente à vida social, o mais importante é recuperar bem para 
viver o resto da vida. Então coloca-te em questão perguntando: 
Senhor, o que me queres ensinar a partir da experiência deste 
tormento? (cfr Jo 20, 11-18).

 
4. A situação da pandemia está a levar-nos a muitas considerações. 

Queremos respostas e compreender a razão de tanta vulnerabilidade. 
A ciência explica alguma coisa mas pára perante tantas interroga-
ções. Mergulhar dentro de si e procurar fazer uma experiência 
espiritual pode ser a lição a retirar para si e para os outros. A 
vida espiritual não é um acumular de respostas rápidas de Deus, 
mas um caminho de intimidade com Deus. A experiência directa 
ou indirecta com este vírus também é um desafio à nossa fé e às 
perguntas fundamentais da nossa existência, quer sejamos crentes 
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ou não. Diante de tudo isso, a bela parábola do Bom Samaritano 
(cfr. Lc 10, 30-37) recorda-nos a certeza de que acreditamos num 
Deus que existe antes de nós, que está connosco e que espera por 
nós. Caídos à margem da vida sentimos que alguém nos toca e 
transporta para a cura. A Igreja também está neste processo como 
verdadeira estalagem ou “hospital de Deus”. 

 
5. A todos aqueles que viveram ou ainda vivem esta ex-

periência, deixo este itinerário espiritual em sinal de solidariedade 
no sofrimento. Não desperdicemos o que pode ser uma graça. A 
todos os intervenientes sociais no combate a esta pandemia, deixo, 
mais uma vez, uma palavra de ânimo e profunda gratidão. A todos 
deixo uma palavra de esperança na confiança que o Senhor está 
connosco. Mas, principalmente, porque a vida do outro também 
depende de mim, afirmo com toda a ênfase: ser cristão em tempo 
de pandemia é dizer ao próximo: não caminharás sozinho! Deus 
está contigo. A Sua Palavra é conforto. Estamos todos interligados 
numa comunhão de vida e amor e gostaria que contasse comigo 
para que a coragem nunca esmoreça.

 

“Para quem sou eu”
 

Discurso do senhor D. Jorge Ortiga no Conselho 
Presbiteral, em 25 de novembro.

 
Ousadamente estamos comprometidos na edificação de uma 

Igreja sinodal. Com este projecto, tomamos consciência de que 
caminhamos juntos, sacerdotes e leigos, e decidimos juntos o 
caminho a percorrer. Interessa-nos a vida da Arquidiocese mas 
preocupa-nos a qualidade do nosso presbitério. Não nos segre-
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gamos. Queremos repensar a nossa identidade, pessoal e comu-
nitária, para servir com alegria o povo que quotidianamente nos 
é confiado por Deus.

Vamos, com este Conselho Presbiteral, iniciar um processo. 
Começamos e não temos pressa de o concluir. Sabemos que a 
vida é permanente auto-avaliação. É tarefa dos sacerdotes delega-
dos que, neste momento, compõem o Conselho. Mas teremos de 
colocar todo o presbitério em movimento. Por isso, enviarei esta 
mensagem a todo o presbitério. A reflexão tem de ser colegial e as 
orientações devem fazer convergir num projecto a envolver a todos. 
Reflectindo, rezando, propondo, seremos capazes de criar todos as 
condições necessárias para um presbitério feliz e encantado com a 
missão. Feliz na vida de homem com todas as exigências de uma 
vida digna; encantado porque não se detém perante as dificuldades 
mas deixa-se possuir por uma paixão persistente de ser no mundo 
a presença de uma Igreja que tenazmente vai servindo a causa do 
bem da Humanidade, alicerçando-se, somente, na perene novidade 
da palavra de Deus, onde Cristo está presente como algo para 
“ontem, hoje e sempre”.

Esta reflexão, talvez exame de consciência, com o intuito de 
propósitos concretos, está situada neste contexto de uma pandemia 
que veio agravar a realidade eclesial e, concretamente, a vida dos 
sacerdotes. Começamos por falar de uma crise sanitária que alterou 
e altera hábitos e preocupações. Chegamos ao reconhecimento de 
que se tornou económica com a degradação de estruturas laborais 
a desencadear desempregos e outras aflições. Experimentámo-la no 
social com terríveis problemas de desigualdades sociais onde o in-
dispensável para viver não está a ser oferecido. Mas, neste momento, 
instalou-se no seio da Igreja. Não sei se é inadequado falar de 
crise eclesial. São muitas as manifestações que nos preocupam. As 
igrejas não se enchem por restrições sanitárias, medos ou opções. 
Os Centros Pastorais perderam as movimentações que manifestavam 
vida e alegria. Os movimentos têm dificuldades em agendar as 
suas actividades e mostrar num ritmo habitual as suas iniciativas. 
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Os Centros Sociais acumulam problemas e apreensões não só de 
ordem económica mas sobretudo de dificuldades sanitárias. Poderia 
continuar o elenco de tanta coisa que veio alterar hábitos e rotinas. 
A vida pastoral é diferente e não sabemos como a revitalizar.

No meio de tudo isto é natural que o sacerdote sofra e sinta 
ameaçada a sua realidade humana, cristã e eclesial. Tudo parece 
desmoronar e o campo de acção parece ser mais reduzido. Mesmo 
não acontecendo um confinamento e isolamento social, é fácil 
encontrar-se só e desmotivado. Instintivamente, começamos a pensar 
que a acção pastoral não se pode realizar ou se realiza de um modo 
muito condicionado. É fácil sentir-se perdido. À partida, perante 
esta situação, importa evitar duas tentações para que se acredite 
sempre na esperança. Elas podem exercer um efeito paralisante. Por 
um lado, é fácil cair na nostalgia do passado, entristecendo-nos por 
tudo o que está acontecendo e pensando que regressaremos ao tipo 
de sociedade e Igreja que nos acompanhou até aos dias de hoje. 
Há sempre uma vontade de que tudo passe e voltemos ao mesmo 
tipo de vida. Por outro lado, a resignação pode conduzir-nos a 
olhar passivamente para tudo o que está acontecendo e perante o 
qual podemos fazer muito pouco. Cruzam-se os braços. Espera-se 
que a tempestade passe e que a aurora aconteça de modo que 
não descortinamos.

Perante estas atitudes desanimadoras da resignação e da nostalgia 
do passado temos apenas uma atitude válida a merecer a nossa 
consideração. Sabemos que o passado não voltará. Nada ficará na 
mesma, também na Igreja. Teremos de, positivamente, imaginar 
um novo projecto e delinear sonhos de harmonia com o que 
poderemos descortinar como oportunidade e graça. Somos capazes 
de coexistir alegremente empenhando-nos numa nova imagem de 
Igreja a concretizar a partir das comunidades paroquiais.

Devemos saber que o essencial reside noutro lado. A pastoral 
dá-nos ânimo e realiza-nos. Mas nunca nos satisfará plenamente se 
quisermos ser meros executores de iniciativas e planos que hoje são 
actuais e amanhã desaparecem. É hora de, com serenidade, voltarmos 
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à redescoberta da nossa vocação. Este não é um assunto encer-
rado no dia da ordenação. Acontece como um processo de amor 
a suscitar atitudes e comportamentos de uma fidelidade persistente 
para além das nossas fragilidades.

Há dias encerramos a Semana dos Seminários. Vivemo-la a partir 
da certeza registada por S. Marcos. “Jesus chamou os que queria e 
foram ter com Ele” (Mc 3, 13). Não foram as nossas qualidades a 
motivar o chamamento. Também não foram as debilidades e incom-
petências. Chamou quem quis e “atreveu-se”, também, a olhar para 
cada um de nós. Os Apóstolos “foram” e ficaram com Ele. Tudo 
numa atitude de gratuidade e vontade de permanecer num amor 
respondendo a quem amou primeiro. Os encargos vieram depois 
mas só como modo de concretizar a alegria de ser “uma coisa só 
com Ele” e, consequentemente, participar na Sua missão. Não há 
duas missões. Só a d’Ele. Tudo conta se permeado e manifestando 
o amor que tem por uma Humanidade que quer salvar.

É este exercício de recuperar o sentido da vida sacerdotal 
que deveremos viver neste momento em que parece que nada 
é estável. Cada dia oferece uma surpresa e o caminho deve 
estar sempre a ser descoberto. Neste momento ouso aconselhar 
a reflectir e a tirar consequências sobre o que o Papa diz na 
“Cristo Vive”, dirigido particularmente aos jovens mas também 
a todo o Povo de Deus. O Santo Padre diz que perdemos 
tempo interrogando-nos “mas afinal quem sou eu?”. Continua 
dizendo: “tu podes interrogar-te sobre quem és e passar a vida 
inteira a procurar a tua identidade”. Sabemos que estamos num 
tempo de perguntas e não podemos deixar de nos interrogarmos. 
Só que concentrando o assunto em nós mesmos corremos o 
risco de permanecer individualistas e egoisticamente sempre 
insatisfeitos com as respostas encontradas. Em termos pessoais 
somos insaciáveis. Deveremos, por isso, inverter o âmbito das 
nossas interrogações para fazer quanto o Papa refere. Mais do 
que interrogar-se sobre “quem sou eu?”, deverei concentrar-me 
noutra questão. “Para quem sou eu?”. Perspectiva totalmente 
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diferente. E o Papa é taxativo. “És para Deus, sem dúvida. Mas 
Ele quis que também sejas para os outros, e pôs em ti muitas 
qualidades, inclinações, dons e carismas que não são para ti, mas 
para os outros” (C.V. 286).

Nesta hora de crise, que teremos de nos interrogar se não 
será uma crise sacerdotal, somos todos, membros do presbitério 
e não só, interpelados para o desafio de, como Igreja Arquidi-
ocesana, caminharmos juntos, sinodalmente, para encontrarmos 
respostas às nossas preocupações e aos problemas que poderão 
estar a impedir de vivermos responsavelmente e com alegria a 
nossa missão. Não encontraremos uma resposta única. Cada um 
continuará a ter a sua responsabilidade. Repito mais uma vez. 
Não podemos suspirar por um passado que não regressará assim 
como não podemos refugiar-nos na resignação de quem espera 
que passe. A pandemia é uma adversidade que deve tornar-se 
esperança de um novo começo. Para isso, e não se trata de um 
refúgio, regressemos à lógica da nossa vocação. Retiremos as con-
clusões adequadas. Mais do que pensarmos no que somos, nos 
nossos direitos ou estatutos, arrisquemos interpretar o ministério 
sacerdotal respondendo “para quem sou”.

Recordemos, ainda, que se caminhamos sinodalmente com 
os sacerdotes, também o fazemos com todo o Povo de Deus. As 
comunidades devem ter um rosto diferente. A sinodalidade na 
vida e na decisão vai pedir muita mudança. Não somos tudo nas 
paróquias. Muitos querem caminhar connosco e tem muitos dons 
e carismas. Reconhecê-los não é uma mera necessidade. Todos os 
cristãos necessitam de se comprometer com o Reino. Qualidades 
não faltam. Importa descobrir, escutar, dar a palavra e caminhar 
corresponsavelmente. Todo o discípulo é missionário. É que nas 
comunidades, quando elas são verdadeiramente um lugar onde nos 
“amamos intensamente, encontramos sempre a verdadeira família 
que nos ama e pede amor, onde damos mas também recebemos. 
Aí sentimos que a nossa entrega não está a ser inútil e que vale 
a pena viver para Deus e para os outros.
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Termino com uma palavra de serenidade. Demos graças a 
Deus por tanta coisa positiva que existe em nós, no presbitério, 
na Arquidiocese, nas paróquias. Não permitamos que o sol se 
esconda. Reconheçamos, também, que o mundo espera por nós. 
Alguns poderão considerar-nos inúteis e ultrapassados. Temos 
muito para dar. Se até agora tudo girava em torno das igrejas 
paroquiais, descortinemos o que vai acontecendo na sociedade e 
não permitamos que construam o mundo sem o nosso contributo. 
Talvez estejamos cansados de repetir o que sempre fizemos. Há 
novos desafios. Sujemos os pés com a história do mundo. Temos 
capacidades e a mensagem será sempre resposta como foi no pas-
sado. Se a Igreja não deixar de ser auto-referencial vai acabar por 
se perder nas suas questiúnculas internas. Este é o meu contributo 
para a reflexão que iremos iniciar com este Conselho Presbiteral. 
É só uma ideia. Cada uma de vós dar-lhe-á outra originalidade 
para que, juntos, continuemos o caminho seguido pelos nossos 
antepassados. Foram dando à Arquidiocese novidade conforme as 
exigências históricas. Agora, toca a cada um. Ninguém se pode 
sentir dispensado.

Pessoalmente só me sinto no dever de pedir desculpa por não 
ser o timoneiro desta hora de águas agitadas. Gostaria, como diz 
o Papa, de estar à frente do presbitério e das comunidades para 
orientar com competências de estar no meio para ser um com 
cada um, de estar atrás para cuidar dos mais desalentados e feri-
dos pela vida. Alguns poderão dizer que estou a escrever demais. 
Desculpai. Vede sempre o meu amor à Igreja e aos sacerdotes. Não 
tenho vergonha de afirmar, na lógica do amar-se intensamente do 
Programa Pastoral, quero-vos bem, a todos e a cada um.

Que Santa Maria de Braga nos ajude a transformar estes 
momentos em graça. Deus seja louvado. N’Ele, e só n’Ele, terá 
de estar a nossa esperança para vivermos como Bons Samaritanos 
para o mundo.
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Mensagem dirigida
aos Cursistas

Mensagem dirigida pelo senhor D. Jorge Ortiga 
aos Cursistas, em 11 de novembro.

Caríssimos Cursistas, 
Por motivos imponderáveis não poderei estar fisicamente convos-

co. Tenho imensa pena. Mas esta circunstância oferece-me motivos 
para sublinhar um dado muito importante. 

Os cristãos são cristãos na Igreja. E esta é o Corpo de Cristo. 
Há momentos em que este corpo é algo visível com todos os 
seus órgãos. Podemos ver-nos, conversar, manifestar sentimentos 
e partilhar projectos e preocupações. Noutras ocasiões acredi-
tamos no invisível e damos-lhe o mesmo valor. Assim como 
hoje temos de respeitar o distanciamento físico que nos obriga 
a estar distantes uns dos outros mas não devemos aceitar o dis-
tanciamento social porque crescemos como sociedade, também 
na Igreja teremos de dar sempre mais valor a determinadas 
realidades em que acreditamos espiritualmente. Não desconsi-
deramos a importância da presença física. Só que ao lado desta 
existe outro, igualmente real e profunda. Estou convosco, com 
cada um. Neste momento em que ouvis esta minha mensagem, 
mas todos os dias. Vejo-vos como pessoas concretas com todos 
os vossos problemas e preocupações. Acreditai que rezo por 
cada um e estou-vos unido. Vejo-vos também, como membros 
desta Igreja de Braga, que juntos amamos e construímos, como 
membros das vossas comunidades e do movimento dos cursos 
de cristandade. Acredito na força da oração e da unidade. Sabei 
que ofereço a minha vida para que juntos procuremos dar às 
nossas comunidades aquela renovação que o Santo Padre pede 
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e espera. A Igreja precisa de cada um. Estamos unidos e juntos 
conseguiremos fazer coisas maravilhosas. 

Nesta certeza de que estou convosco, agora e em todos os 
momentos, física ou espiritualmente, quero deixar-vos alguns pen-
samentos sobre o programa Pastoral da Arquidiocese. É bom que o 
vosso movimento tenha um programa que cada um deve cumprir 
escrupulosamente vivendo os compromissos assumidos no curso, 
mas, particularmente, na responsabilidade do quarto dia. Sabeis, 
melhor do que eu como é importante este quarto dia que se 
estende por todos os dias da vossa vida. Procurai ser fiéis e que 
Cristo possa contar convosco pois com Ele sois verdadeiramente 
uma maioria absoluta. Não tenhais medo. Tendes um itinerário 
de vida. Às vezes vai-se adormecendo e as coisas vão-se fazendo 
mais ou menos. Hoje deixa-se isto e manhã aquilo, talvez com 
uma razão. Só que é fácil deixar muita coisa e viver como todos 
os outros. Um cursista numa paróquia deve ser diferente. Não 
é preciso trazer o rótulo a dizer que sou cursista. Os outros é 
que devem dizer que sois cursista pela maneira como vós teste-
munhais o evangelho.

Mas, se deveis ser cursistas vivendo o vosso quarto dia, nunca 
podeis esquecer que o vosso movimento é um movimento da 
Igreja e que está com o Santo Padre, com tudo o que ensina, 
mas, de um modo visível, está na Diocese. Vós sois cristãos nesta 
Arquidiocese de Braga. Nunca o podereis esquecer. E, por isso, o 
Programa da Diocese é o vosso programa. Aconselho-vos a sua 
leitura. Não uma vez, muitas. Ele é fonte inspiradora de muitas 
iniciativas. Pedi ao vosso pároco ou aos assistentes. Está, também, 
na Página da Arquidiocese. Falai dele entre vós e tende alegria 
em o colocar em prática. Podeis, também, fazer que outros o 
conheçam. Por vezes o nosso cristianismo é muito repetitivo e 
parece sempre igual porque o reduzimos a devoções e formas de 
piedade. Ele é muito mais do que isso. É um projeto maravi-
lhoso com muitas propostas que vão respondendo aos problemas 
do mundo.
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O que nos propõe o Programa Pastoral? Antes de mais gostaria 
de dizer que iniciamos um novo ciclo. Tivemos três anos que pro-
curamos descobrir o que significa ter fé. Depois dedicamos outros 
três anos à esperança e quisemos ser, no mundo e na Igreja, Se-
meadores de Esperança. Agora, completamos com a terceira virtude 
teologal. Fé, esperança e caridade. É a caridade que nos faltava e 
que nos irá acompanhar durante três anos. Cuidar da caridade é o 
Plano Pastoral para os próximos três anos. Depois, cada ano tem 
o seu Programa Pastoral. Plano pastoral para três anos, Programa 
pastoral para cada ano. Irá acompanhar-nos a parábola do Bom 
Samaritano. Poderemos conhecer alguns pormenores do que Cristo 
ensinou e se encontra no evangelista S. Lucas. Há imensas sugestões 
a extrair e teremos de ouvir o que o Espírito Santos nos diz, a 
nós, individualmente, e às nossas comunidades. Colocando diante de 
nós o mundo, para o qual vivemos, particularmente o sofrimento 
com os seus variados rostos, escolhemos um verbo para cada ano. 
Olhar para 2020-2021; Cuidar para 2021-2022; Acompanhar para 
2022-2023.  

Peguemos, então, no que nos é proposto para este ano. “Che-
gou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão” (Lc. 10,33), 
quando há amor há um olhar.

Não vou entrar em pormenores. Quero, apenas, explicitar três 
palavras que vos deixo como verdadeiro Programa: Caridade, Igreja 
sinodal e Samaritana.

A caridade não tem sido muito bem entendida pelos cristãos. 
Quase só se aplica ao cuidado a ter com as pessoas, particularmente 
os mais desfavorecidos. É um aspeto importante. Não é suficiente. 
Para a compreender teremos de mergulhar em Deus. Jesus Cristo é 
o enviado de Deus Pai para O manifestar ao mundo. Disse muitas 
coisas. Sobretudo mostrou quem era Deus, Os seus discípulos de-
veriam imitar. S. João sintetizou tudo dizendo que “Deus é amor”, 
um amor concreto e vivo entre Deus Pai, Deus Filho e Deus 
Espírito Santo. Um único Deus com três pessoas distintas tendo 
presente quanto cada uma era para a humanidade. Deus Pai é cria-
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dor. Jesus é redentor. O Espírito Santo é Santificador. O Amor que 
circula entre os três torna-os pessoas distintas mas um único Deus 
Verdadeiro. O cristão terá de reproduzir na história este modelo. 
Também eles deverão ser amor. “Disto conhecerão que sois meus 
discípulos, se vos amardes uns aos outros”. “Permanecei em Mim 
e eu permanecerei em Vós” (Jo 15,4). “Permaneceu no meu amor” 
(Jo 15, 10). Dizemos, por isso, no Programa Pastoral: Apostamos 
no primado da caridade. Queremos Jesus Cristo como modelo. A 
caridade é o rosto da nossa fé e torna-se a credibilidade da Igreja.

A caridade não é, assim, em primeiro lugar algo a fazer. É uma 
aventura de ser. Deus convida cada um para que mergulhemos n`Ele. 
Entrar na Sua intimidade. Viver no seio da Santíssima Trindade. Este 
é o lugar que os santos experimentaram. Souberam saborear Deus 
através dum encontro pessoal, duma oração de intimidade, duma 
comunhão de vida. É isto que nós devemos aspirar e trabalhar para 
que aconteça. Não atingiremos o grau de intimidade dos santos. 
Mas nascemos para conviver com a Santíssima Trindade. Devemos, 
por isso. Trabalhar quotidianamente, a nossa relação com Cristo, 
aprofundando a vida de oração.

Possuídos pelo Amor de Deus não podemos fazer outra coisa se 
não amar. Não de qualquer maneira mas ao modo de Deus. Amar 
como Deus ama é um projeto maravilhoso com muitas conclusões 
práticas que mostram a qualidade e validade no nosso cristianis-
mo. O Papa Francisco, na sua última encíclica, veio falar- nos da 
fraternidade e amizade social. Também ele coloca Deus como Pai 
universal, de todos, para exigir uma fraternidade universal que não 
exclua ninguém, ricos ou pobres, cristãos ou ateus, conhecidos 
ou desconhecidos… todos entram neste círculo de sermos irmãos 
que também se alarga à natureza. O Papa inspira-se ao escrever a 
encíclica “Fratelli tutti”, em S. Francisco de Assis que considerava 
e chamava a todos de irmãos. Eram os irmãos e irmãs das comu-
nidades, mas também a irmã terra, o irmão sal, água…

Aqui está a verdadeira novidade do cristianismo. Tem estado 
muito esquecida. Temos de a recuperar e mostrar que é assim que 
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queremos viver “Não podemos amar a Deus que não vemos se 
não amarmos o irmão que vemos”. Este amor cristão responde às 
necessidades materiais e espirituais. São muitas e variadas. As obras 
de misericórdia que aprendemos no catecismo, dão-nos pistas para 
concretizar. Há muitas pobrezas. Algumas escondidas. Outras muito 
evidentes na sociedade.

Neste primeiro ano, 2020-2021, queremos pegar no exemplo 
do Bom Samaritano para aprender a ver tudo quanto existe na 
sociedade e exige de nós uma resposta. Onde há amor há um 
olhar é subtítulo do programa deste ano. Teremos de viver de olhos 
bem abertos e não fazer de conta que está tudo bem. Há coisas 
e situações que não podemos tolerar. Esperam por respostas dos 
cristãos e das comunidades. Sozinhos podemos fazer alguma coisa. 
Em comunidade fazemos muito mais.

Para compreender melhor a caridade olhamos para a Igreja 
que queremos ser. Há anos que vimos trabalhando na sua reno-
vação. Procuramos corresponder ao apelo do Papa Francisco que 
incansavelmente fala desta renovação e que considera inadiável. 
É verdade, não podemos adiar. Trabalhamos por um cristianismo 
autêntico nas nossas vidas de discípulos, mas sabemos que a Igreja 
é o Seu sacramento, ou seja, sinal para o mundo incrédulo do 
que Deus espera que sejamos. Ser cristão é aderir, convicta e 
pessoalmente, a Cristo. Mas Cristo conduz-nos necessariamente 
à Igreja. Não há Igreja sem Cristo, mas também não há Cristo 
sem Igreja.

Propomo-nos uma igreja sinodal e samaritana. Duas palavras 
muito densas de significado e à espera de muitas iniciativas con-
cretas. Assim tenhamos vontade para o fazer.

O que quer dize sinodal? Importa fixar bem esta palavra e saber 
o que ela significa. Sabendo, um cursista pode explicar aos outros 
para que todos se envolvam. É uma palavra que vem da língua 
grega e significa caminhar juntos. É composta por duas palavras 
no grego. Uma caminho e a outra juntos.
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A nossa vida cristã deve ser interpretada como percorrer um 
caminho, fazer uma Caminhada. Saímos de Deus Pai que nos criou 
e a Vida é uma peregrinação até nos encontrarmos com Ele na 
entrega da Vida. Sabemos que o caminho a percorrer é Cristo, 
pois foi Ele que o afirmou, “Eu Sou o caminho a Verdade e a 
Vida”. Mas como caminhamos com Cristo ao encontro d`Ele na 
vida eterna? O caminhar é um trabalho de cada um. Ninguém 
nos substitui. Caminhamos pelos nossos próprios pés. Só que esta 
caminhada poderia ser dum solitário, alguém que navega nas suas 
águas. Mas Cristo não quer navegadores solitários. Quer que este-
jamos no mesmo barco e enfrentemos a vida numa união muito 
forte. Nos últimos tempos têm-se insistido imenso em relação à 
pandemia que ninguém se salva sozinho. Ou nos salvamos todos 
juntos ou nos condenamos todos juntos. Esta foi a doutrina da 
Igreja de todos os tempos. Não é de agora. Somos uma única 
família. Temos a nossa família de sangue. Mas a família da fé é 
muito maior. É nesta grande família que construímos a nossa 
felicidade. Mais, ninguém é feliz sozinho. Caminhamos com os 
outros para sermos felizes juntos. Não podemos, por isso tolerar 
o egoísmo ou a indiferença. Com o egoísmo só olhamos para 
os nossos interesses. Com a indiferença fechamo-nos nos nossos 
sonhos e fazemos de conta que os outros e o mundo não nos 
interessam. Ao nosso lado está sempre o próximo e mostramos 
que o amamos quando somos concretos. Não bastam as palavras. 
Importa os pequenos gestos. Basta muito pouco. Será uma palavra, 
uma atitude, um sorriso, uma oferta de algo… cada momento 
está a pedir-nos algo de concreto e de novo. Os pedidos, mesmo 
sem palavras, vêm-nos dos familiares mais próximos, dos vizi-
nhos, dos amigos, dos desconhecidos. A todos prestamos atenção. 
Os mais pobres e desfavorecidos merecem muito mais. Quantas 
coisas poderemos fazer, caminhando com os outros, se estiver-
mos minimamente atentos! Não vos parece que esta certeza de 
caminharmos juntos mudaria muitos dos nossos comportamentos? 
Ao meu lado está um irmão. 
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Se caminharmos todos juntos com um coração universal, tudo 
parte da comunidade a que pertencemos. Aí dum modo muito 
particular deveremos ter a certeza de que a comunidade avança 
se caminharmos todos juntos. Caminhar todos juntos na paró-
quia significa ter os interesses da paróquia e a doutrina da Igreja 
acima dos nossos interesses. Muitas vezes as coisas não avançam 
porque só contam as nossas ideias. Cada um puxa para o seu 
lado. Só interessa o que eu penso ou quero. O amor exige que 
saibamos perder com alegria para o bem da comunidade. Rezar 
muito para saber o que Deus quer, falar o necessário com espí-
rito desprendido e avançar com coragem para concretizar o que 
foi decidido. Mas, outro mal nas nossas comunidades que mostra 
que não estamos a caminhar juntos, são os mexericos. O Santo 
Padre há pouco tempo alertou para isso. Não será verdade que 
as coisas nem sempre avançam por causa dum espírito destrutivo, 
da crítica permanente e sem razão? Saibamos ter sempre diante 
de nós o bem da comunidade.

Mas sinodalidade ainda significa outra coisa muito interessante. 
Se caminhamos todos juntos, o caminho tem de ser escolhido 
por todos. Para trabalhar é preciso alguém que mande e aponte 
o caminho. Já estou a ouvir alguns a dizer que é o senhor pa-
dre. É verdade, mas teremos de fazer com que as decisões sejam 
tomadas em conjunto. O pároco tem uma graça particular mas 
não destrói os talentos e capacidades dos cristãos. Deus concede 
os seus talentos a todos. São diferentes e, por isso, podem enri-
quecer. Não queremos uma comunidade clerical, já passou esse 
tempo. A Igreja é povo de Deus unido no amor e na ação. Para 
saber o melhor caminho a percorrer todos são imprescindíveis e 
insubstituíveis. Não há doutores que tudo sabem, como parece, 
por vezes, acontece nas paróquias. Com a sinodalidade queremos 
que todos se pronunciem quanto à vida da Igreja e das comu-
nidades. Temos os Conselhos que são importantíssimos, mas em 
qualquer ocasião podemos dialogar com o sacerdote ou com os 
responsáveis dos movimentos ou serviços paroquias. Uma pequena 
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achega dada por amor pode dar um ritmo novo às iniciativas dos 
movimentos e das comunidades. Não podemos estar à espera que 
alguns decidam. A palavra de cada um ajudará sempre. Estão a 
ver quanta novidade o nosso Programa nos está a pedir? Evi-
dentemente que nesta caminhada em conjunto estamos sempre a 
aprender e não vai ser do dia para a noite. Vemos juntos o melhor 
e teremos que rever permanentemente. Não fica mal mudar de 
caminho. Podemos estar a percorrer estradas erradas. Volta-se atrás 
e recomeçamos com o mesmo encanto e compromisso. 

Nesta Igreja sinodal queremos que ela seja também samaritana. 
Jesus, em S. Lucas, apresentou-nos uma parábola, um exemplo, para 
dizer quem era o próximo. Há muitos pormenores que apontam 
o caminho a percorrer. Cada um deles deve ser descodificado, ou 
seja, abrir-se a muitas interpretações possíveis. Cada palavra do 
evangelista ou cada atitude dos intervenientes nesta parábola faz 
muitas sugestões. Daí que esta passagem tem de ser meditada com 
frequência e fazer silêncio para que Deus explique o que quer 
dizer em cada pormenor. Serão tantos. 

Não podendo deixar de lado todas as interpelações, este ano 
queremos pegar naquilo que motivou o comportamento do Sama-
ritano. Foi o primeiro passo. Sem ele nada teria acontecido. Ele 
viu o ferido na margem da estrada e encheu-se de compaixão. 
Teremos de aprender a Ver. Estamos tão preocupados com as 
notícias que invadem as nossas casas, que nem sempre vimos o 
que está a acontecer ao nosso lado. Vivemos sempre fora do nosso 
contexto e alimentamo-nos das notícias sensacionais do país ou do 
mundo. Também teremos de o ver com verdade. Mas se dermos 
vida Nova ao nosso cantinho, ao contexto da nossa paróquia, do 
nosso arciprestado, da arquidiocese, já estamos a trabalhar para 
um mundo novo. Por aqui começamos e aqui aprendemos a ver 
o mundo com olhos cristãos para intervir no concreto. Quais 
serão os problemas e dificuldades dos meus vizinhos, daqueles e 
daquelas com quem contato?
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Que situações de injustiça, desigualdade, exclusão social presen-
ciamos? Que tipo de pobreza encontramos nos lugares por onde 
andamos? Estaremos a construir uma sociedade igual e fraterna, 
acompanhando os nossos políticos e exigindo que sejam mais 
solícitos pelos pobres? Que poderei fazer para alterar o ritmo da 
sociedade, empenhando-me na igreja, em associações, na política?

Caríssimos Cursistas,
Já vos deixei ficar um conjunto de ideias. Importa que cada 

um reflita e pense. Não podemos continuar com um cristianismo 
que repete hábitos e tradições. Teremos de rezar mais, não só 
repetindo fórmulas, para ouvir o que Deus nos está a pedir nes-
ta hora. Pegai na Sagrada Escritura e procurai fazer uma leitura 
orante. Um capítulo diariamente, lido com muita calma e um 
pouco de tempo para pensar, pode dar mais consistência à Vossa 
fé. Fazei isto pessoalmente e em família. Antigamente rezava-se em 
família. E agora? Procurai fazer dum modo diferente. Há também 
ajudas que facilitam essa oração em família! Temos vindo a falar 
da urgência de fazer com que as famílias sejam igrejas domésticas. 
Procurai experimentar. Basta ter um plano de vida com tempo 
para a leitura, formação, catequese de todos os membros. Espaços 
de oração familiar com terço e outros experimentos. Momentos 
para refletir sobre a caridade, ou seja, sobre o que a família poderá 
fazer pelos mais necessitados. Há tantas conversas que se poderiam 
ter para ver a realidade do mundo, da paróquia. Deixo, ainda outra 
sugestão. Estou a falar de muitas coisas. Desculpai. Não esqueçais 
os Grupos Semeadores de Esperança. Temos prontos uns subsídios 
para estes grupos. Explicam a parábola do Bom Samaritano. São 
maravilhosos. Aproveitai e fazei com que outros os aproveitem. 
Com eles estaremos a dar um rosto novo à Igreja. Se quiserdes, 
tendes a Nota Pastoral que publiquei há pouco tempo a que dei 
por título “Escutar a terra, olhar o céu”. Assim como um livro 
onde coloco as homílias que fiz em tempo de confinamento com 
o título de Caminhos de Esperança.
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Vou terminar. Para o vosso compromisso procurai olhar para a 
realidade social das vossas paróquias. Há muita coisa que ofende a 
dignidade das pessoas. Teremos de estruturar respostas novas. Temos 
algumas. Devemos ter um dinamismo especial. As Conferências 
Vicentinas ou Equipas Sócio-Caritativas precisam duma outra capa-
cidade de resposta às formas de pobreza material e espiritual. Onde 
não existe nada, pensai como encontrar alguma estrutura que seja 
concretamente presença da Igreja no mundo social. 

Deixo, ainda outra sugestão. Estou a pedir-vos demais para o 
vosso compromisso com a igreja diocesana, vivendo o vosso quarto 
dia, sabendo que com Cristo poderemos fazer maravilhas, apesar 
das vossas limitações e incapacidades humanas.

Não posso deixar de vos sugerir que sigam a Vida da Arqui-
diocese através do nosso site. Há sempre novidades e sugestões. É 
importante ir acompanhando a vida de todo o corpo diocesano. 
Caminhar juntos, sinodalmente, também significa isto. Não basta olhar 
para o vosso movimento. Há muita mais vida. Importa conhecer e 
rezar para que os resultados de anúncio do Reino aconteça. Estar 
no mesmo barco é isto mesmo.

E se estamos no mesmo barco, peço-vos que rezeis por mim. 
Sabeis que estou à espera que o Santo Padre nomeie um novo 
arcebispo. Não estou de braços cruzados à espera. Quero conti-
nuar ativo até que Deus dê à Arquidiocese um novo Pastor. Rezai 
para que seja fiel ao Espírito e, já agora, pedi para que o nosso 
Arcebispo seja alguém que, olhando para a nossa bonita história 
de quase vinte séculos, dê à Igreja aquela novidade que os tempos 
modernos estão a exigir.

Que S. Maria nos acompanhe, a todos proteja e dê força e 
luz para renovarmos a Igreja com a força do Amor. Um abraço 
muito amigo a cada um.
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25 anos do Centro Social
e Paroquial de Fragoso

Mensagem do senhor D. Jorge Ortiga por ocasião 
do 25.º aniversário do Centro Social e Paroquial 
de Fragoso.

Vinte e cinco anos de vida são uma oportunidade para fazer 
memória do passado e perspectivar o futuro a partir de com-
promissos concretos assumidos em cada momento do presente. A 
comunidade deve reconhecer a história e acreditar que se trata de 
um projecto inacabado.

Recordo, por isso, quem ousou acreditar que era necessário 
colocar na missão da Igreja o encargo de cuidar, de um modo 
estruturado, de pessoas concretas, pertencentes à comunidade ou 
não. Seriam crianças ou adultos, dentro da instituição ou indo ao 
encontro nas suas casas, que necessitavam de ajudas variadíssimas. É 
impossível recordar a todos, mas a comunidade conhece bem aqueles 
que acreditaram no projecto. Impossível não recordar o pároco da 
época, Pe. Manuel Martins de Sá. Não trabalhou sozinho e, apesar 
da sua idade, acreditou e investiu com todas as suas energias. Com 
ele trabalharam muitas pessoas na direcção que, gratuitamente, foram 
dando o melhor de si. Muitos funcionários foram construindo a 
história com muita dedicação, sacrifício e amor à causa. Não podem 
ser esquecidos os benfeitores. As obras das paróquias são feitas com 
migalhas de muitos que, conforme as suas possibilidades, permitem 
a construção dos edifícios. Por tudo e a todos, um bem haja.

Importa, agora, perspectivar o futuro e não olhar exclusivamente 
para possíveis obras que são sempre necessárias. Olhemos para o 
espírito que deve permear o quotidiano do Centro Social. Estamos, 
como Arquidiocese, empenhados na concretização de uma Igreja 



Ação CatólicaAção Católica  | dezembro1412

que queremos sinodal e samaritana. Isto vale para as paróquias e, 
também, para as nossas instituições.

O Centro Social e Paroquial de Fragoso deve ser um lugar onde 
se exercita a sinodalidade e se copiam as atitudes do Bom Samaritano. 
Com a sinodalidade, estamos a reforçar a ideia que devemos caminhar, 
responsavelmente, juntos. O Centro Social não pertence abstratamente 
à comunidade. É de todos e todos devem contribuir para que seja 
o que deve ser. Ninguém se deve excluir mas o serviço social que 
aí é oferecido pelas direcções e funcionários terá qualidade quando 
cada um lhe oferecer o que pode, como se fosse seu. Não estou 
a referir à generosidade material que pode ser necessária. Importa 
que a comunidade olhe para ele como algo que lhe pertence, não 
só para exigir ou reclamar, mas para testemunhar amor concreto de 
permanente atenção e tudo o que lhe fará falta.

Na sinodalidade, o Centro deve ser um lugar onde a parábola 
do Bom Samaritano nos pede muitas atitudes. Sabemos que o Bom 
Samaritano é Cristo. Queremos imitá-Lo e é para Ele que devemos 
olhar sempre. Temos muitas determinações e exigências da Segurança 
Social. Não é suficiente. Com Cristo, verificaremos que será ne-
cessário muito mais qualidade no amor através dos serviços que aí 
são prestados. Na parábola encontramos o ferido que se encontra à 
margem da estrada. São estas as pessoas a necessitarem de solicitude 
e ternura. Perante as necessidades nunca nos podemos cansar. Vale a 
pena fazer tudo pelas pessoas. E o Bom Samaritano, que é Cristo, 
também deve estar presente em quem trabalha e se aproxima para 
consolar, tratar, curar com aquilo que tem e é. Trata-se de colocar 
o amor em movimento, pois sabemos que a Igreja, a comunidade 
paroquial, é a estalagem que não passa ao lado dos problemas, fa-
zendo de conta que não vê nem conhece. Sabe parar e ver com o 
coração. Todos os problemas humanos e sociais precisam de serem 
vistos pela comunidade que, depois, deverá encontrar as soluções 
mais adequadas. Importa que a vida seja digna para todos, mesmo 
que possa custar. Não somos uma agência de serviços. Sabemos que 
nos devemos amar intensamente, como sugere o Programa Pastoral, 
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e não ter medo de querer bem a todos. Tudo o resto acontecerá 
com muita alegria e sentido de responsabilidade.

Vinte e cinco anos. Honra e gratidão a quem construiu e 
continua a construir o Centro. Oportunidade para mostrar o que a 
paróquia deve ser. Sinodal, caminhando com todos, particularmente 
os mais abandonados e esquecidos. Samaritana como comunidade 
que derrama o óleo da consolação e da paz a quem preciso de 
qualquer idade ou condição social. Parabéns!

 

Unidos em fraternidade

Homilia proferida perlo senhor D. Jorge Ortiga 
na ordenação presbiteral do Diácono Paulo Alves, 
na Correlhã, em 08 de novembro.

Começo por dar graças a Deus por esta oportunidade de estar 
convosco, neste dia em que encerrais a Semana da Diocese. Em 
primeiro lugar, porque tenho a oportunidade de reavivar a certeza 
de que D. Anacleto está convosco neste momento. São Paulo no-lo 
recorda. “Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo 
modo, Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido”. 
D. Anacleto viveu com Jesus, em Jesus e para Jesus. Hoje encontra-
-se no seio do Pai, intercedendo pela Diocese que amou e serviu. 
Em segundo lugar, esta celebração permite-me recordar os meus 
primeiros anos de sacerdócio. Era uma única diocese e, por razões 
que a providência divina conhece, sempre tive uma predilecção por 
estas terras. Trabalhando dois anos na Cúria de Braga, conheci a sua 
geografia e, particularmente, todos os sacerdotes. Deus dotou-me 
de uma memória especial que me proporcionou a capacidade de 
conhecimento, quer das terras quer dos sacerdotes que as serviam.
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Recordo, de um modo muito especial, a amizade que fui tendo 
com muitos sacerdotes a trabalhar nas paróquias que então per-
tenciam a Braga. Com eles fui aprendendo a viver um sacerdócio 
entendido como experiência de verdadeira fraternidade sacerdotal. 
O Concílio Vaticano II teve lugar durante o meu curso de teologia. 
Sonhei com uma Igreja-comunhão, construída como Povo de Deus, 
onde os sacerdotes viviam para servir não isoladamente mas em 
experiência comunitária. As distâncias não deviam impedir a comu-
nhão. Daí que, ao lado de muitos sacerdotes, cresci em verdadeira 
fraternidade sacerdotal construída através de um amor recíproco que 
tudo colocava em comum, desde a vida pessoal e pastoral aos bens 
económicos. As vidas entrecruzavam-se em gestos de visível doação 
e entrega mútua. Nada era estranho. Tudo se partilhava e vivia em 
comum. Era uma verdadeira experiência de Igreja sinodal, como 
hoje vamos propondo nos nossos programas pastorais. Sem recordar 
tantos episódios, posso referir, e tendo presente que o Paulo Alves 
já está a trabalhar e iniciará o seu serviço sacerdotal na paróquia 
de Nossa Senhora de Fátima, que os alicerces desta comunidade 
têm algumas ideias minhas quando o P. António Costa Neiva foi 
o seu primeiro pároco. Como este, tantos outros sinais. Percorri 
muitas estradas, celebrei em várias paróquias, tive um acidente grave 
de permeio, mas tudo se aceitava pela alegria de juntos vivermos 
o mesmo sacerdócio e edificarmos a mesma Igreja.

Peço desculpa por referir estes dados dos meus primeiros anos 
de sacerdócio, antes e depois de Viana do Castelo ser criada dio-
cese. Partilhando da vossa orfandade, rezando convosco para que 
Deus vos conceda um bispo para presidir à caridade diocesana, 
sem me intrometer nos vossos programas e projectos, sublinho 
que o importante, agora e sempre, é a fraternidade sacerdotal. Ela 
é ontológica e institucional, mas não existe por si. Nasce com a 
ordenação sacerdotal mas tem de ser construída persistentemente 
com gestos, e não meros discursos teóricos, que preenchem o 
quotidiano da vida sacerdotal. Nem sempre a pastoral resulta por 
falta deste testemunho que mostre, de um modo inequívoco, que 
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os sacerdotes se querem bem. A íntima fraternidade sacerdotal, 
querida pelo Concílio, é a premissa das premissas de uma pastoral 
para os dias de hoje. Na sua ausência os resultados serão escassos, 
mesmo que muito bem delineados e programados. Num mundo 
fortemente dividido, apesar da globalização, só este testemunho a 
partir dos sacerdotes mostrará a credibilidade da Igreja.

O Papa Francisco quis sintetizar o caminho da renovação da 
Igreja na sua última encíclica “Fratelli Tutti”. São muitas as dimensões 
que abordou, levando a fraternidade ao mundo da política, economia, 
natureza e problemas sociais, sejam eles de âmbito local ou mundial. 
Mas, antes de mais, a fraternidade é um desafio para a Igreja, um 
caminho a concretizar em todos os tempos e particularmente nesta 
hora de interdependência motivada pela pandemia. Não só estamos 
no mesmo barco mas estamos dentro do barco como irmãos que só 
depois remam para atingir os objectivos pretendidos. O mal da Igreja 
está, ou pode estar, no simples facto de remarmos incansavelmente 
mas sem esta convicção inabalável. A fraternidade é a alternativa que 
a Igreja oferece à sociedade e a credibilidade da Igreja evidenciar-se-á 
se ousarmos testemunhar o rosto de uma Igreja fraterna onde cabem, 
num amor concreto, todas as pessoas para além da idade, cultura, 
raça, políticas. A Igreja sempre pregou esta doutrina. A desafeição 
que o mundo está a ter para o mundo eclesiástico deve-se ao facto 
de não termos passado das bonitas teorias ao testemunho das obras.

Encerrando esta semana da diocese, na ausência de um pai 
espiritual, talvez seja a hora de endereçar todos os dinamismos pas-
torais para esta lógica. É o ponto de partida e o suporte de tudo 
quanto possa ser projectado. Há expetactiva de um novo bispo. Mas 
a fraternidade não pode ser adiada, particularmente no presbitério. 
Caríssimo Paulo Alves, procura que a tua vida percorra os caminhos 
da responsabilidade pessoal mas sempre em comunhão fraterna.

O Evangelho fala da contraposição entre as virgens prudentes 
e as insensatas. As almotolias de umas estavam cheias e respiravam 
segurança e esperança. Outras estavam vazias e não conseguiram mar-
car o encontro com o esposo. Não podemos permitir que as nossas 
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lâmpadas se apaguem. É muito fácil. Alimentam-se com a fraternida-
de alcançada através de uma amizade séria e construída, gesto após 
gesto, onde cada um é capaz de promover a reconciliação quando 
for necessário, juntos delineando estratégias e projectos de construção 
e renovação da Igreja como comunidade missionária, e serenamente 
colocados ao serviço da Humanidade rumo a uma sociedade mais 
igual e justa. Hoje, de um modo muito especial, a fraternidade fará 
com que tenhamos capacidade para ver os problemas que assombram 
a sociedade. Com o amor mútuo, fruto e consequência da fraterni-
dade, experimenta-se a presença de Cristo, “onde dois ou três estão 
reunidos no meu nome, Eu estarei no meio deles” (Mt 18, 18), e 
Ele será sugestão permanente para novos compromissos a responder 
aos verdadeiros sinais dos tempos. A fraternidade identifica-se pela 
capacidade de servir e gastar a vida pelos outros e continua a ser o 
caminho da Igreja, como o foi de Cristo. Por aqui passa, também, 
a memória a perpetuar de D. Anacleto, que quis deixar um legado 
a esta diocese: ser escravo de todos.

Para a Igreja universal, particularmente depois da “Fratelli Tutti”, 
com todos os seus desafios, e para a diocese de Viana do Castelo, 
o caminho tem sentido único: fazer pontes e colocar a circular as 
exigências de um amor fraterno. Se este é o percurso da Igreja 
para com todos, sei que, sinodalmente e em comunhão com D. 
Anacleto, decidistes investir nos jovens. A todos quereis lançar um 
grito convite para que se levantem e experimentem o amor de 
Deus. Creio que este convite não pode ser lançado do alto como 
quem caminha por estradas paralelas. Importa entrar nos caminhos 
percorridos pelos jovens e aí fazer uma experiência de escuta das 
suas preocupações e interrogações. Ouvi-los como irmãos, dando-
-lhes voz, consciencializá-los que têm muito de válido a dizer-nos. 
São um verdadeiro presente para o futuro da Igreja. Não podere-
mos tolerar a nossa indiferença característica de quem espera que 
façam o que delineamos. Com eles devemos estar numa atitude de 
verdadeira fraternidade e Deus falará por eles aos outros jovens, às 
comunidades e ao mundo da indiferença global.
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Não posso terminar esta partilha fraterna sem testemunhar a 
minha gratidão aos pais e familiares do P. Paulo Alves, assim como 
à comunidade paroquial de Correlhã. A vocação é pessoal. Muitos 
entram em jogo e só Deus sabe o contributo dado por cada um. 
Que Deus Pai a todos cumule das Suas bênçãos e vos recompense 
por todos os gestos de generosidade.

Termino, assegurando ao Mons. Sebastião Pires Ferreira, adminis-
trador desta diocese toda a minha comunhão eclesial para que Deus 
o acompanhe com o discernimento conveniente para o bem espiritual 
e material desta diocese. Rezo para que, esperando um Pai espiritual, 
caminheis em autênticas experiências de fraternidade, particularmente 
entre os sacerdotes. Que S. Bartolomeu dos Mártires, na lógica do 
Evangelho deste dia, faça com que sejamos luz para iluminar, em cada 
um dos cristãos, nos sacerdotes, seminaristas, consagrados e cristãos 
empenhados para participarmos nas núpcias do Povo de Deus para 
bem do mundo e sociedade onde estamos inseridos.

  

 

Amor pelos Seminários
Homilia proferida pelo senhor D. Nuno Almeida 
na Vigília dos Seminários, em 06 de novembro 
de 2020.

Proclamar, em coro, que Jesus está vivo no meio de nós renova 
o nosso desejo de O seguir, a nossa vontade de viver com paixão 
o seu seguimento. Qual modo melhor para reforçar a nossa amizade 
com Jesus do que partilhá-la com os outros?

Como nos sugere o Evangelho proclamado (Mc 3, 13-19), 
os doze distinguem-se dos demais discípulos e da multidão pela 
proximidade e intimidade com Jesus e pela tarefa recebida: a res-
ponsabilidade de continuar a Sua missão!
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A porta do seminário só pode ser aberta para quem quer 
aprender a dizer sim ao chamamento e sim ao envio de Jesus. 
Para quem deseja permanecer na mais profunda comunhão com 
Ele e se deixa enviar para O servir e amar nos irmãos. A porta 
do Seminário só pode abrir-se para quem está disposto a centrar 
a sua vida no amor a Cristo e no serviço aos irmãos. Portanto, 
só pode ser seminarista quem for verdadeiramente “excêntrico” no 
sentido etimológico: situado fora do centro!

A Semana dos Seminários visa aumentar o amor pelos semi-
nários expresso em gestos de oração, de afeto e de generosidade. 
Existe para termos cada vez mais consciência da importância vital 
do serviço que presta o seminário: O Seminário mais do que ins-
tituição é casa, mais do que casa é causa! Mais do que instituição, 
o Seminário é casa e causa que diz respeito a todos.

1. Como instituição, o Seminário foi criação do concílio de 
Trento (séc. XVI) para a formação de sacerdotes capazes de prota-
gonizar a missão eclesial comunitária: celebrando o sacramento da 
Páscoa de Cristo, anunciando a Palavra da salvação, e testemunhando 
no espírito do Reino de Deus.

2. Como casa, o seminário é chamado a ser lar, família, onde 
se faz a experiência de filhos muito amados de Deus Pai e por isso 
irmãos em Jesus Cristo pela força suave Espírito Santo. Casa onde 
se cultiva, portanto, a fraternidade mística, verdadeiro antídoto para 
relacionamentos humanos frios ou indiferentes, mas também cura 
para relacionamentos de dependência e asfixiantes, que impedem 
o amadurecimento afetivo e humano.

Jesus quer entrar e permanecer nesta casa que é o Seminário. 
Ele dará conta das vossas preocupações, das vossas dificuldades …, 
mas espera, acima de tudo, que O escuteis, O encontreis e recebais 
nas pessoas com quem partilhais esta casa, a rua, o grupo ou a 
universidade.
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Para que a comunhão com Cristo se aprofunde sempre mais e 
seja fonte perene de envio e missão é preciso deixar-me:

1. Educar para a escuta: significa cultivar o silêncio, familiarizar-
me com a Palavra de Deus, habituar-me a rezar todos os dias, com 
a atitude própria do discípulo: “Falai, Senhor, que o vosso servo 
escuta” (1 Sm 3,9)! Pode ser então que, fora do ruído exterior, 
eu entre na onda divina e me torne não apenas um ouvinte, mas 
também um ministro da Sua Palavra. E porque não ser padre?

2. Educar para a pobreza: implica uma vida sóbria e simples, 
com generosidade de alma e coração, de tal modo que eu não 
reserve nada para mim, mas seja capaz de dar tudo e com alegria. 
Quantas vezes as riquezas, pessoais e materiais, são a minha des-
graça, porque me tiram a liberdade de seguir e servir o Senhor? 
Pode então acontecer que sinta o desejo de seguir a vida sacerdotal 
para me dar inteiramente a Cristo, incluindo os meus pecados e 
limitações, servindo o Senhor, com o meu tudo e o meu nada. E 
porque não ser padre?

3. Educar para o serviço: tal supõe humildade no trato, con-
siderando os outros superiores a mim mesmo; disponibilidade para 
ajudar, sem olhar ao próprio interesse; espírito de sacrifício, alegria 
e gosto em fazer o bem. Isto torna-me capaz de me colocar diante 
de Deus, pronto para tudo, e dizer: “Senhor, que quereis que Eu 
faça”? Ou então: “Que faria Cristo, no meu lugar”? Pode ser que 
este lugar seja o de Padre! E porque não ser padre?

4. Educar para a comunidade: trata-se de renunciar a mim 
mesmo, para valorizar a família, a paróquia; descentrar-me de mim, 
para aprender a viver em grupo; sair de mim, para participar na 
vida comunitária e empenhar-me pelo bem comum. Que eu ganhe 
um tal amor à Igreja, que esta se torne Casa de Família e Família 
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de Famílias. Pode ser que nesta casa, eu descubra a alegria de me 
tornar o seu primeiro servidor, como padre. E porque não ser padre?

5. Educar para o amor: exige um clima saudável de amor 
familiar, que valorize a diferenciação sexual e ajude a descobrir 
o corpo como meio de relação e de comunicação. O dom aos 
outros supõe o domínio de mim mesmo. Ser Padre é também 
uma forma de amar com o coração dilatado e não mirrado! E 
porque não ser padre?

6. Educar para a radicalidade: aprender a dar a vida toda, a 
viver a vida em cheio, sem meias-medidas, darmo-nos inteiramente 
a Cristo e aos irmãos, recusando uma vida mais ou menos, uma 
vida assim-assim. Os jovens gostam de radicalidade (até chamam a 
alguns desportos: “desportos radicais”). Porque é que, entre tantas 
saídas profissionais, não haverá para mim uma saída fora da caixa, 
como a da vocação sacerdotal? E porque não ser padre?

7. Como causa, o Seminário é coração da Diocese, pois é nele 
que se pode implementar o futuro de uma igreja inspiradora de 
renovação espiritual; é a contribuição com que cada comunidade 
paroquial espera alimentar a garantia da sua continuidade; é a 
tarefa com que cada cristão deve assumir a sua parte em ajudar a 
construir o projeto de ser Igreja.

Se se pode dizer, com verdade, que o Seminário é o coração da 
Diocese, então ele é ministério da salvação a que Jesus Cristo nos 
enviou; ele é causa a que se torna imperioso aderir; e, para cada 
cristão e cada comunidade local, ele é desafio (que não se pode 
iludir) de o sentir como relação próxima e como relação própria .

Numa entrevista, nesta semana, de Fátima Campos Ferreira (RTP), 
o arquiteto bracarense Souto Moura repetiu várias vezes que na 
Igreja ficaram somente as velhinhas piedosas como a sua minha mãe, 
já não havia jovens. Foi insinuando que iremos ficar com muitas 
igrejas, muitos campanários, mas vazios, transformados em museus!
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Se pudesse responder-lhe, procuraria dizer-lhe que, nos meus 
trinta anos de presbítero e quatro de bispo auxiliar, tenho experi-
mentado a grande alegria de contemplar os anseios, o empenho, a 
paixão e a energia com que muitos jovens - entre os quais todos 
vós, queridos seminaristas - abraçam a vida. Ver ao vivo que quando 
Jesus toca o coração dum jovem, duma jovem, eles são capazes de 
ações verdadeiramente grandiosas. É estimulante ouvi-los partilhar os 
seus sonhos, as suas questões e o seu desejo de opor-se a quantos 
dizem que as coisas não podem mudar.

Hoje a Igreja e todos nós olhamos para vós, queridos jovens, e 
queremos aprender convosco (não somente e nem tanto as novas 
tecnologias), mas sim a renovar a esperança e a confiança no amor 
de Jesus Cristo que tem o rosto sempre jovem e não cessa de nos 
convidar para fazer parte do seu Reino.

Queridos jovens, queridos seminaristas, cultivai a paixão pela 
missão. Tende a coragem de deixar a comodidade para ir ao encon-
tro dos outros. Dizer missão juntamente convosco é dizer amanhã, 
compromisso, confiança, abertura, hospitalidade, compaixão, sonhos.

Como dizia o Papa Francisco aos jovens, na JMJ de Cracóvia 
em 2016: “Entristece-me encontrar jovens que parecem ‘aposentados’ 
antes do tempo. Preocupa-me ver jovens que desistiram antes do 
jogo; que ‘se renderam’ sem ter começado a jogar; que caminham 
com a cara triste, como se a sua vida não tivesse valor. São jovens 
essencialmente chateados… e muito chatos! É duro, e ao mesmo 
tempo interpela-nos, ver jovens que deixam a vida à procura da 
‘vertigem’, ou daquela sensação de se sentir vivos por vias obscu-
ras que depois acabam por ‘pagar’… e pagar caro. Dá que pensar 
quando vês jovens que perdem os anos belos da sua vida e as suas 
energias correndo atrás de vendedores de falsas ilusões (na minha 
terra natal, diríamos «vendedores de fumaça», [entre nós “vendedores 
de banha da cobra”]) que vos roubam o melhor de vós mesmos.

Jesus Cristo é aquele que sabe dar verdadeira paixão à vida, 
Jesus Cristo é aquele que nos leva a não nos contentarmos com 
pouco e a dar o melhor de nós mesmos; é Jesus Cristo que nos 
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interpela, convida e ajuda a erguer-nos sempre que nos damos por 
vencidos. É Jesus Cristo que nos impele a levantar o olhar e sonhar.

Todos discípulos missionários! Sim. E se o formos verdadeira-
mente, por certo, alguns de entre vós serão Padres, se Deus quiser 
e chamar. E porque não ser padre?

Eis-nos aqui, Senhor! Queremos acolher-Vos nesta Vigília de 
Oração e sempre, queremos afirmar que a vida é cheia de sabor e 
sentido quando é vivida a partir da fé e do amor; esta é a parte 
melhor que nunca nos será tirada. Ámen!

 

A coragem e a ousadia
da santidade

Texto do senhor D. Nuno Almeida a propósito 
da solenidade de Todos os Santos.

 
“Havia um Reino muito distante onde não existia ainda o 

alfabeto. O Rei queria escrever um dicionário, mas sem alfabeto 
não seria possível. Ele conhecia algumas letras, mas devia colocá-las 
por ordem, organizá-las e escolher as bonitas e rejeitar as feias.”

Assim começa uma simpática fábula sobre o alfabeto: o rei 
inicia a obra pondo de lado o “A”, mas vê que não pode escrever 
a palavra mais bela e importante: “Amor”.

Como escrever, com a nossa vida, algo de belo e significativo, 
como a palavra Santidade, com a qual iniciamos o mês de novem-
bro? Há que partir e voltar sempre ao “alfabeto” do Evangelho.

Para assimilar o Evangelho é preciso viver a Palavra. “O Senhor 
- escreve Chiara Lubich - colocava-nos na mão o alfabeto para 
conhecer Cristo. Bastam poucas letras e poucas regras gramaticais 
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para ler e escrever, mas se não as conhecemos ficamos analfabetos 
para toda a vida. Assim as poucas frases do Evangelho são sufici-
entes para formar em nós Cristo”.

O que é a santidade que transparece em milhares e milhares 
de pessoas - pelo exemplo, estilo de vida, no tempo e nos lugares 
mais diversos - senão as letras do alfabeto do Evangelho ordenadas 
pelo seu Divino Autor e vividas uma a uma?

Pessoas como nós, de todas as épocas, idades e condições, ti-
veram a coragem e a ousadia de escutar a Palavra e de a viver 
sem medo de ir contra a corrente: são os santos!

A santidade continua a ser a grande atração dos tempos mod-
ernos: penetrar na mais alta contemplação e permanecer misturados 
com todos, ao lado uns dos outros, perder-se na multidão para a 
impregnar de divino, como um pedaço de pão que se embebe 
no vinho.

 

Atividades pastorais 
novembro/2020

D. Jorge
 08 – Presidiu na igreja da Correlhã, Ponte de Lima, à 

ordenação de um sacerdote da diocese de Viana do 
Castelo.

 14 – Participou numa concelebração na Basílica da San-
tíssima Trindade, em Fátima.

 15 – Presidiu à celebração da Eucaristia na Sé, no IV Dia 
Mundial dos Pobres.

 19 – Esteve na Torre Medieval, em Braga, na inauguração 
de uma exposição.

 21 – Presidiu a uma reunião do Conselho Pastoral Arqui-
diocesano.
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 22 – Presidiu à celebração da Eucaristia na Sé.
 24 – Presidiu na igreja de S. João da Ribeira, Ponte de 

Lima, à Missa exequial pelo Cónego António Oliveira 
Fernandes.

 25 – Presidiu a uma reunião do Conselho Presbiteral.
 26 – Presidiu à celebração da Eucaristia na igreja de Fraião.

D. Nuno
 03 – Presidiu à celebração da Eucaristia exequial da mãe 

do Pe. Marcelino Paulo, na paróquia de Argivai, 
arciprestado de Vila do Conde/Póvoa de Varzim.

 04 – Encontros com sacerdotes do arciprestado de Esposen-
de para reajustar o programa das visitas pastorais por 
causa da pandemia. Participou na reunião do Conselho 
Episcopal. Celebrou a Eucaristia e a Reconciliação 
numa instituição de saúde da cidade de Braga.

 04 – Conclusão das visitas pastorais a Gandra e Gemeses, 
arciprestado de Esposende, e celebração do Sacramento 
do Crisma.

 05 – Conclusão das vistas pastorais e celebração do Sa-
cramento do Crisma em Gandra e Gemeses.

 09 – Orientou, por teleconferência, a Assembleia Paroquial 
da paróquia das Marinhas. Participou, via zoom, num 
encontro internacional de espiritualidade.

 11 a 13 – Participou, por teleconferência, na Assembleia Plenária 
da Conferência Episcopal Portuguesa.

 14 e 15 – Conclusão da visita pastoral e celebração do Crisma 
na paróquia de Marinhas, do arciprestado de Espo-
sende.

 17 – Participou na reunião do Conselho Episcopal.
 18 – Presidiu, em Fafe, à Eucaristia de sufrágio e ação de 

graças pelos sacerdotes e diáconos dali naturais e que 
ali exerceram o ministério. Moderou, via zoom, o 
encontro dos arciprestes. Celebrou a Eucaristia e a 
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Reconciliação numa instituição de saúde da cidade 
de Braga.

 21 e 22 – Conclusão das visitas pastorais e celebração do Sa-
cramento do Crisma em Vila Chã e Apúlia. 

 24 – Participou, via zoom, na reunião dos Bispos da Pro-
víncia Eclesiástica de Braga. Participou, via zoom, no 
encontro de formação do Clero da Arquidiocese de 
Braga.

 25 – Participou, por teleconferência, na reunião ordinária 
do Conselho Presbiteral. Celebrou a Eucaristia e a 
Reconciliação numa instituição de saúde da cidade 
de Braga.

 25 a 27 – Acompanhou a reflexão bíblica, por teleconferência, 
de D. António Couto, sobre a parábola do Samari-
tano, organizadas pelo arciprestado de Vila Nova de 
Famalicão.

 28 e 29 – Conclusão das visitas pastorais e celebração do 
Sacramento do Crisma em S. Cláudio de Curvos, 
arciprestado de Esposende. 

 

Visitas pastorais

Informações do senhor D. Nuno Almeida a visitas 
pastorais a paróquias do arciprestado de Esposende. 

 
A S. Miguel das Marinhas:
Nos dias 14 e 15 de novembro de 2020, concluiu-se a visita 

pastoral a São Miguel das Marinhas do arciprestado de Esposende, 
confiadas ao Pe. Avelino Peres Filipe. Agradecemos ao Pe. Avelino 
- que, entretanto, teve de ficar confinado na casa paroquial - aos 
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que que se empenham generosamente na vida pastoral e a todos 
os paroquianos: o cuidado na preparação e na vivência desta visita 
pastoral. Tudo o que partilhámos na Assembleia Paroquial, online, na 
noite de 11 de novembro e o que experimentámos, nos momentos 
celebrativos, foram sinal eloquente da vida fecunda, participada e 
evangelizadora que está em ato nesta paróquia das Marinhas. Há 
que agradecer o trabalho dos órgãos de corresponsabilidade, dos 
organismos pastorais, dos agentes de pastoral da liturgia, da cate-
quese, caridade e movimentos.

Tendo em conta a situação de pandemia, o grupo de uma cen-
tena de crismandos foi repartido por duas celebrações eucarísticas, 
na manhã de sábado e na manhã de domingo. Foram celebrações 
transmitidas através das redes sociais e animadas, musicalmente, por 
dois excelentes coros. Todos os crismados receberam o CD “Agarra 
a Vida” como lembrança e desafio!

Para além das eucaristias com o Crisma, presidimos à Eucaristia 
paroquial das 8.15 de domingo.

Celebrámos 33º domingo Comum A e o 4.º Dia Mundial 
dos Pobres, cujo lema foi escolhido pelo Papa Francisco a partir 
do desafio feito por um homem sábio, que nos dá o código da 
felicidade: “Estende a tua mão ao pobre” (Sir 7,32).

No evangelho, deste domingo, foi proclamada a Parábola dos 
Talentos. Todos foram incentivados a estar ativos, a ser generosos, 
criativos e ousados. Devemos dar 100%. Em tudo. Ser, estar e fazer 
a 100%. Não podemos ficar parados, ou a meias, a meio-gás, em 
part-time. Sejamos batizados a 100%, cristãos a 100%, “escuteiro 
em movimento, escuteiro a 100%”, “crismados a 100%” dizemos 
nós! De facto, Deus não nos pede muito ou pouco. Pede-nos tudo!

Nestes meses, em que o mundo inteiro é dominado por um 
vírus que trouxe dor e morte, desconforto e perplexidade, solidão, 
desemprego e desigualdade, podemos ver, apesar do seu escondi-
mento, tantas mãos estendidas: a mão estendida do médico que 
se preocupa com cada paciente, procurando encontrar o remédio 
certo; a mão estendida da enfermeira e do enfermeiro que per-
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manece, muito para além dos seus horários de trabalho, a cuidar 
dos doentes; a mão estendida de quem trabalha na administração 
e providencia os meios para salvar o maior número possível de 
vidas; a mão estendida do farmacêutico, exposto a inúmeros peri-
gos, num arriscado contacto com as pessoas; a mão estendida do 
voluntário, que socorre quem mora na rua e a quantos, embora 
possuindo um teto, não têm nada para comer; a mão estendida de 
homens e mulheres que trabalham para prestar serviços essenciais 
e de segurança; a mão estendida do sacerdote que, com o coração 
partido, continua a abençoar. A mão dos agentes pastorais que, com 
zelo e amor, fazem com que a vida pastoral paroquial continue, 
mesmo quando o seu pároco fica de quarentena por causa da 
pandemia. E poderíamos enumerar ainda outras mãos estendidas, 
até compor uma ladainha de obras de bem, realizadas por tantos 
santos desconhecidos, de ao pé da porta (cf. GE 7).

Foi avivada, nesta visita pastoral, de que somos paróquia, mas 
a comunidade cristã recebe-se do Alto como graça ou dom e 
constrói-se com o esforço humano. A comunidade cristã é dom e 
projeto, graça e empenho humano. Daí a importância de continuar 
a percorrer os caminhos da sinodalidade (convidando e formando 
responsáveis para os diversos ministérios), e da missão, procurando 
ser igreja samaritana a partir da leitura, oração e vivência do 
Evangelho. São decisivos os pequenos grupos ao redor a Palavra, 
nomeadamente os Grupos Semeadores de Esperança, tendo sido 
assumido o compromisso de os multiplicar nesta grande paróquia.

Foi uma bela visita pastoral. Bem hajam! Parabéns ao Pe. Avelino 
(que se encontra bem de saúde, pois trata-se de um confinamento 
preventivo), aos leigos animadores e empenhados pastoralmente, aos 
crismandos e a todos paroquianos.

 
A S. João Batista de Vila Chã e S. Miguel da Apúlia:
A conclusão da visita pastoral a São João Batista de Vila Chã e 

a São Miguel da Apúlia (arciprestado de Esposende), aconteceu no 
sábado 21 e domingo 22 de novembro de 2020. Estas comunidades 
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estão confiadas aos Padres Delfim Duarte Fernandes e Rui Jorge 
Neiva a quem agradecemos a entrega generosa no serviço pastoral 
e todo o cuidado na preparação e vivência da visita pastoral nas 
condições especiais de pandemia. Dizemos obrigado a todos os que, 
de tantos modos e com tanta dedicação, servem estas comunidades 
nos diversos organismos, movimentos e ministérios.

Em Vila Chã, receberam o Crisma 32 jovens, repartidos pela 
Eucaristia da manhã de sábado, dia 21 de outubro e pela da manhã 
de domingo. Nas duas celebrações, dois excelentes coros ajudaram 
a comunidade a viver festivamente, e na fé, estas importantes cel-
ebrações. Cumprindo as normas sanitárias todos puderam participar.

Também na Apúlia os 99 crismados foram divididos pelas belas 
eucaristias de sábado e de domingo. Também nesta paróquia tivemos 
da graça de ter o excelente “Coro de Santa Cecília da Apúlia” na 
animação litúrgica.

Celebrando a Solenidade de Cristo Rei, a todos foi lembrado 
que o importante é acolher Jesus Cristo e o seu Evangelho no 
coração, na família, na comunidade paroquial, na vida social, nos 
ambientes de trabalho, nas diversas associações e instituições! Sem 
nunca esquecermos que o trono deste Rei é a Cruz. O Seu ter-
ritório é o coração humano. A Sua Lei é o amor.

Os jovens crismandos foram desafiados a decidir, pois o que 
“escolhemos hoje vamos sê-lo e vivê-lo amanhã” (como canta Sara 
Tavares): Quem quero seguir? Quem deve reinar em mim? Cristo ou 
o meu ego? A verdade ou a mentira? O ódio ou o amor? Tendo 
sido recordadas as palavras de São João da Cruz: “No entardecer 
da minha vida, hei-de responder pelo amor!”. Todos receberam 
como lembrança o CD, cujo título é um convite: “Agarra a Vida”.

Para que tudo isto aconteça, não basta o testemunho individual. 
É necessário que haja comunidades vivas e acolhedoras. É essencial 
que exista uma “Equipa Pastoral” formada pelos líderes ou coor-
denadores da Pastoral Litúrgica, Profética, Social, por um casal que 
se ocupa da Pastoral Familiar e por um ou dois jovens. Fará parte 
um membro do Conselho Económico. Convoca e presidem a esta 
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Equipa Pastoral os párocos. Juntos procuram deixar-se iluminar pelo 
Espírito Santo, pois a Igreja e cada paróquia não é só um, mas 
também não é cada um a fazer o que lhe apraz.

Para que tudo isto aconteça e para que o Reinado de Cristo 
se dilate, é preciso, é urgente escutar, compreender, rezar e viver a 
Palavra de Deus juntamente com os que estão à nossa volta, de-
ixando que dê sentido à vida, para que sejam vividas com beleza 
as circunstâncias festivas e enfrentados com coragem os momentos 
de prova e sofrimento. É para isto que é bom e belo continuar 
a multiplicar os “Grupos Semeadores de Esperança” nestas comu-
nidades paroquiais.

 
A S. Martinho de Gandra e S. Miguel de Gemeses:
A conclusão da visita pastoral a S. Martinho de Grandra e a 

S. Miguel de Gemeses (arciprestado de Esposende), aconteceu no 
sábado 07 e domingo 08 de novembro de 2020. Estas comunidades 
estão confiadas ao Pe. António Silva Lima a quem agradecemos o 
seu serviço pastoral e todo o cuidado na preparação e vivência da 
visita pastoral nas condições especiais de pandemia. Manifestamos 
gratidão a todos os que, de tantas formas e com tanta dedicação, 
servem estas paróquias nos diversos organismos, movimentos e 
ministérios. Um grande bem hajam ao pároco e paroquianos!

Na tarde de sábado, dia 07, o acolhimento aconteceu no adro da 
Igreja Matriz de Gemeses, estando presente o Pároco, o Presidente 
da Junta de Freguesia e alguns membros do Conselho Económico, 
bem como alguns catequistas.

Seguiu-se a Eucaristia e o Sacramento do Crisma, pelas 17.00h. 
Os  crismandos, com seus familiares, ocuparam o interior da Igreja 
Paroquial e as outras pessoas permaneceram no Salão Paroquial. 
Cumprindo as normas sanitárias todos puderam participar.

Após esta bela celebração da Eucaristia e do Sacramento da 
Confirmação, aconteceu também o acolhimento por parte do Pároco 
e Presidente da União da Freguesias e membros do Conselho 
Económico em Gandra, seguindo-se a Missa Vespertina.
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O Bispo Auxiliar presidiu, pelas 09.00h, à celebração da Euca-
ristia na manhã de domingo em Gemeses, numa celebração bem 
participada.

Pelas 10.30h foi celebrada a Eucaristia e Sacramento do Crisma 
em Gandra. Todos os momentos desta celebração foram vividos 
com alegria e beleza.

“Jesus chamou os que queria e foram ter com Ele” (Mc 13,3)! 
Era o lema da Semana de Oração pelos Seminários, que se conclui 
neste 32.º Domingo Comum. Foi recordado que, na conclusão da 
visita pastoral, é necessária esta prontidão da resposta. Que não 
deixemos apagar a chama e o fogo desta chamada. Ao forte brado, 
que nos acorda do sono, “eis o Esposo; ide ao seu encontro” (Mt 
25,1-13), há levantar-se imediatamente com as candeias da fé, da 
esperança e do amor bem acesas.

Foi recordado nas celebrações das duas paróquias que a Pala-
vra de Deus é farol dos nossos passos, é luz dos nossos caminhos. 
Sem a Palavra de Deus, a nossa fé fica às escuras! Por isso são tão 
decisivos os Grupos da Palavra, como os que o Senhor D. Jorge 
propõe: Grupos Semeadores de Esperança (até pelo nome, e tendo 
as circunstâncias atuais, parece que o Espírito Santo os sugeriu ao 
Sr. Arcebispo …). Foi assumido o compromisso de multiplicar estes 
grupos, ou outros ao redor da Palavra de Deus.

Os jovens crismados receberam como lembrança o CD, cujo 
título é um convite: “Agarra a Vida”. Agarrar a vida para a trans-
formar em dom e porque não ser padre?

Os tempos incertos de pandemia, desafiam a paróquia a ser 
“uma verdadeira casa de família, sensível, fraterna, acolhedora e 
sempre apressadamente a caminho, mãe «comovida» com as dores e 
alegrias dos seus filhos e filhas, cada vez menos em casa, cada vez 
mais fora de casa, a quem deve fazer chegar e saber envolver, na 
mais simples e comovente notícia do amor de Deus” (CEP, Carta 
Pastoral, Para um rosto missionário da Igreja, ns.7-8).
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Decretos de aprovação
de estatutos

O senhor D. Jorge Ortiga promulgou decretos que 
aprovam os estatutos de:

FUNDAÇÃO CENTRO MISSIONÁRIO - FCM, sito na 
paróquia de São Víctor, Concelho de Braga, Arciprestado de Braga 
e Arquidiocese de Braga.   

Constam de trinta e cinco Artigos, distribuídos por seis capítulos, 
exarados em dezoito páginas (incluído o averbamento) autenticadas 
com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

Para memória se outorga o presente Decreto, que vai assinado 
em nome da autoridade canónica competente, o Bispo Diocesano, 
e autenticado com o selo branco da Arquidiocese.

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Pessoas Jurídicas, Processo n.º 3840 / 2017.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 16 de junho de 2020.

 

2. Serviços Centrais
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ARCIPRESTADO DE VILA DO CONDE /PÓVOA DE 
VARZIM - AVCPV, sedeado na paróquia de Nosso Senhor dos 
Navegantes de Caxinas, Concelho de Vila do Conde, Arciprestado 
de Vila do Conde / Póvoa de Varzim e Arquidiocese de Braga.  

Constam de vinte e seis Artigos, distribuídos por cinco capítulos, 
exarados em catorze páginas (incluído o averbamento) autenticadas 
com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

Para memória se outorga o presente Decreto, que vai assinado 
em nome da autoridade canónica competente, o Bispo Diocesano, 
e autenticado com o selo branco da Arquidiocese.

O acto fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no Processo n.º 
1252 / 2020 e na Secção dos Arciprestados.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 12 de novembro de 2020.

 

Decretos de extinção
de entes canónicos

Tendo sido requerida a extinção da FUNDAÇÃO SI-
CAR sedeada na Paróquia de Imaculada Conceição de Infantas, 
Arciprestado de Guimarães e Vizela e Arquidiocese de Braga;

Atendendo a que não se vislumbram possibilidades de se poder 
dar continuidade às actividades e projectos a que se propunha, e 
tendo decorrido os trâmites exigidos, integradosno Processo Nº 
1770 / 2020 da Cúria Arquiepiscopal de Braga, nada obstando ao 
deferimento;

D. JORGE FERREIRA DA COSTA ORTIGA, por mercê 
de Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo de Braga e Primaz 
das Espanhas, no uso da sua jurisdição, de acordo com os cânones 
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120 § 1º e 320 § 2º e o Art.º 46 das Normas Gerais das As-
sociações de Fiéis;

Extingue a FUNDAÇÃO SICAR sedeada na Paróquia de 
Imaculada Conceição de Infantas, Arciprestado de Guimarães e Vi-
zela e Arquidiocese de Braga e, dando cumprimento ao estipulado 
pelo cânone 123, decreta que qualquer direito ou obrigação, bem 
como os bens que possam pertencer a esta entidade extinta, passem 
para a Fundadora Alzira de Fátima Oliveira Fernandes, residente 
na paróquia da Imaculada Conceição de Infantas do Arciprestado 
de Guimarães e Vizela e Arquidiocese de Braga.

Para memória, se outorga o presente Decreto que vai assinado 
em nome da autoridade canónica competente, o Bispo Diocesano, 
e autenticado com o selo branco da Arquidiocese.

O acto fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no aludido 
processo e na Secção dos Entes Canónicos.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 10 de novembro de 2020.

 
Tendo sido requerida a extinção da CONFRARIA DAS AL-

MAS sedeada na Paróquia de Nossa Senhora da Expectação 
de Tregosa, Arciprestado de Barcelos e Arquidiocese de Braga;

Atendendo a que não se vislumbram possibilidades de se poder 
dar continuidade às actividades e projectos a que se propunha, e tendo 
decorrido os trâmites exigidos, integrados no Processo Nº 1793 / 
2020 da Cúria Arquiepiscopal de Braga, nada obstando ao deferimento;

D. JORGE FERREIRA DA COSTA ORTIGA, por mercê 
de Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo de Braga e Primaz 
das Espanhas, no uso da sua jurisdição, de acordo com os cânones 
120 § 1º e 320 § 2º e o Art.º 46 das Normas Gerais das As-
sociações de Fiéis;

Extingue a CONFRARIA DAS ALMAS sedeada na Paróquia de 
Nossa Senhora da Expectação de Tregosa, Arciprestado de Barcelos 
e Arquidiocese de Braga e, dando cumprimento ao estipulado pelo 
cânone 123 e estatutos, decreta que qualquer direito ou obrigação, 
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bem como os bens que possam pertencer a esta entidade extinta, 
passem para Fábrica da Igreja de Nossa Senhora da Expectação de 
Tregosa, sita no Arciprestado de Barcelos e Arquidiocese de Braga.

Para memória, se outorga o presente Decreto que vai assinado 
em nome da autoridade canónica competente, o Bispo Diocesano, 
e autenticado com o selo branco da Arquidiocese.

O acto fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no aludido 
processo e na Secção dos Entes Canónicos.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 05 de maio de 2020.

 
Tendo sido requerida a extinção da CONFRARIA DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO sedeada na Paróquia de 
Nossa Senhora da Expectação de Tregosa, Arciprestado de 
Barcelos e Arquidiocese de Braga;

Atendendo a que não se vislumbram possibilidades de se poder 
dar continuidade às actividades e projectos a que se propunha, e 
tendo decorrido os trâmites exigidos, integrados no Processo Nº 
1794 / 2020 da Cúria Arquiepiscopal de Braga, nada obstando ao 
deferimento;

D. JORGE FERREIRA DA COSTA ORTIGA, por mercê de 
Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo de Braga e Primaz das Es-
panhas, no uso da sua jurisdição, de acordo com os cânones 120 § 1º 
e 320 § 2º e o Art.º 46 das Normas Gerais das Associações de Fiéis;

Extingue a CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRA-
MENTO sedeada na Paróquia de Nossa Senhora da Expectação de 
Tregosa, Arciprestado de Barcelos e Arquidiocese de Braga e, dando 
cumprimento ao estipulado pelo cânone 123 e estatutos, decreta 
que qualquer direito ou obrigação, bem como os bens que possam 
pertencer a esta entidade extinta, passem para Fábrica da Igreja de 
Nossa Senhora da Expectação de Tregosa, sita no Arciprestado de 
Barcelos e Arquidiocese de Braga.

Para memória, se outorga o presente Decreto que vai assinado 
em nome da autoridade canónica competente, o Bispo Diocesano, 
e autenticado com o selo branco da Arquidiocese.
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O acto fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no aludido 
processo e na Secção dos Entes Canónicos.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 05 de novembro de 2020
.

Tendo sido requerida a extinção da CONFRARIA DE 
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO sedeada na Paróquia 
de Nossa Senhora da Expectação de Tregosa, Arciprestado 
de Barcelos e Arquidiocese de Braga;

Atendendo a que não se vislumbram possibilidades de se poder 
dar continuidade às actividades e projectos a que se propunha, e tendo 
decorrido os trâmites exigidos, integrados no Processo Nº 1795 /   
/ 2020 da Cúria Arquiepiscopal de Braga, nada obstando ao deferimento;

D. JORGE FERREIRA DA COSTA ORTIGA, por mercê de 
Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo de Braga e Primaz das Es-
panhas, no uso da sua jurisdição, de acordo com os cânones 120 § 1º 
e 320 § 2º e o Art.º 46 das Normas Gerais das Associações de Fiéis;

Extingue a CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO 
ROSÁRIO sedeada na Paróquia de Nossa Senhora da Expectação 
de Tregosa, Arciprestado de Barcelos e Arquidiocese de Braga e, 
dando cumprimento ao estipulado pelo cânone 123 e estatutos, 
decreta que qualquer direito ou obrigação, bem como os bens 
que possam pertencer a esta entidade extinta, passem para Fábrica 
da Igreja de Nossa Senhora da Expectação de Tregosa, sita no 
Arciprestado de Barcelos e Arquidiocese de Braga.

Para memória, se outorga o presente Decreto que vai assinado 
em nome da autoridade canónica competente, o Bispo Diocesano, 
e autenticado com o selo branco da Arquidiocese.

O acto fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no aludido 
processo e na Secção dos Entes Canónicos.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 05 de novembro de 2020.
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Provisão a corpos gerentes
O senhor D. Jorge Ortiga assinou a provisão que aprova os 

corpos gerentes da CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA 
ASSUNÇÃO, sita na Paróquia de São Cristóvão de Cabeçudos, 
Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, Concelho de Vila Nova 
de Famalicão e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: António José de Azevedo Bezerra 
Secretários: Luís Joaquim Borges Machado e Mário Magal-

hães Teixeira 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Joaquim Abreu Gomes 
Secretário:  Arnaldo da Silva Tinoco 
Tesoureiro:  Avelino Cerejeira Marques 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Diamantino Oliveira Barbosa 
Vogais:  Alfredo Carvalho Faria 
   Carlos Alberto da Silva Carneiro 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Nuno Fernando de Sá Vilas Boas

Esta homologação é válida de 12 de setembro de 2020 até 12 
de setembro de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1742 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de novembro de 2020.
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Informações diversas

Dinâmica vocacional. Os Seminários Arquidiocesanos e o 
Departamento de Catequese aliaram-se para elaborar e lançar uma 
dinâmica vocacional, intitulada “Pssssttttt, sim, tu aí!”.

A iniciativa, divulgada online, assinalou a Semana dos Seminários.
“O convite para a dinâmica é lançado a todos os catequistas, 

para que o material seja abordado junto dos catequizandos, tendo 
sido elaborado um encontro mais curto para facilitar isso mesmo”, 
explica uma nota divulgada em 02 de novembro.

A dinâmica, dirigida à infância, adolescência e juventude, tem 
como inspiração o lema da Semana dos Seminários deste ano, 
“Jesus chamou os que queria e foram ter com Ele” (Mc 3, 13).

 
Uma Vigília de Oração pelos Seminários realizou-se em 

06 de novembro na Igreja de São Pedro e São Paulo, no Seminário 
Conciliar. Presidiu o senhor D. Nuno Almeida.

Caminhada para o Advento e Natal. O Departamento 
Arquidiocesano para a Liturgia apresentou uma proposta de  
caminhada para o tempo litúrgico do Advento e Natal denominada 
«APP da Caridade». 

3. Programa Pastoral
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Disponível em formato digital, destina-se às celebrações comu-
nitárias da Eucaristia mas não exclusivamente. Sugere conteúdos 
que podem ajudar cada cristão e/ou cada família a viver de forma 
mais intensa e autêntica este tempo do ano litúrgico.

 
O Departamento Arquidiocesano da Pastoral de Jo-

vens reuniu em 07 de novembro a fim de redefinir programas e 
datas das atividades agendadas.

Foi decidido que dois jovens da Arquidiocese estarão presentes 
em Roma, no próximo dia 23, na entrega dos símbolos da Jornada 
Mundial da Juventude.

No dia 28 realiza-se a entrega dos símbolos bracaenses aos 
responsáveis arciprestais.

O Dia Arquidiocesano da Juventude foi programado para 27 
de março de 2021 na Póvoa de Lanhoso.

 
O Centro Missionário da Arquidiocese de Braga 

(CMAB) inicia em 02 de janeiro o plano de formação de voluntários 
no âmbito do projeto de cooperação missionária “Salama!”, celebrado 
entre as Diocese de Braga e de Pemba (Moçambique).

A data foi confirmada em 14 de novembro no Encontro Inicial 
de apresentação que, devido às restrições de circulação, decorreu 
em formato online através de uma plataforma digital.

Para este encontro inscreveram-se 15 pessoas.
 
Escolas católicas. O Departamento Arquidiocesano para a 

Presença da Igreja no Ensino promoveu em 18 de novembro um 
encontro com Moderadores de Pastoral nas escolas católicas. Este 
foi o segundo encontro deste género, tendo o primeiro ocorrido 
em fevereiro com os diretores das escolas. 

O encontro, que se realizou através dos meios digitais, iniciou-
se com um momento de oração e uma breve saudação dirigida 
aos presentes pelo diretor deste departamento, o Pe. Rúben Cruz. 
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Os vários representantes de cada escola católica presentes tiveram, 
de seguida, oportunidade de partilhar algumas ideias e experiências 
vividas dos diversos contextos que representam.

Numa segunda parte foram apresentadas, pelo diretor do de-
partamento, algumas atividades já agendadas para este ano letivo, 
bem como os grandes objetivos deste serviço, que passam sobretudo 
pela promoção de um espaço de aproximação, relação e encontro 
entre as diversas escolas católicas da Arquidiocese de Braga, assim 
como fomentar a partilha entre elas.

Foi reforçado que, “dentro da complexa realidade que é a 
Igreja, as escolas católicas assumem um papel preponderante. Daí 
esta necessária sintonia e comunhão entre as mesmas. Neste sentido, 
o Departamento afigura-se como um importante ponto de apoio, 
acompanhando de perto cada Escola e proporcionando momentos 
de encontro, quer a nível diocesano, quer a nível nacional, dispondo 
plataformas para a partilha de ideias e materiais e, ainda, fazendo 
propostas de formação”.

 
HI-God. «Amar sem fronteiras» foi o título do «Hi-God – um 

dia com Deus» que se realizou em 28 de novembro. 
Com a mais recente encíclica do Papa Francisco – “Fratelli 

Tutti” – como pano de fundo, o programa contou com uma 
mensagem inicial de D. Jorge Ortiga. De seguida, houve um  de-
bate com dois convidados: Carlos Palma Lema, do projeto “Living 
peace international”, e o padre Paulo Duarte SJ, autor do livro 
“Deus como tu”.

Houve ainda um jogo / quizz online, para que todos pudes-
sem saber um pouco mais sobre a encíclica de uma forma mais 
interativa e, no final, um momento de partilha e oração.

 
Arciprestado de Barcelos. O Clero do arciprestado recordou 

em 18 de novembro, na paróquia da Oliveira Santa Eulália, os 
sacerdotes falecidos.

Após a celebração da Eucaristia realizou-se a palestra mensal. 
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Arciprestado de Braga. Uma Missa de sufrágio pelos sacerdotes 
falecidos foi celebrada em 26 de novembro na igreja paroquial de 
Fraião. Presidiu o senhor D. Jorge Ortiga.

O Clero da Zona Pastoral da Cidade e Este reuniu online em 
11 de novembro. Um dos assuntos tratados foi o horário das missas 
nos próximos dois fins de semana, uma vez que entre as 13h00 e 
as 05h00 há recolher obrigatório.

Arciprestado de Fafe. A paróquia de Santa Eulália deu em 
01 de novembro as boas vindas às crianças que iniciam este ano 
pastoral a formação catequética. 

Nesse mesmo dia foram celebrados os 70 de publicação do boletim 
paroquial «Igreja Nova». Criado em 01 de novembro de 1950 pelo P. 
Manuel Domingues Basto (Santa Cruz), em 70 anos publicou mais 
de 3.500 edições com um total de 14.000 páginas. Tem hoje uma 
tiragem de 1.600 exemplares e também está disponível em formato 
digital. É distribuído por uma equipa de seis dezenas de pessoas.

Um momento de oração de sufrágio pelos sacerdotes naturais  
ou que serviram nas paróquias de Fafe e já faleceram realizou-se 
em 18 de novembro  na igreja nova de S. José.

Seguiu-se, no Centro Pastoral de Santa Eulália, a habitual pa-
lestra mensal.

Arciprestado de Guimarães e Vizela. O Departamento de 
Música Sacra do Arciprestado Guimarães/Vizela realizou no dia 27 
de novembro, na Igreja de Nª Sª da Oliveira, um “Concerto de 
Música Litúrgica para o Tempo do Advento”, de forma a assinalar 
o Dia de Santa Cecília – Padroeira dos Músicos.

Impedido pelas atuais circunstâncias de assinalar o Dia Arci-
prestal da Música Sacra com a formação “Workshop de Técnica 
Vocal para coros”, como é habitual, o Departamento optou pela 
organização do concerto levado a cabo pelo recentemente criado 
“Coro de Câmara Arciprestal– Guimarães/Vizela”, sob a direção 
artística de Martinho Fernandes.
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Arciprestado de Vila Nova de Famalicão. O clero reuniu-
se em 18 de novembro na Igreja paroquial de Divino Salvador da 
Lagoa numa celebração de sufrágio por todos os sacerdotes oriundos 
deste arciprestado e também por todos aqueles que ao longo dos 
anos serviram o mesmo.

Após a Eucaristia realizou-se a palestra mensal.
O Arciprestado promoveu em 25, 26 e 27 de novembro, online, 

três Encontros Bíblicos orientados por D. António Couto, subordi-
nados ao tema “Faz do mesmo modo por uma Igreja Samaritana”, 
a partir da parábola do Bom Samaritano (Lc 10, 29-37).
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Notícias diversas

O P. Manuel Fonte Carvalho celebrou em 01 de novembro 
as Bodas de Oiro Sacerdotais.

Natural de Sobradelo da Goma, no arciprestado de Póvoa de 
Lanhoso, é pároco de Queimadela e Medelo, no arciprestado de Fafe.

 
O P. Armindo Patrão de Abreu publicou o livro ««Pandemia 

e aprisionamento».
Nascido na freguesia de Marinhas, em 1944, Armindo Patrão 

de Abreu é pároco de Palmeira do Faro e Curvos, no arciprestado 
de Esposende.

 
O Cónego António de Oliveira Fernandes faleceu em 22 

de novembro no Hospital de Ponte de Lima.
A missa exequial foi celebrada no dia 24 na paróquia de Ri-

beira, Ponte de Lima.
Nascido a 15 de abril de 1943, em Ponte de Lima, frequentou 

os Seminários de Braga e foi ordenado sacerdote a 25 de setembro 
de 1966.

Exerceu, desde esse ano e até 1974 – apenas com uma breve 
interrupção para frequentar e concluir o Mestrado em Filosofia na 

4. Clero e Seminários
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Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma – o cargo de Prefeito 
no Seminário de Nossa Senhora da Conceição.

De 1974 a 1975 foi Vice-reitor no Seminário Conciliar de S. 
Pedro e S. Paulo (Seminário de Santiago) e, de 1975 até 1980, 
voltou a exercer como Prefeito no mesmo Seminário. Em 1980 
foi nomeado Reitor da mesma instituição.

A 2 de Fevereiro de 1982 tomou posse como Capitular da 
Sé de Braga.

Em 1995 foi também nomeado Delegado Episcopal no Departa-
mento para o Diaconado Permanente. No ano seguinte terminou o 
Doutoramento em Filosofia e começou a lecionar na Universidade 
Católica Portuguesa (UCP) disciplinas como Antropologia Filosófica, 
História da Filosofia Contemporânea, Ontologia e Psicologia do 
Desenvolvimento Humano.

Na UCP viria a desempenhar outras funções além da docên-
cia: foi Diretor Adjunto e, posteriormente, Assessor da Direção da 
Faculdade de Teologia, em Braga.

De 2004 a 2010 exerceu as funções de Assistente na Associação 
Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE).

Após a aposentação passou a viver na sua casa de S. João da 
Ribeira, Ponte de Lima.

 
A Semana dos Seminários, que passou a ser celebrada do 

31.º ao 32.º Domingo do Tempo Comum, realizou-se de 01 a 08 
de novembro com o lema “Jesus chamou os que queria e foram 
ter com Ele (Mc 3, 13)”.   

Um retiro para sacerdotes realizou-se, online, de 16 a 20 
de novembro.

Orientado pelo P. Carlos Carneiro S.J, incluiu dois momentos 
de reflexão em cada dia: um pela manhã e outro de tarde.

 
Uma recoleção para o Clero realizou-se online em 24 de 

novembro. Orientou a reflexão o P. Nuno Ventura.
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Notícias diversas
A Casa de Saúde do Bom Jesus, das Irmãs Hospitaleiras,  

decidiu implementar um novo serviço de apoio domiciliário es-
pecializado em  demências.

O P. Agostinho Ribeiro Loureiro faleceu em 02 de novembro, 
no Seminário de Fraião - Lar Anima Una (em Braga).

No dia 03 foi celebrada a Eucaristia de corpo presente no 
Seminário de Fraião. Foi sepultado na sua terra natal, Areias de 
Vilar-Barcelos. 

Completaria em 11 de novembro 83 anos de idade e no dia 
três, 57 anos de sacerdócio, a grande maioria deles vividos em 
missão em Angola.

 
Madalena de Jesus (Maria de Jesus), das Franciscanas 

Missionárias de Nossa Senhora, faleceu em 17 de novembro, dia em 
que completava cem anos de idade. Vivia em Airó, no arciprestado 
de Barcelos, desde 1977.

 
Marília de Jesus Barbosa, da Congregação do Sagrado Coração 

de Maria, faleceu em 24 de novembro na Casa de Acolhimento 
da Quinta da Armada, em S. Vítor, Braga.

Foi sepultada no cemitério de Fátima, em jazigo da Comunidade.
Natural de Burgo, Arouca, tinha 82 anos de idade.
 

5. Religiosos/as
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Esclarecimento sobre o Parque 
de S. João da Ponte

 A Arquidiocese de Braga reivindica o direito de 
propriedade do Parque de S. João da Ponte.

 
O Tribunal Judicial de Braga, Juízo Central Cível de Braga, Juiz 

4, no litígio quanto à propriedade do Parque de S. João da Ponte, 
deu razão à Câmara Municipal de Braga. Não sendo momento para 
apresentar os nossos argumentos, que faremos no recurso que será 
interposto, impõe-se dar algumas informações.

 
1. Quando a Arquidiocese resolveu introduzir esta causa tinha 

um único intuito: esclarecer para dum modo pacífico e ordenado 
o colocar ao serviço da comunidade. Na verdade, nos últimos 
tempos têm surgido intervenções da Câmara que perturbam um 
sadio relacionamento. Sabemos que crianças e idosos, sozinhos ou 
em grupo, procuram este recanto. Nunca nos passou pela cabeça 
alguma restrição ao uso. É espaço para celebrações religiosas, mas 
sempre aberto a diversificadas iniciativas. Já demos autorização, há 
pouco tempo, para a Igreja Ortodoxa lá colocar um monumento. 
A cidade, na sua vertente cultural, multicultural e multiétnica teve 

6. Património
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e terá sempre as portas abertas. Já apresentamos, por escrito, à 
Câmara um protocolo onde a Câmara reconheceria a propriedade 
da Igreja, podendo na mesma organizar ali atividades. Apenas se 
colocava uma condição. Importaria que os valores e a moral cristã, 
que os bracarenses reconhecem como constitutivos da nossa história, 
aí fossem respeitados. Nunca poderíamos aceitar atos de paganismo 
pois iríamos trair a memória dos nossos antepassados. Na verdade, 
não podemos aceitar, por muito que respeitemos as correntes da 
modernidade, que “o convívio cristão com o pagão” são “marca 
identitária da cultura bracarense” por muito que esta tese seja de-
fendida por alguém que se diz “estudioso da história de Braga”.

 
2. Para a Arquidiocese de Braga, o Parque de S. João da Ponte 

pertence, desde tempos imemoriais, à Igreja, na figura da Confraria 
de S. João e depois das paróquias de S. Lázaro e Santo Adrião. 
Com isto pretendemos que seja sempre um espaço aberto onde se 
possa celebrar e viver a fé, mas também como verdadeiro pulmão 
visitado por bracarenses e pessoas doutras localidades. Não temos 
receio de afirmar que os espaços da Igreja são do povo e para o 
povo. Sempre assim foi e queremos que continue a ser. 

 
Como testemunho a comprovar a posse por parte da Igreja, 

para além de muitos outros documentos apresentados, recordemos 
uma inscrição colocada no sopé dum cruzeiro mandado construir 
e aí colocado por S. Bartolomeu dos Mártires por ocasião duma 
peste que assolou a cidade. “Sendo Arcebispo de Braga, D. Frei 
Bartolomeu dos Mártires, houve peste nesta cidade, ano 1570, os 
empestados foram trazidos para esta devesa”. É do conhecimento 
público esta inscrição.

 
3. Impõe-se uma breve explicação sobre a razão de ser dos 

adros. Sempre foram parte integrante das Igreja. Estas ficam in-
completas sem um espaço para o encontro das pessoas. As paróquias 
sempre as tiveram e os Santuários e Capelas com mais devoção 
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faziam com que os espaços fossem maiores. As festas eram mo-
mentos que marcavam o ritmo das comunidades. Que o digam 
as pessoas de mais idade. Rezava-se, corria-se, faziam-se negócios, 
resolviam-se questões muitas vezes de forma violenta. Ao lado de 
muitas capelas e na devoção aos santos nasceram feiras de animais e 
outras tradições que ainda hoje perduram. Alguns santuários tinham 
mesmo espaços para pernoitar, como no Bom Jesus e na Abadia. 
Nunca uma igreja ou santuário se limitava aos espaços de culto. 
Se percorrermos os santuários da Arquidiocese confirmamos esta 
realidade (Bom Jesus do Monte, Sameiro, Alívio, Aparecida, Fran-
queira, Senhora da Saúde, Senhora do Carmo, Senhora da Penha, 
Senhora do Pilar, Senhora do Viso).

 
Estes adros tiveram sempre uma função pública. Neles entravam 

cristãos e não cristãos. Por este motivo as Câmaras sentiam-se mo-
tivadas para intervir em terrenos que não lhes pertencem, mas em 
consideração pelo bem público. É isto que tem acontecido em quase 
todas as paróquias de todos os concelhos. Temos 551 paróquias e 
16 concelhos. As paróquias e a Arquidiocese testemunham gratidão 
a todas as autarquias e sabemos que uma sadia colaboração mostra 
o nosso compromisso pelo bem da comunidade e sociedade. O 
que é nosso está sempre ao serviço da sociedade.

 
No caso concreto de S. João da Ponte desde sempre solicita-

mos e aceitamos os trabalhos de limpeza e arranjos dos espaços 
por parte da Câmara. Sempre as intervenções aí realizadas acon-
teceram a nosso pedido e com a nossa concordância. Havia uma 
colaboração harmoniosa. Só ultimamente e apesar dos espaços 
estarem registados em nosso nome, surgiram dificuldades que não 
conseguimos entender.

 
Para além dos documentos de que dispomos, convém referir 

que a paróquia de Santo Adrião paga IMI do coreto, recebia renda 
dum quiosque aí situado, negociou a venda da madeira, pagou 
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indeminizações em viaturas por queda de árvores a mando da 
Câmara que afirmou que a paróquia o deveria fazer pelo facto 
de o espaço ser seu.

 
4. As festas religiosas em honra dos santos sempre foram e 

são realizadas pelas Confrarias como Associações de Fiéis. Quando 
as circunstâncias aconselham são constituídas Comissões de Festas 
sempre em articulação, na programação e realização das festas, com 
a Igreja. Foi isso que aconteceu nas Festas de S. João. Quando 
elas atingiram a dimensão de festas concelhias, a Câmara integrou 
essa Comissão com outras entidades que hoje têm o estatuto de 
Associação. A Câmara é uma parte dessa Associação, porventura 
até importante, mas a Igreja (paróquia e Arquidiocese - através do 
Cabido) nunca deixou de estar presente, dando as suas sugestões e 
colaborando ativamente na realização das festas.

 
5. Já dissemos que iremos recorrer da sentença. Reconhecemo-

la injusta e não alicerçada em argumentação jurídica fiel à história. 
Fazemo-lo com muita repugnância e reafirmamos que o diálogo 
seria o caminho mais adequado para reconhecer a propriedade e 
a colocar ao serviço da cidade, como sempre esteve e queremos 
que continue. Não podemos concordar com uma argumentação 
apresentada em Tribunal baseada, não em documentos, mas num 
estudo de alguém, ainda por cima, parte interessada na causa. Dis-
cordamos do que se lê na sentença: “O convívio do cristão com 
o pagão naquele local, que constitui até a marca identitária da 
cultura bracarense segundo explicado por um estudioso da história 
da cidade”. O membro do executivo que fez esta afirmação poderá 
pensar na seriedade do seu estudo. Será que o povo de Braga 
concorda que a marca identitária da cultura bracarense, passa pela 
afirmação de reconhecer “o pagão naquele local”? Não nos parece. 
Conhecemos as correntes que circulam, mas a história de Braga 
nunca se poderá escrever sem o cristianismo. Temos orgulho na 
história que fizemos. Por isso a queremos defender. 
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6. Importa esclarecer outro pormenor para evitar confusões. 
O Parque da Ponte era da Arquidiocese, mas foi confiscado pelo 
Estado em 1910, como tantos outros edifícios emblemáticos que 
caracterizam a nossa cidade. Hoje, não pertence à Igreja. Mas o 
Parque de S. João da Ponte (capela e território em torno), nunca 
sofreu outro destino. Pertence inequivocamente à Igreja e é isto 
que queremos defender. Sendo da Igreja estará sempre, como es-
teve no passado e queremos que continue ao serviço da cidade, 
ao serviço de todos.

 Braga, 27 de novembro de 2020.
Arquidiocese de Braga

 

Notícias diversas

A exposição “O Raiar da Esperança”, com 35 peças 
de Isabel Cardoso, foi inaugurada em 19 de novembro na Torre 
Medieval do Museu Pio XII.
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Notícias diversas

A «Folha Dominical», que se publica semanalmente nas 
paróquias de Aldreu, Feitos e Palme, do arciprestado de Esposende, 
atingiu em 15 de novembro o número 600. Fundada em 2009 pelo 
padre Rui Carvalho, é presentemente dirigida pelo padre Manuel 
Domingos Sampaio Viana. O presente objetivo deste sacerdote é 
conseguir com que A Folha seja distribuída porta a porta, de forma 
que chegue também a quem não participa nas Eucaristias.

O Grupo Coral de São Bento da Porta Aberta celebrou 
em 23 de novembro o primeiro aniversário.

Foi fundado por Fernando Correia, Filomena Araújo e Agostinha 
Cerdeiras.

 
O número 9 de «Salicus», revista de música litúrgica, foi 

dedicado ao Advento.
 

7. Educação da Fé
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Notícias diversas

Ministros da Comunhão. Uma formação inicial para Ministros 
Extraordinários da Comunhão, prevista de 13 a 15 de novembro, 
teve de ser adida devido ao agravamento da pandemia e ao facto 
de haver muitas inscrições e parte da formação ser presencial.

 
A Confraria do Sameiro celebrou em 08 de novembro o 

Dia do Irmão. Dada a situação de pandemia não se realizou o 
habitual magusto/convívio.

 
A Junta de Núcleo do Corpo Nacional de Escutas (CNE) 

de Guimarães determinou em 12 de novembro a suspensão 
imediata, até ao dia 30, das atividades escutistas presenciais nos seus 
54 agrupamentos no arciprestado de Guimarães e Vizela.

 

8. Apostolado dos Leigos
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Notícias diversas

Formação para agentes turísticos. A Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) em Braga lançou uma formação especializada, 
totalmente gratuita, para agentes turísticos. A formação é feita em 
regime pós-laboral e teve início em 06 de novembro.

Os participantes poderão ter formação especializada nas áreas 
do Planeamento, Marketing, Gestão e Salvaguarda de Património 
e Ética Social, sem quaisquer custos.

 
A Pastoral Universitária apresentou em 09 de novembro uma 

nova edição do «(Des)Envolve-te», um projeto de crescimento pessoal 
que propõe juntar ao percurso académico o serviço voluntário. 

Este ano estão disponíveis iniciativas de voluntariado no «Mais 
Horizonte», no «Projeto Homem», na Casa de Saúde do Bom Jesus 
e no Lar de Santa Estefânia. 

«Mais Horizonte» é um projeto centrado no apoio escolar e na 
educação de crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem 
ou provenientes de contextos sociofamiliares fragilizados.

«Projeto Homem» incide em ações de enriquecimento formativo, 
pessoal e humano junto de jovens e adultos com dependências.

«Casa de Saúde do Bom Jesus» centra-se em ações de apoio e 
acompanhamento de mulheres portadoras de doença mental.

9. Pastoral Social
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«Lar Santa Estefânia» está focado no desenvolvimento pessoal e 
social de crianças da Instituição do Lar de Sta. Estefânia, em Guimarães.

No dia 14 de novembro a Pastoral Universitária promoveu um 
encontro em formato de videoconferência para discutir a importância 
da juventude no processo de transformação da sociedade.

 
A Caritas Arquidiocesana, entre março e 31 de outubro 

do ano em curso, realizou 3.450 atendimentos, entregou 10.446 
refeições e 1. 126 cabazes alimentares. Distribuiu 6.385 euros em 
vales alimentares e 3.330,65 euros em apoio em medicamentos.

 
Coração samaritano.  A Paróquia de Fafe lançou em 15 de 

novembro, IV Dia Mundial dos Pobres, um serviço de atenção ao 
próximo com o nome ‘Coração Samaritano’.

O serviço, formado por alguns voluntários e voluntárias, pretende 
apostar na criação de uma cultura de acolhimento e de caridade, 
para não deixar ninguém esquecido nem caído, sobretudo nesta 
fase difícil da pandemia.

 
Correio da esperança. A Pastoral Penitenciária convidou as 

pessoas a escreverem cartas aos reclusos por ocasião do Natal. É o 
denominado «Correio da esperança».

Esta iniciativa já existe há seis anos nos Estabelecimentos Pri-
sionais de Braga e Guimarães. Tem como objetivo  aproximar as 
pessoas da sociedade civil das pessoas privadas de liberdade através 
de correspondência escrita.

Têm participado muitas pessoas, desde grupos de jovens, a 
catequistas, catequizandos do 9º e 10º ano e alunos de escolas 
secundárias. Todos os anos, na noite de consoada, são distribuídas 
mais de 200 cartas ou postais aos reclusos.

 
O Hotel João Paulo II (ex Centro Apostólico do Sameiro) 

voltou a ser cedido gratuitamente pela Arquidiocese para, a partir 
de 30 de novembro, ser reativado como unidade de retaguarda 
distrital para doentes Covid-19.
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Cónego Oliveira Fernandes

«Padre António Oliveira Fernandes:— foi tão 
bom tê-lo com todos nós!» foi o título de um In 
Memoriam publicado por António Costa Guima-
rães no «Diário do Minho»  de 24 de novembro.

O Padre Doutor António Oliveira Fernandes faleceu este Do-
mingo, dia de Cristo Rei (22 de Novembro), aos 77 anos, após 
várias semanas de grande sofrimento, no Hospital de Ponte de Lima.

A este Homem e Mestre que nasceu em S. João da Ribeira, 
concelho de Ponte de Lima, em 15 de Abril de 1943, filho de 
Manuel José Fernandes e de Lucinda Martins de Oliveira apenas 
diremos: Muito obrigado. Foi tão bom tê-lo connosco, a nosso lado, 
acompanhando o nosso crescimento humano, cultural e religioso!

Lembramos, em seguida, alguns momentos que marcam a sua 
vida e — por consequência – são pedacinhos da nossa. Sim, porque 
uma das suas maiores riquezas era a de não abandonar os alunos, 
após a conclusão dos estudos, como é prova a participação nos 
convívios do grupo Fa La Do, que com uma periodicidade notável 
reúnem antigos alunos dos Seminários de Braga ou a sua adesão 
às actividades da Associação dos Antigos Alunos dos Seminários de 
Braga (ASSASB).

10. Memória
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Socorrendo-nos de um texto de outro grande Mestre nosso 
(Professor Jorge Coutinho) publicado na Revista Theologica, retemos 
aqui algumas das marcas da vida do Professor António de Oliveira 
Fernandes que sempre guardou sua aldeia natal, “com a sua idílica 
paisagem debruçada sobre o rio Lima uma notória nostalgia, dando 
a impressão de só nela se sentir verdadeiramente chez soi e fora 
dela sempre se experimentar um exilado”.

Os caprichos da vida trouxeram-no para Braga, ainda criança, 
em Outubro de 1954, para cultivar a vocação sacerdotal no Se-
minário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição, onde se 
faziam os quatro primeiros anos dos estudos preparatórios. Tendo 
passado sucessivamente pelos Seminários de Santiago e Conciliar de 
S. Pedro e S. Paulo, para os estudos, respectivamente, de Filosofia e 
de Teologia, recebeu a ordenação sacerdotal em 25 de Setembro de 
1966, das mãos do Arcebispo Primaz D. Francisco Maria da Silva.

Fora aluno brilhante. Tendo isso em conta e em ordem à 
renovação do corpo docente dos Seminários, depois de ter exer-
cido no Seminário de Nossa Senhora da Conceição funções de 
prefeito e professor (1966-1970), em 1971 foi enviado para Roma, 
a fim de estudar Filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana. 
Aí obteve o grau de Licenciatura em 1973 com a classificação 
de «magna cum laude».

Regressado a Portugal, em 1973 foi nomeado Vice-Director do 
Seminário de Nossa Senhora da Conceição e em 1974 Vice-Reitor 
do Seminário de Santiago. 

Entretanto, na sequência da Revolução de Abril, a descolonização 
obrigara muitos milhares de portugueses residentes nas Colónias 
africanas a regressarem à Pátria, muitos deles totalmente desampara-
dos. A Arquidiocese de Braga acolheu dezenas deles nas instalações 
deste Seminário para acolhimento de centenas de refugiados. 

A comunidade dos seminaristas passou então (1975) para o 
Seminário da rua de Santa Margarida, onde ficaram instalados como 
comunidade educativa autónoma, embora na (boa) vizinhança dos 
alunos de Teologia; e o seu Vice-Reitor acompanhou-os, continuando 
ali as suas funções, que exerceu durante apenas esse ano lectivo.
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Nesse ano acumulou a actividade de professor liceal de Religião 
e Moral Católica (Liceu Sá de Miranda, de Braga), passando depois 
a leccionar na mesma escola Filosofia e Psicologia (1976-1980). 

Em 1980, o então Reitor em exercício, P.e Dr. Jorge Coutinho, 
pediu dispensa do seu cargo, por razões de saúde, o P.e Dr. António 
de Oliveira Fernandes foi nomeado, pelo Arcebispo D. Eurico Dias 
Nogueira (1977-1999), Reitor titular, cargo que exerceu durante 
uma década (1980-1990). Desempenhou entretanto outras funções 
de relevo: Vigário Episcopal para a Doutrina da Fé (1981-1985); 
Presidente das Comissões Arquidiocesanas de Liturgia e Música 
(1981-1985); Delegado Episcopal para o Diaconado Permanente 
(1995). 

Em 1982 o Arcebispo nomeou-o Capitular da Sé de Braga, 
tendo assumido a «dignidade» de Tesoureiro-Mor do Cabido em 
1987, passando à de Chantre em 2003. 

Em 2004 é nomeado Assistente Eclesiástico da Associação Cristã 
de Empresários e Gestores Católicos (ACEGE), na sua secção de 
Braga.

No plano académico cabe aqui referir, antes de mais, a sua 
preparação. 

Em 1990 foi exonerado do cargo de Reitor do Seminário 
Conciliar a fim de se dedicar à investigação em ordem ao Dou-
toramento. Obteve este grau, concedido pela Universidade Católica 
Portuguesa, em 1996, tendo prestado as respectivas provas públicas 
na Faculdade de Filosofia de Braga, com defesa da dissertação «Paul 
Ricoeur: Sujeito e Ética» e a aprovação final «com distinção e 
louvor».

O seu trabalho académico a nível superior iniciara-se no Se-
minário Conciliar, cuja escola teológica obteve em 1977 o estatuto 
de Instituto filiado na Faculdade de Teologia de Lisboa (UCP), 
assumindo a designação oficial de Instituto Superior de Teologia de 
Braga e funcionando como tal durante dez anos (1977-1987). Era 
dado um dos maiores saltos qualitativos para o reconhecimento dos 
estudos dos alunos dos Seminários de Braga, certificados agora pelo 
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Estado português. Muitos de nós não imaginamos a importância 
que esta batalha teve para tantos jovens do Minho.

Leccionou aí, desde 1973, algumas disciplinas muito do seu 
gosto pessoal, como Cosmologia Filosófica, Antropologia Filosófica 
e Antropologia Biológica.

Em 1987 a escola teológica de Braga, do mesmo modo que 
a do Porto, foi incorporada numa (única) Faculdade de Teologia, 
desde então visivelmente ampliada e valorizada, como um dos seus 
três núcleos. 

Em 1996, tendo o Prof. Pio Alves de Sousa sido chamado, 
desde 1994, para exercer em Lisboa o cargo de Vice-Reitor da 
Universidade Católica e estando a acumular com o de Director-
-Adjunto do núcleo de Braga da Faculdade de Teologia – o Prof. 
Oliveira Fernandes assumiu as funções de seu sucessor como 
Director-Adjunto deste núcleo, até 2002.

Sob o estatuto da Faculdade de Teologia em sua extensão de 
Braga, leccionou uma razoável variedade de unidades curriculares: 
Cosmologia, Psicologia Científica, Antropologia Filosófica, Antro-
pologia Biológica, História da Filosofia Antiga, História da Filo-
sofia Contemporânea. Orientou seminários. Foi membro de júris 
de mestrado e de doutoramento, incluindo, a este nível, as provas 
públicas de Paula Carvalho com a dissertação «A Responsabilidade 
na Obra de Paul Ricoeur», na Universidade de Lisboa, onde teve 
a oportunidade de conhecer a pessoa (ainda viva e ali presente) 
daquele grande mestre da Hermenêutica Filosófica (1999).

No seu percurso académico devem ainda registar-se coisas como 
a participação nas Segundas Conferências Internacionais de Filosofia 
e Epistemologia, promovidas pelo Instituto Piaget, em Viseu (1997), 
onde apresentou uma comunicação sobre «O passado e o futuro 
no presente da decisão»; e a organização de quatro Semanas de 
Estudos Teológicos, promovidas pelo núcleo de Braga da Faculdade 
de Teologia da UCP (1996-1999).

Foi membro, por inerência, do Conselho Científico da Facul-
dade de Teologia (desde 1996), da Comissão Instaladora do Centro 
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Regional de Braga da UCP (1999-2002), do Conselho Científico 
da Faculdade de Ciências Sociais da UCP-Braga (desde 2007), do 
Conselho da Reitoria da UCP (1997-2002), da Sociedade Científica 
da Universidade Católica Portuguesa (desde 1997), da Comissão 
Pedagógica da Faculdade de Ciências Sociais (desde 2005) e de 
idêntica Comissão da Faculdade de Teologia (desde 2007) e ainda 
Delegado do Conselho Científico para o Instituto Superior de 
Estudos Teológicos de Coimbra (desde 2003).

Publicou a sua dissertação de Doutoramento, em 1996: Paul 
Ricoeur: Sujeito e Ética, Braga, Edições APPACDM,  408 págs.

Finalmente, o mais importante para nós: foi um excelente 
professor, bom conhecedor das matérias que ensinava e que ex-
punha com muita clareza. Exigente no essencial, não deixava de 
ser condescendente com a debilidade de alguns alunos, de quem 
sempre era amigo e por quem sempre foi estimado.



Da Igreja  em Portugal

3.





Conferência Episcopal
Portuguesa

 Comunicado final da 199.ª Assembleia Plenária 
da Conferência Episcopal Portuguesa que decorreu 
em Fátima, de 11 a 13 de novembro de 2020.

 
1. A 199.ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Por-

tuguesa decorreu em Fátima de 11 a 13 de novembro de 2020. 
Além dos membros da Conferência, estiveram também presentes 
o Senhor Núncio Apostólico, a Presidente e o Vice-Presidente da 
CIRP. Atendendo à preocupante situação de pandemia, a Assembleia 
decorreu de forma parcialmente presencial, mas maioritariamente 
por videoconferência.

 
2. No discurso de abertura, o Presidente da CEP, D. José Ornelas, 

aludiu à reflexão começada na última reunião deste órgão colegial 
sobre as consequências da pandemia e seus desafios, prosseguindo 
com um olhar mais próximo da realidade e as perspetivas de futuro 
que a crise representa para toda a Igreja. 

Salientou o facto de, no meio de tantos sacrifícios e esforços 
das pessoas e instituições, se querer aprovar a legalização da eu-
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tanásia, sabendo que não são as soluções facilitadoras e “legalizadas” 
que ajudarão a criar uma sociedade mais humana, acompanhar e 
oferecer condições e razões para viver. 

Realçou a última encíclica do Papa Francisco “Fratelli Tutti” 
sobre a fraternidade e a amizade social, indicador de caminhos 
concretos para evitar o curso conflituoso e destrutivo que leva a 
humanidade, causando miséria, ansiedade e revolta. 

Por fim, fez memória dos dois bispos de Viana do Castelo que 
partiram para o Pai: D. Anacleto Cordeiro Gonçalves de Oliveira 
e D. José Augusto Pedreira, dois exemplos de grande dedicação à 
Igreja e de colaboração na Conferência Episcopal. 

Recordou ainda a celebração da Santa Missa em sufrágio pelas 
vítimas da pandemia no dia 14, às 11 horas, no Santuário de Fátima.

 
3. A Assembleia dedicou parte substancial do tempo a refletir 

sobre a grave situação de pandemia que estamos a viver e os de-
safios pastorais para a Igreja. 

Aprovou a Nota «Viver e celebrar a fé em tempo de pandemia”, 
divulgada durante a Assembleia, com orientações para as celebrações, 
respeitando as recentes decisões das autoridades governamentais e 
tendo presente as orientações da CEP de 8 de maio. 

No seguimento da reflexão aprovada em junho «Recomeçar 
e reconstruir – a sociedade portuguesa a reconstruir depois da 
pandemia Covid-19», a Assembleia aprovou na generalidade outro 
documento sobre a «situação de pandemia e desafios pastorais para 
a Igreja», que será proximamente divulgado.

 
4. A situação da diocese de Pemba esteve presente nas preo-

cupações e na oração desta Assembleia, que lhe expressa a sua 
solidariedade e apela ao governo de Moçambique e às instituições 
internacionais para a devida solução dos seus graves problemas.

De igual modo, perante tanto sofrimento gerado pela pandemia 
da Covid-19, os Bispos de Portugal, na fé e na confiança, exortam 
à serenidade e esperança e à atitude responsável e solidária para 
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evitar os contágios e ir ao encontro dos mais fragilizados, para que 
juntos possamos ultrapassar esta crise.

 
5. Na proximidade do IV Dia Mundial dos Pobres os Bispos 

salientaram a Mensagem do Papa sob o lema «estende a tua mão 
ao pobre» (Sir 7, 32) e reforçaram a solicitude que todas as in-
stituições da Igreja devem continuar a ter para com aqueles que 
se encontram em situação de pobreza, particularmente nesta difícil 
fase de pandemia.

 
6. A Assembleia aprovou as «Diretrizes sobre a Proteção de 

Menores e Adultos Vulneráveis», que serão oportunamente divulgadas.
 
7. O Presidente da CEP informou sobre a recente Assembleia 

Plenária do CCEE (Conselho das Conferências Episcopais da Eu-
ropa), em videoconferência, centrada na missão da Igreja na Europa 
em tempo de pandemia, como sal e fermento na história. 

Referiu que o edifício da civilidade humana, mais propriamente 
a União Europeia, deve reger-se por princípios espirituais que 
lhe deem sustentabilidade, a iluminem e animem, quer através da 
centralidade em Cristo, nossa esperança, confiando nos outros e na 
vida, quer por meio de uma solidariedade renovada entre pessoas, 
povos e Nações, mesmo na grave crise de emprego. 

A procura de solidariedade para enfrentar as dificuldades e para 
manter e restaurar a normalidade, também em relação à criação, 
nossa casa comum, deve ser um caminho a percorrer coletivamente.

 
8. O Delegado na COMECE (Comissão dos Episcopados da 

Comunidade Europeia), D. Nuno Brás da Silva Martins, sublinhou 
alguns aspetos abordados na Assembleia Plenária comemorativa dos 
40 anos da Comissão, também realizada por videoconferência. 

Destacou a mensagem do Papa Francisco sobre a Europa, onde 
aponta quatro sonhos para a Europa: amiga da pessoa e das pes-
soas; que seja uma família e uma comunidade; solidária e generosa; 
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saudavelmente laica, onde Deus e César apareçam distintos, mas 
não contrapostos. Salientou também o discurso do Secretário de 
Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, considerando fundamental 
a presença unificadora e coordenadora da Europa, apesar das in-
transigências e nacionalismos que se pressentiram na situação atual 
de pandemia, com impacto não só a nível sanitário e económico, 
como também social, psicológico, espiritual e cultural.

 
9. A Assembleia abordou os seguintes assuntos: preparação da 

Jornada Mundial da Juventude – Lisboa 2023; tema das Jornadas 
Pastorais do Episcopado em 2021 sobre «a Pastoral Juvenil em 
Portugal, entre o Sínodo dos Jovens e a JMJ 2023»; documento 
sobre o Diaconado Permanente; estudo sobre os critérios para a 
atribuição dos títulos de «basílica menor» e «concatedral»; apreciação 
do Regulamento do Secretariado Nacional de Liturgia.

 
10. A Assembleia acolheu informações, comunicações e pro-

gramações das Comissões Episcopais, da Conferência dos Institutos 
Religiosos de Portugal, da Comissão Bilateral da Concordata em 
ordem ao desenvolvimento da cooperação quanto a Bens Culturais 
da Igreja, e do Grupo Renascença Multimédia.

 
11. D. José Manuel Garcia Cordeiro foi eleito Presidente da 

Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade, em substituição 
de D. Anacleto Oliveira, recentemente falecido.

 
12. A Assembleia procedeu às seguintes nomeações:
 
Padre Mário José Rodrigues de Sousa, da Diocese do Algarve, 

Presidente da Associação Bíblica Portuguesa, como Coordenador da 
Comissão da tradução da Bíblia, em substituição de D. Anacleto 
Oliveira;

a Rita Isabel Morais Tomaz Valadas Pereira Marques, como 
Presidente da Cáritas Portuguesa;
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Ismael José Mendes Marta, reconduzido como Diretor do Sec-
retariado Geral da CEP;

Pedro Maria Godinho Vaz Patto, reconduzido como Presidente 
da Comissão Nacional Justiça e Paz;

Padre José Manuel Pereira de Almeida, do Patriarcado de Lisboa, 
reconduzido como Assistente Eclesiástico da Cáritas Portuguesa;

Padre Filipe José Miranda Diniz, da Diocese de Coimbra, re-
conduzido como Diretor do Departamento Nacional da Pastoral 
Juvenil;

Padre Ricardo Nuno Carolino Lameira, da Arquidiocese de 
Évora, como Assistente Espiritual do Movimento dos Cursilhos 
de Cristandade;

Senhor Armando Jorge de Oliveira, reconduzido como Diretor 
da Obra do Apostolado do Mar.

A Assembleia aprovou a recondução do Padre José Alfredo 
Gonçalves Patrício, da Diocese de Lamego, como Reitor do Pon-
tifício Colégio Português, que será proposta à Congregação para 
o Clero para devida nomeação.

 
13. A Assembleia aprovou um voto de louvor ao Dr. Eugénio 

Fonseca, Presidente cessante da Direção da Caritas Portuguesa, e 
manifesta vivo reconhecimento pelo serviço que prestou, com muita 
dedicação, durante sete mandatos.

 
14. A Assembleia aprovou o Relatório de Contas do Secretari-

ado Geral da CEP de 2019 e o Orçamento do Secretariado Geral 
da CEP para 2021.
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Celebrar e viver a fé
em tempo de pandemia 

 Nota da Conferência Episcopal Portuguesa.
 
1. Os Bispos de Portugal vivem na fé e na confiança a presente 

situação de pandemia, fazendo suas as dificuldades e sofrimentos dos 
concidadãos. Em particular, veem preocupados o alastrar da Covid-19, 
com riscos agravados para a vida e saúde de tantos irmãos e irmãs. 

Dada a gravidade da situação, apelamos a todos para que adotem 
comportamentos responsáveis nos mais diversos setores da sua vida e 
atividade e respeitem as determinações das autoridades constituídas, 
com o objetivo de travar e controlar a vaga de contágios. 

Em particular, este comportamento responsável deve ser vivido 
após as celebrações litúrgicas mais festivas (Batizados, Comunhões, 
Crismas e Casamentos), evitando sempre as concentrações fora das 
igrejas e nas próprias casas.

 
2. Recordamos que, segundo a lei litúrgica, a celebração do 

Domingo começa com as primeiras vésperas. A lei canónica alar-
gou o tempo útil para a participação na Missa de preceito para a 
tarde precedente. Trata-se de uma lei geral da Igreja que só pode 
ser alterada pela Sé Apostólica.

A impossibilidade de cumprir o preceito dominical não dispensa 
ninguém – nem mesmo quem não pode ou não deve sair de casa 
por motivos alheios à sua vontade – de cumprir o mandamento 
divino de santificar o dia do Senhor. 

Isso pode fazer-se de múltiplas formas, vivendo na alegria espiri-
tual o dia da ressurreição do Senhor Jesus: participar na Eucaristia 
no sábado ou noutro dia da semana; realizar com amor os serviços 
da convivência familiar, sem descurar o conveniente repouso do 
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corpo e do espírito; dedicar um tempo razoável à oração pessoal e, 
se possível, em família, com a leitura da Sagrada Escritura e outros 
exercícios de piedade; unir-se espiritualmente, se possível, a alguma 
celebração eucarística transmitida pela rádio, televisão ou internet; 
estabelecer contacto, pelos meios disponíveis, com familiares, amigos e 
conhecidos, privilegiando os que mais sofrem a doença ou a solidão; 
estar solidariamente atentos às necessidades e alegrias dos vizinhos.

 
3. Caso não seja possível a realização da catequese presencial, 

pedimos aos catequistas para se manterem em contacto com os 
catequizandos e suas famílias e que, grupo por grupo, vão avaliando 
as possibilidades de lhes proporcionarem este serviço: por meios 
digitais e outros, direcionados preferentemente aos pais, no caso 
da catequese da infância, para que sejam estes, como primeiros 
catequistas, a transmitirem aos seus filhos a mensagem cristã. 

Em todo o caso, responsabilizem-se os pais pelo acompanha-
mento dos filhos durante eventuais sessões de catequese à distância 
para os ajudarem a concentrar-se nas mesmas e para esclarecer as 
incompreensões e dúvidas que os filhos possam ter; sem este en-
volvimento da família, a catequese por meios digitais será uma ilusão.

 
4. Damos graças a Deus pelo trabalho dedicado e criativo dos 

sacerdotes, diáconos e agentes pastorais, ao serviço das comunidades, 
Instituições Particulares de Solidariedade Social e capelanias, para 
viver, partilhar e encorajar a fé que produz esperança e confiança 
na presença de Deus que nos ajuda a superar as dificuldades pre-
sentes e a ir ao encontro de quem mais precisa.

 
5. Confiamos todos vós, as vossas famílias e as vossas comuni-

dades ao amparo de Santa Maria, Senhora do Rosário de Fátima 
e Mãe da Igreja, pedindo, por sua intercessão, que o Senhor nos 
confirme na fé e na caridade, nos ajude a superar esta crise e a 
colaborar na construção de um mundo mais solidário e fraterno.

 Fátima, 13 de novembro de 2020.
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Jornada Mundial da Juventude
 

O Papa Francisco entregou em 22 de novembro 
a uma delegação portuguesa, na Basílica de São 
Pedro, a Cruz da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ), cuja próxima edição internacional decorre 
em Lisboa (2023).

 
“É um passo importante na peregrinação que nos levará a 

Lisboa, em 2023”, disse o Santo Padre, no final da Missa a que 
presidiu, na Basílica de São Pedro.

A intervenção decorreu perante representantes das dioceses de 
Portugal e do Panamá, que acolheu a JMJ em 2019.

“Dirijo uma saudação particular aos jovens panamenhos e 
portugueses, aqui representados por duas delegações que, em breve, 
realizarão o gesto significativo da passagem da Cruz e do Ícone de 
Maria ‘Salus Populi Romani’, símbolos das Jornadas Mundiais da 
Juventude”, referiu o Papa, que aplaudiu este momento simbólico.

 
O Santo Padre anunciou ainda novidades relativamente à cel-

ebração da JMJ a nível diocesano.
“Passados 35 anos da instituição da JMJ, depois de ter ouvido o 

parecer de várias pessoas e o Dicastério para os Leigos, a Família e a 
Vida – que é competente no que se refere à Pastoral Juvenil – decidi 
transferir, a partir do próximo ano, a celebração diocesana da JMJ 
do Domingo de Ramos para o Domingo de Cristo Rei”, declarou.

“No centro, continua a estar o Mistério de Jesus Cristo Reden-
tor do homem, como sempre destacou São João Paulo II, iniciador 
e patrono da JMJ”, acrescentou.

O gesto simbólico da passagem da Cruz dos jovens do Panamá 
para os de Lisboa estava previsto para o último Domingo de Ramos 
(5 de abril), mas foi adiado por causa da pandemia.
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“Queridos jovens, gritai com a vossa vida que Cristo vive e 
reina! Se vos calardes, gritarão as pedras”, pediu o Papa às del-
egações presentes.

 
Concelebraram com o Papa o cardeal Kevin Farrell, prefeito 

do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, e os cardeais 
portugueses D. José Tolentino Mendonça e D. Manuel Clemente; 
os bispos auxiliares de Lisboa D. Américo Aguiar e D. Joaquim 
Mendes, coordenadores-gerais do Comité Organizador Local da JMJ 
2023; e três sacerdotes: padre Filipe Diniz, diretor do Departamento 
Nacional da Pastoral Juvenil; os padres José Alfredo Patrício e An-
tónio Estêvão Fernandes, reitor e vice-reitor do Colégio Pontifício 
Português, que colaboram com as atividades da JMJ 2023, em Roma.

 
A delegação portuguesa esteve presente em vários momentos da 

celebração, tanto no momento das leituras como na oração universal.
A Cruz Peregrina foi entregue a Fernando Vieira (Diocese de 

Braga), Guilhermino Sarmento, (Diocese de Lisboa) e João Amaral 
(Diocese das Forças Armadas e de Segurança).

As jovens Tatiana Severino (Diocese do Porto) e Daniela Calças 
(Diocese de Lisboa) receberam o Ícone de Nossa Senhora.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que tutela 
a área da juventude, participou nesta cerimónia, em representação 
do Primeiro-Ministro de Portugal.

Na impossibilidade de estar presente, o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem pessoal ao Papa 
Francisco através da delegação portuguesa.

 
A Cruz da JMJ foi entregue pelo Papa João Paulo II aos jo-

vens em abril de 1984 e marcou o início de uma peregrinação 
da juventude de todo o mundo; em 2003, o mesmo Pontífice 
confiou aos jovens uma cópia do Ícone de Nossa Senhora ‘Maria 
Salus Populi Romani’.
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Deus vem e enche
o nosso tempo de “Bom-Dia”!

 

Mensagem da Conferência Episcopal Portuguesa 
para o Advento.

 
Advento. Deus vem. Deus vem, Deus saúda, Deus fala, Deus ama, 

Deus chama, Deus ordena, Deus escuta, Deus responde, Deus envia. 
Advento. Sujeito Deus. Primeiro Deus. 
O Deus do Advento, o Deus que Vem traz consigo uma 

grande carga verbal, que convém que se torne “viral” na nossa 
vida. Imitação de Deus. 

Deus que vem para nos dizer “Bom-Dia!”, que é o modo de 
fazer do Senhor Ressuscitado quando se apresenta no meio de nós, 
e diz: “Shalôm!”, “A Paz convosco!”.

 
Esta Saudação, este Shalôm, esta Paz, este “Bom-Dia”, que ressoa 

desde a Criação, entra em nós, enche-nos de Bondade e de Alegria, 
e faz-nos encontrar um modo novo de encarar a vida. Esta Sau-
dação, este Shalôm, esta Paz, este “Bom-Dia”, estabelece connosco 
uma relação nova e boa, não nos transmite uma informação, não 
tem em vista um negócio, não solicita a nossa reflexão ou decisão. 
Não nos deixa a pensar, a escolher, a decidir. Apenas a responder. 

Apeia-nos, portanto, do pedestal do nosso “eu” patronal: eu 
penso, eu quero, eu decido, eu, eu, eu…, e deixa-nos apenas a 
responder. Apenas. Como se responder fosse coisa pouca.

 
Responder ao Senhor da nossa vida. Ao “Bom-Dia” responde-se 

“Bom-Dia”. É a Bondade sete vezes dita na Criação, o Sentido da 
Criação e da Vida a passar de mão em mão, rosto a rosto, coração 
a coração. Do coração de Deus para o nosso coração. Dos nossos 
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corações uns para os outros. Avenida ou torrente de Bondade e 
de Fraternidade. Advento. 

Deus vem e enche o nosso tempo de “Bom-Dia”!
 
Quando alguém te diz: “Bom-Dia!”, já sabes então o que isso 

significa, implica, replica, multiplica. 
Imagina agora que à beira da estrada encontras um pobre 

homem caído, abandonado, a esvair-se em sangue. Ao ver-te pas-
sar, balbucia para ti, ou apenas acende uma voz dentro de ti, que 
te diz, mesmo sem o dizer: “Olha para mim”, “olha por mim”, 
“cuida de mim”. 

Repara bem que o pobre não te diz: “Se quiseres, podes cuidar 
de mim”. Se assim fosse, podias pensar e decidir, sem precisares de 
descer do trono da tua sacrossanta liberdade de escolha.

Mas o “cuida de mim” que o pobre balbucia para ti não é 
opcional: é uma súplica que é um mandamento; não tens opção 
de escolha; tu é que foste escolhido; tens de responder que sim, 
debruçando-te sobre o pobre desvalido que ordena e implora o 
teu auxílio. 

Repara bem: o pobre que jaz à beira da estrada elege-te e 
obriga-te, sem te obrigar, a debruçares-te sobre ele. 

Movimento inaudito: agora que te debruçaste sobre ele, que 
ordenou e implorou o teu auxílio, podes entender melhor a sua 
condição de soberano. Ele é, na verdade, o único verdadeiro soberano, 
pois sem te apontar nenhuma espingarda ou maço de dinheiro, fez 
com que tu te debruçasses sobre ele, libertando-te dos teus projetos 
e negócios, horários, agendas, calendários. 

Os poderosos e tiranos podem e sabem apenas escravizar-te. 
Mas não podem nem sabem libertar-te!

 
Por isso, o Deus que vem agora visitar-nos confunde-se com 

os pequeninos (cf. Mateus 25,40.45), e neles vem amorosamente 
ao nosso encontro, para conversar connosco, para nos dizer “Bom-
Dia”, e ordenar suplicando: “Cuida de mim”. 
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Estava atento Isaías, o profeta do Advento, que ouve Deus a 
dizer assim: «em lugar alto e santo Eu habito, mas estou também 
com os oprimidos e humilhados, para dar vida e alento aos que 
não têm espaço nem sequer para respirar, aos que têm o coração 
despedaçado» (Isaías 57,15).

Bem podia o profeta dizer que Deus desceu à nossa pandemia. E 
nós, os habitantes da pandemia, bem podemos rever-nos no Salmista 
que reza: «Do “confinamento” invoquei o Senhor» (Salmo 118,5), 
chegando-nos a resposta outra vez através de Isaías: «No tempo 
favorável te respondi; no dia da salvação te socorri» (Isaías 49,8), 
resposta que Paulo também regista, atualiza e pontualiza: «É agora 
o tempo favorável! É agora o dia da salvação!» (2 Coríntios 6,2).

 
O andamento do Advento traz-nos um Deus que vem para o 

meio de nós e da nossa anemia e pandemia, e diz: “Bom-Dia”, e 
suplicando ordena: “Cuida de mim”. 

É terrível termos de assumir que, se não cuidamos bem dos 
pobres e necessitados, também não cuidamos bem de Deus! Mas 
é agora o tempo favorável! É agora o dia da salvação! É agora o 
tempo da enchente da Palavra de Deus, de que não devemos fugir, 
mas a que nos devemos expor. 

O nosso “eu” patronal e autorreferencial entrará em crise, e 
teremos de mudar comportamentos. Acolher e responder deve ser 
o nosso alimento. 

O Deus que vem não vem mudar as situações. Vem mudar os 
corações. E são os nossos corações mudados que podem mudar 
as situações. 

O Advento é tempo de mudança e de esperança. 
Celebrar o Advento é deixar entrar em nós esta torrente de 

Bondade, esta Saudação, este Shalôm, esta Paz, este “Bom-Dia”, este 
“Cuida de mim”. E responder “Bom-Dia!”, e responder que “Sim”.

 
Sim, porque a resposta de Deus hoje somos nós. «Desci a fim 

de libertar o meu povo da mão dos egípcios…», diz Deus a Moisés, 
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mas pega logo em Moisés pela mão, e diz-lhe: «E agora vai; Eu te 
envio ao Faraó, e faz sair do Egito o meu povo» (Êxodo 3,8.10). 

Texto grandioso e emblemático. O Deus do Advento vem para 
o meio desta pandemia, pega na nossa mão, muda o nosso coração 
e envia-nos a mudar a situação. 

Está aberta a oficina do Advento: enquanto uns se afadigam 
na vacina, outros nos hospitais, outros nos lares, nas farmácias, na 
padaria, empenhemo-nos todos em encher este mundo de Paz, de 
Esperança e de “Bom-Dia”, à imagem e sob a proteção maternal 
de Maria!

 Lisboa, 22 de novembro de 2020

 
 





Da Santa Sé

4.





Viver e não vegetar
 

Homilia do Papa Francisco em 22 de novembro, 
dia em que a delegação portuguesa recebeu as 
insígnias da Jornada Mundial da Juventude.

 
A página que acabamos de ouvir é a última do evangelho de 

Mateus antes da Paixão: antes de nos dar o seu amor na cruz, 
Jesus transmite-nos as últimas vontades. Diz-nos que o bem que 
fizermos a um dos seus irmãos mais pequeninos – esfomeados, 
sedentos, forasteiros, necessitados, doentes, reclusos – será feito a 
Ele (cf. Mt 25, 37-40). 

Deste modo o Senhor entrega-nos a lista das prendas que 
deseja para as núpcias eternas connosco no Céu. São as obras de 
misericórdia que tornam eterna a nossa vida. 

Cada um de nós pode interrogar-se: Coloco-as em prática? 
Faço alguma coisa por quem tem necessidade, ou pratico o bem 
somente para as pessoas queridas e os amigos? Ajudo alguém que 
não me pode restituir? Sou amigo duma pessoa pobre? E podía-
mos continuar com tantas outras perguntas, postas a nós mesmos. 

«Eu estou ali – diz-te Jesus – espero por ti ali, onde não imaginas 
e para onde talvez nem quererias olhar: ali… nos pobres». Eu estou 
ali, onde não vê qualquer interesse o pensamento dominante, segundo 
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o qual a vida vai bem, se for bem para mim. Eu estou ali: diz 
Jesus também a ti, jovem que procuras realizar os sonhos da vida.

 
Eu estou ali: disse Jesus, séculos atrás, a um jovem soldado. 

Era um jovem de dezoito anos, ainda não batizado. Um dia viu 
um pobre que pedia ajuda às pessoas, sem a obter, porque «todos 
passavam adiante». E aquele jovem, «vendo que os outros não se 
sentiam movidos à compaixão, compreendeu que aquele pobre 
estava reservado para ele». Mas não tinha nada consigo, apenas o 
seu uniforme de serviço. Então cortou o seu manto e deu metade 
ao pobre, suportando o riso escarninho de alguns ao redor. Na 
noite seguinte, teve um sonho: viu Jesus, vestido com a parte do 
manto com que envolvera o pobre. E ouviu-O dizer: «Martinho 
cobriu-me com este manto» (cf. Sulpício Severo, Vita Martini, III). 
São Martinho era um jovem que teve aquele sonho porque o 
vivera, embora sem o saber, como os justos do Evangelho de hoje.

 
Queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, não renunciemos 

aos grandes sonhos. Não nos contentemos em fazer apenas o que 
é devido. O Senhor não quer que restrinjamos os horizontes, não 
nos quer estacionados nas margens da vida, mas correndo para 
metas altas, com júbilo e ousadia.

Não fomos feitos para sonhar os feriados ou o fim de semana, 
mas para realizar os sonhos de Deus neste mundo. Ele tornou-nos 
capazes de sonhar, para abraçar a beleza da vida. E as obras de 
misericórdia são as obras mais belas da vida. 

As obras de misericórdia centram-se diretamente nos nossos 
sonhos grandes. Se tens sonhos de verdadeira glória – não da glória 
passageira do mundo, mas da glória de Deus –, esta é a estrada. Lê 
a passagem do evangelho de hoje, reflete nela. Porque as obras de 
misericórdia dão mais glória a Deus do que qualquer outra coisa. 
Ouvi isto com atenção: as obras de misericórdia dão mais glória 
a Deus do que qualquer outra coisa. No fim, é sobre as obras de 
misericórdia que seremos julgados.
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Mas, donde se começa para realizar grandes sonhos? Das opções 
grandes. Hoje, o Evangelho também nos fala disto. 

Com efeito, no momento do juízo final, o Senhor baseia-Se 
nas nossas escolhas. Quase parece que não julga: separa as ovelhas 
dos cabritos, mas ser bom ou mau depende de nós. Ele limita-Se a 
tirar as consequências das nossas escolhas, trá-las à luz e respeita-as. 

Assim a vida é o tempo das escolhas vigorosas, decisivas e 
eternas. Escolhas banais levam a uma vida banal; escolhas grandes 
tornam grande a vida. 

De facto, tornamo-nos naquilo que escolhemos, tanto no 
bem como no mal. Se escolhemos roubar, tornamo-nos ladrões; 
se escolhemos pensar em nós mesmos, tornamo-nos egoístas; se 
escolhemos odiar, tornamo-nos rancorosos; se escolhemos passar 
horas no telemóvel, tornamo-nos dependentes. Mas, se escolhermos 
Deus, vamo-nos tornando dia a dia mais amáveis e, se optarmos 
por amar, tornamo-nos felizes. 

É assim, porque a beleza das opções depende do amor: não o 
esqueçais! Jesus sabe que, se vivermos fechados e na indiferença, ficamos 
paralisados; mas, se nos gastarmos pelos outros, tornamo-nos livres. 

O Senhor da vida quer-nos cheios de vida e dá-nos o segredo 
da vida: só a possuímos, se a dermos. Esta é uma regra de vida: a 
vida só a possuímos – agora e eternamente –, se a dermos.

 
É verdade que existem obstáculos que tornam difícil escolher: 

com frequência, são o medo, a insegurança, os porquês sem 
resposta… tantos porquês. Contudo o amor pede para os ultrapassar, 
não ficar agarrados aos porquês da vida, esperando que chegue do 
Céu uma resposta. 

A resposta chegou: é o olhar do Pai que nos ama e nos enviou 
o Filho. O amor impele a passar dos porquês ao para quem: do 
porque vivo, ao para quem vivo; do porquê me acontece isto, ao 
para quem posso fazer bem.

Para quem? Não só para mim; a vida já está cheia de escolhas 
que fazemos para nós mesmos: ter um diploma, amigos, uma casa; 
satisfazer os nossos próprios interesses, os nossos passatempos. 
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De facto, corremos o risco de passar anos a pensar em nós 
mesmos, sem começar a amar. Manzoni deu um bom conselho: 
«Devia-se pensar mais em fazer bem do que em estar bem; e 
acabaríamos assim por estar melhor» (I Promessi Sposi, cap. 38).

 
Mas não temos apenas as dúvidas e os porquês a insidiar as 

escolhas grandes, generosas; existem muitos outros obstáculos, todos 
os dias. 

Há a febre de consumir, que narcotiza o coração com coisas 
supérfluas. Há a obsessão pelo divertimento, que parece a única 
via para escapar dos problemas, quando, ao invés, é apenas um 
adiamento do problema. Há a fixação nos próprios direitos a 
reivindicar, esquecendo o dever de ajudar. E, depois, há a grande 
ilusão do amor, que parece algo a ser vivido ao som de emoções, 
quando amar é principalmente dom, escolha e sacrifício.

Sobretudo hoje, escolher é não se fazer domesticar pela homo-
geneização, é não se deixar anestesiar pelos mecanismos do consumo, 
que desativam a originalidade, é saber renunciar às aparências e à 
exibição. 

Escolher a vida é lutar contra a mentalidade do usa-e-bota-fora 
e do tudo-e-imediatamente, para orientar a existência rumo à meta 
do Céu, rumo aos sonhos de Deus. 

Escolher a vida é viver, e nós nascemos para viver, não para 
vegetar. Disse-o um jovem como vós [o Beato Pier Giorgio Fras-
sati]: «Eu quero viver, não vegetar».

 
Todos os dias se apresentam muitas opções no coração. 
Gostaria de vos dar um último conselho para vos treinardes a 

escolher bem. 
Se olharmos dentro de nós, veremos que muitas vezes surgem 

aí duas perguntas diferentes. A primeira: o que me apetece fazer? 
É uma pergunta que engana frequentemente, porque insinua que 
o importante é pensar em si mesmo e satisfazer todos os desejos 
e impulsos que me vêm. Mas a pergunta que o Espírito Santo 
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sugere ao coração é outra: não aquilo que te apetece, mas aquilo 
que te faz bem. 

A opção diária situa-se aqui: escolher entre o que me apetece 
fazer e o que me faz bem. Desta busca interior podem nascer 
escolhas banais ou escolhas vitais. Depende de nós. 

Olhemos para Jesus, peçamos-Lhe a coragem de escolher o 
que nos faz bem, de caminhar atrás d’Ele pela via do amor. E 
encontrar a alegria. Para viver, e não para vegetar.

 





Recensões

5.





Flaches da vida

Mons. António Alves Moreno publicou o 
IV volume de «Flaches da vida». 

É um volume de mais de 260 páginas, 
com muitas fotografias, que dedica a seus pais, 
à irmã Maria da Conceição, falecida em 30 de 
março de 2019, e a quantos o têm ajudado ao 
longo da vida.

O conteúdo distribui-se por três longos 
capítulos: viagens, vivências pessoais, vários as-
suntos de interesse. 

No primeiro capítulo o destaque vai para viagens à Escandinávia 
(Dinamarca, Noruega, Suécia), Inglaterra e Escócia, Índia Clássica, 
Singapura e Malásia.

Nas vivências pessoais ocupam lugar de relevo acontecimentos 
familiares, além de referências ao Coronavírus e ao novo pároco 
de Vila Mou.

No último capítulo avulta a temática religiosa relacionada com 
Vil Mou; o valor infinito da Santa Missa; os santos Paulo VI, João 
Paulo II, D. Frei Bartolomeu dos Mártires; aos 72 sacerdotes fa-
lecidos na Casa Sacerdotal da Arquidiocese, primeiro no edifício da 
Rua de D. Afonso Henriques, depois no da rua de S. Domingos.
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Mons. António Alves Moreno nasceu em Vila Mou, Viana do 
Castelo, em 24 de julho de 937. 

Frequentou os Seminários da Arquidiocese de Braga e foi orde-
nado sacerdote em 09 de julho de 1961. Licenciou-se em Filosofia 
pela Universidade do Porto, onde concluiu também o Curso de 
Ciências Pedagógicas.

Dedicou-se particularmente à vida paroquial e ao ensino.
Integra, desde 2016, a equipa sacerdotal das paróquias de Santiago 

da Sé Primaz, S. João do Souto e Santigo da Cividade, em Braga. 
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Besteiros,  ...................................................................................291
Bico,  .................................................................... 43, 81, 291, 485
Bom Jesus do Monte (Ver: Santuário do Bom Jesus),  ... 281, 282, 
283, 487, 1107, 1174, 1293
Borba da Montanha,  ................................................................307
Bouro Santa Maria,  ..................................................190, 291, 925
Bouro Santa Marta,  ..........................................................190, 291
Braga, ................................................................................155, 290
Briteiros, Santa Leocádia,  ...............................................312, 1158
Briteiros S. Salvador,  ......................................................312, 1158
Briteiros Santo Estêvão,  .................................................312, 1158
Britelo,  ......................................................................................308
Brito (Ver: S. João de),  ............................................................312
Brufe (Famalicão),  ..................................................... 80, 318, 333
Brufe (Terras de Bouro),  .........................................................317
Bucos,  ...............................................................................170, 306
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C
Cabanelas,  .................................................................................322
Cabeceiras de Basto,  .........................................................290, 306
Cabeçudos (S. Cristóvão de),  .........................................318, 1435
Cabido da Sé,  ..........................................................................304
Cabreiros,  ........................................................................300, 1108
Caçarilhe,  ..........................................................................308, 920
Caires,  .......................................................................................291
Caldelas,  ....................................................................................291
Caldelas S. Tomé,  .....................................................................312
Calendário,  ...............................................................................318
Calvos (Guimarães),  ..................................................................312
Calvos (Póvoa de Lanhoso),  ..........................................316, 1297
Cambeses,  .........................................................................294, 461
Campo, Divino Salvador,  .........................................................294
Campo, S. Martinho de (Póvoa de Lanhoso),  .........................316
Campo, S. João do (Terras de Bouro),  ....................................317
Campos,  ....................................................................................320
Candoso S. Martinho,  ..............................................................312
Candoso Santiago,  ....................................................157, 160, 312
Canedo de Basto,  .....................................................................308
Caniçada,  ..................................................................................320
Cantelães,  ..................................................................................320
Capela de Nossa Senhora de Guadalupe,  ................................195
Capela de S. João da Ponte,  ..................................................1174
Capela de S. Miguel-o-Anjo,  ...................................................339
Capela de Santo António, em Santiago de Antas,  ...........906, 913
Capela do Viso,  ........................................................................920
Capela dos Monges,  .................................................................333
Capela Imaculada, ...................................................................1318
Capela S. Lourenço,  .................................................................305
Capela S. Roque e Santiago,  ...................................................321
Capela Senhora das Ânsias,  ......................................................305
Carapeços,  .................................................... 69, 77, 180, 294, 486
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Carmelo do Bom Jesus (Carmelo da Imaculada Conceição, em 
Tenões),  ....................................................................................305
Carrazedo,  .........................................................................180, 291
Carreira S. Tiago (Vila Nova de Famalicão),  ..........................318
Carreiras S. Miguel,  ..........................................................294, 322
Carreiras Santiago (Vila Verde),  ................................................322
Carvalhal,  ..........................................................................294, 790
Carvalhas,  ..................................................................................294
Carvalheira,  ...............................................................................317
Carvalho, S. Miguel de,  ............................................................308
Casa da Torre, Soutelo,  ....................................................323, 483
Casa de Nazaré,  .................................................................69, 477
Casa de Saúde do Bom Jesus (Nogueiró),  ....................304, 1444
Casa de Saúde de S. João de Deus, Barcelos,  .........................299
Casa do Cruzeiro,  ....................................................................299
Casa Episcopal,  .................................................396, 555, 765, 787
Casa Sacerdotal S. Martinho de Dume,  46, 49, 156, 182, 691, 1103
Castelões, S. Tiago de, (Famalicão),  ..................................318, 794
Castelões (Póvoa de Lanhoso),  ................................................316
Cavalões,  ...................................................................................318
Cavez,  .......................................................................................306
Caxinas,  ..................................................... 48, 69, 180, 321, 1432
Celeirós,  ....................................................................................300
Celorico de Basto,  ...........................................................290, 328
Centro Cultural e Pastoral da Arquidiocese, ....180, 193, 334, 336
Centro Espírito Santo e Missão,  ....... 69, 186, 331, 483, 693, 919
Centro Pastoral Universitário,  ..........................................193, 816
Cepães,  .....................................................................................311
Cervães,  ....................................................................................322
Cerzedelo (Ver: Serzedelo) (Guimarães),  ........................312, 1309
Cerzedo,  ...................................................................................312
Chamoim,  .................................................................................317
Chavão,  .....................................................................................294
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Chorense,  ..................................................................................317
Chorente,  ..................................................................................294
Cibões, ......................................................................................317
Cividade,  ...........................................................................300, 466
Clarissas de S. Francisco de Assis,  ............................................319
Codeceda,  .................................................................................322
Codeçoso,  .................................................................................308
Colégio D. Diogo de Sousa, ....................................................485
Colégio D.  Pedro V.  ...............................................................490
Colégio La Salle,  ......................................................................476
Conde, S. Martinho,  .................................................................312
Convento de Montariol,  ........................................................1314
Convento de S. Francisco (Vila Nova de Famalicão),  ............283
Convento do Salvador,  ...........................................................1183
Corgo,  ......................................................................................308
Corvite,  ....................................................................................312
Cossourado,  ..............................................................................294
Costa, Santa Marinha da, (Ver: Santa Marinha da Costa),  ....... 48, 
156, 164, 312
Coucieiro,  .................................................................................322
Courel,  .....................................................................................295
Couto Santiago,  ........................................................................295
Cova, S. João da,  ......................................................................320
Covas (Vila Verde),  ...................................................................322
Covelas,  ....................................................................................316
Covide,  .....................................................................286, 317, 924
Creixomil (Barcelos),  ................................................................295
Creixomil (Guimarães),  ............................................157, 161, 312
Crespos,  ....................................................................................300
Cristelo,  ....................................................................................295
Cruz S. Tiago,  ................................................................318, 1294
Cunha,  ......................................................................................300
Curvos,  .................................................................309, 1425, 1442
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D
Delães,  ......................................................................................318
Donim, Divino Salvador,  ..........................................................312
Dornelas,  ..................................................................................291
Dossãos,  ....................................................................................322
Duas Igrejas,  .............................................................................322
Dume, S. Martinho (Ver: S. Martinho de Dume),  ..................300
Durrães,  ....................................................................................295
 
E
Eira Vedra,  ................................................................................320
Encourados,  ..............................................................................295
Escariz S. Mamede,  ..................................................................322
Escariz S. Martinho,  .................................................................322
Escudeiros S. Pedro, ..................................................................300
Esmeriz,  ............................................................................193, 318
Espaço Vita,  ..................................... 27, 47, 68, 1157, 1163, 1308
Esperança,  .................................................................................316
Espinho,  ....................................................................................300
Esporões, S. Tiago de,  ..............................................................300
Esposende,  ..................... 155, 156, 158, 284, 290, 309, 328, 1424
Esqueiros,  ..................................................................................322
Este S. Mamede,  .............................................................300, 1169
Este S. Pedro,  ...........................................................................301
Estela,  ........................................................................ 64, 283, 321
Estorãos,  ....................................................................................311
 
F
Fafe (Ver: Santa Eulália de), ...................70, 157, 311, 1424, 1453
Fafe,  ..........................................................................290, 328, 329
Faia,  ..........................................................................................306
Famalicão (Ver: Vila Nova de)
Fão,  ............................................................................ 70, 284, 309
Fareja,  .......................................................................................311
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Faria,  .........................................................................................295
Fátima,  ......................................................................................845
Feitos,  .............................................................................295, 1450
Felgueiras,  .................................................................................311
Fermentões,  ......................................................156, 166, 313, 487
Ferreiró,  ....................................................................................321
Ferreiros (Amares),  .............................................................69, 291
Ferreiros, Santa Maria de (Braga),  ...................................287, 301
Ferreiros (Póvoa de Lanhoso),  .................................................316
Fervença, ...................................................................................308
Figueiredo, Amares,  ...................................................................291
Figueiredo, Divino Salvador (Braga),  .......................................301
Figueiredo, Guimarães,  .............................................................313
Fiscal,  ........................................................................................292
Fontarcada,  ................................................................................316
Fonte Boa, ....................................................310, 462, 1293, 1299
Fonte Coberta,  .........................................................................299
Forjães, ..................................................................310, 1294, 1303
Fornelos,  ...........................................................295, 311, 914, 920
Fradelos (Braga),  .......................................................................301
Fradelos, Santa Leocádia de (Famalicão),  .................................318
Frades,  ......................................................................................316
Fragoso,  ..............................................295, 793, 1294, 1301, 1411
Fraião,  ...........................................................301, 463, 1424, 1440
Freiriz,  ......................................................................................322
Freitas,  ..............................................................................311, 915
Friande,  .....................................................................................316
Frossos,  ...............................................................................85, 301
 
G
Gagos,  .......................................................................................308
Galegos Santa Maria,  .......................................................295, 479
Galegos S. Martinho,  ........................................................295, 479
Galegos (Póvoa de Lanhoso),  ...................................................316
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Gamil, S. João Baptista de,  .............................................295, 1181
Gandarela,  .................................................................................313
Gandra,  .................................................................310, 1424, 1429
Garfe,  ................................................................... 47, 77, 316, 330
Gavião,  ......................................................................................318
Geme,  .......................................................................................322
Gémeos,  ............................................................................308, 313
Gemeses,  ...............................................136, 155, 310, 1424, 1429
Geraz (Póvoa de Lanhoso),  ......................................................316
Gilmonde,  ...........................................................................64, 296
Goães (Amares), ........................................................190, 292, 476
Goães (Vila Verde),  ...................................................................322
Godinhaços,  ..............................................................................322
Goios,  .......................................................................................296
Golães,  ......................................................................................311
Gomide,  ....................................................................................322
Gominhães,  ...............................................................................313
Gonça,  ......................................................................................313
Gondar,  ...........................................................................313, 1106
Gondiães (Cabeceiras de Basto),  ..............................................306
Gondiães (Vila Verde),  ..............................................................322
Gondifelos, ................................................................................318
Gondim,  ...................................................................................311
Gondizalves,  ..............................................................................301
Gondomar,  ................................................................................313
Gondomar (Vila Verde),  ...........................................................322
Gondoriz,  .................................................................................317
Grimancelos,  .............................................................................296
Gualtar,  .....................................................................69, 301, 1169
Guardizela,  ................................................................................313
Gueral,  ......................................................................................296
Guilhofrei,  ................................................................................320
Guimarães,  ..............................................................157, 819, 1293
Guimarães e Vizela,  ..................................................................290
Guizande,  ..................................................................................301
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H
Hospital Narciso Ferreira,  ........................................................319
Hotel João Paulo II,  ..............................................182, 811, 1453
 
I
Igreja da Imaculada Conceição (Seminário Menor),  ...............283
Igreja da Lapa (Braga),  .............................................................305
Igreja de Amorim,  .................................................................1173
Igreja de Nossa Senhora das Dores,  ........................................321
Igreja de S. Francisco,  ..............................................................315
Igreja de S. José (Fafe),  ..........................................................1110
Igreja de S. Martinho (Arco de Baúlhe),  ..............................1175
Igreja de S. Paulo (igreja do Seminário),  ....................1164, 1437
Igreja de Santa Cruz,  ...............................................................304
Igreja de Santo António (Capuchinhos), Barcelos,  ..................299
Igreja do Carmo,  .....................................................................305
Igreja do Pópulo,  ...........................................................476, 1165
Igreja do Salvador,  ...................................................................305
Igreja dos Santos Passos,  ................................................315, 1311
Igreja dos Terceiros,  ..................................................47, 304, 1323
Igreja Matriz antiga de Vila Nova de Famalicão,  ......................70
Igreja Nova,  .............................................................296, 479, 689
Infantas,  ............................................................. 48, 49, 313, 1432
Infesta,  ......................................................................................308
Infias,  ................................................................................313, 487
Instituto Mons. Airosa,  ...............................................................47

J
Jesufrei,  .....................................................................................318
Joane,  ........................................................................................318
Junqueira,  ............................................................................. 62, 32
 
L
Lage,  .......................................................................... 85, 322, 701
Lago,  .................................................................. 43, 81, 292, 1159
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Lagoa,  .............................................................................318, 1441
Lama (Barcelos),  .............................................................296, 1311
Lama (Vila Nova de Famalicão),  ...................................318, 1169
Lamaçães,  ..................................................................................301
Lamas,  .......................................................................................301
Landim,  ....................................................................................318
Lanhas,  ......................................................................................322
Lanhoso,  .........................................................................316, 1170
Lar Conde de Agrolongo,  ..............................................305, 1185
Lar da Misericórdia de S. João de Deus,  ................................319
Lar Jorge Reis,  .........................................................................319
Laundos,  .........................................................................321, 8128
Lemenhe,  ........................................................................318, 1169
Leitões,  ...............................................................................60, 313
Lijó,  ..................................................................................296, 479
Lobeira (S. Cosme e S. Damião),  ............................................313
Lomar,  ..............................................................................285, 301
Longos, Santa Cristina,  .............................................................313
Lordelo,  ............................................................................313, 487
Louredo,  ...........................................................................316, 320
Loureira,  ...................................................................................322
Louro,  .......................................................................................318
Lousado,  ....................................................................................318
 
M
Macieira de Rates, (Santo Adrião de),  ....................................296
Manhente,  ...............................................................296, 486, 1311
Mar (Ver: S. Bartolomeu do Mar),  ................77, 310, 1294, 1305
Marinhas, S. Miguel das,  ..................310, 1177, 1424, 1425, 1442
Mariz,  .......................................................................................296
Marrancos,  ................................................................................322
Martim, .....................................................................................296
Mascotelos,  .....................................................157, 160, 313, 1295
Matamá,  ....................................................................... 48, 49, 313
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Matriz da Póvoa de Varzim,  ......................................................48
Maximinos,  .............................................. 81, 193, 301, 919, 1165
Medelo,  ...........................................................................311, 1442
Merelim S. Paio,  .......................................................................301
Merelim S. Pedro,  ....................................................... 59, 85, 302
Mesão Frio,  ............................................. 48, 156, 163, 313, 1170
Midões, S. Paio de,  ..................................................................296
Milhazes,  ...................................................................................296
Minhotães,  ................................................................................297
Mire de Tibães,  ........................................................................302
Missionários do Espírito Santo,  ...............................................305
Missionários do Verbo Divino,  .................................................315
Mogege,  ....................................................................................318
Moimenta-Covas,  ................................................................61, 317
Molares,  ....................................................................................308
Monsul,  ....................................................................................316
Montariol (Convento de. Ver: Colégio de),  .....................241, 824
Monte Fralães,  ..........................................................................297
Monte S. Miguel,  .....................................................................311
Moreira de Cónegos,  .......................................................313, 487
Moreira de Rei,  .............................................................311, 1112
Moreira do Castelo,  .................................................................308
Morreira,  ..................................................................................302
Mós,  .........................................................................................322
Mosteiro das Clarissas de S. Francisco de Assis (Cruz de Pêlo),  . 319
Mosteiro da Visitação (Braga),  ..........................................186, 304
Mosteiro da Visitação (Vila das Aves),  .....................................319
Mosteiro de Tibães,  ....................................................................69
Mosteiro (Vieira do Minho),  ...................................................320
Mouquim,  .................................................................................318
Moure, Barcelos,  .......................................................................297
Moure (Póvoa de Lanhoso),  ....................................................316
Moure (Vila Verde),  ..........................................................322, 794
Museu Pio XII,  ..................47, 75, 81, 190, 282, 333, 334, 1449
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N
Navais,  ......................................................................................321
Navarra,  ....................................................................................302
Negreiros,  .................................................................................297
Nespereira,  ................................................................................313
Nevogilde,  ................................................................................323
Nine,  ..............................................................................318, 1169
Nogueira,  ..........................................................................302, 926
Nogueiró,  .................................................................................302
Nossa Senhora da Conceição (Guimarães),  .............................313
Nossa Senhora da Conceição (Póvoa de Varzim),  .... 60, 172, 321
Nossa Senhora da Lapa,  ...........................................................321
Nossa Senhora da Oliveira, Guimarães,  46, 67, 75, 140, 155, 313, 332
Novais, S. Simão de,  ................................................................318
 
O
Ocua,  ......................................................................................1307
Oleiros S. Vicente,  ....................................................................313
Oleiros (Vila Verde),  .................................................................323
Oliveira S. Maria,  ...............................................................81, 318
Oliveira S. Mateus,  ...................................................................318
Oliveira Santa Eulália (Barcelos),  .........................297, 1311, 1439
Oliveira (Póvoa de Lanhoso),  ..................................................316
Oliveira S. Pedro (Braga),  ........................................................302
Oriz,  .........................................................................................323
Ourilhe,  ....................................................................................309
Outeiro,  ....................................................................................306
Outeiro (Vila do Conde),  ........................................................321
Outiz,  .......................................................................................318
 
P
Paçô,  .........................................................................................323
Padim da Graça,  .......................................................................302
Painzela,  ....................................................................................306
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Palme,  .............................................................................297, 1450
Palmeira (Famalicão),  ................................................................318
Palmeira (Braga),  ................................................... 71, 72, 73, 302
Palmeira do Faro,  ...........................................................310, 1442
Panoias,  .....................................................................................302
Panque,  .....................................................................................297
Parada (Vila do Conde),  ..........................................................321
Parada de Bouro,  ......................................................................320
Parada de Gatim,  .....................................................................323
Parada de Tibães,  ......................................................................302
Parada e Barbudo,  ....................................................................323
Paradela, Barcelos,  .....................................................................297
Paranhos,  ...................................................................................292
Paredes Secas,  ...........................................................................292
Parque de S. João da Ponte,  ........................................1316, 1445
Passos S. Julião de,  .............................................................85, 302
Passos (Cabeceiras de Basto),  ...................................................306
Passos (Fafe),  .............................................................................311
Pedome,  ....................................................................................318
Pedra Furada,  ............................................................................297
Pedraça,  .................................................................307, 1157, 1174
Pedraído,  .........................................................................311, 1169
Pedralva,  ............................................................................302, 465
Pedregais,  ..................................................................................323
Penascais,  ..................................................................................323
Penselo,  ................................................................ 48, 49, 166, 313
Penso Santo Estêvão,  ................................................................303
Penso S. Vicente,  ......................................................................303
Pereira,  ......................................................................................297
Perelhal,  ....................................................................................297
Pevidém (Ver: Selho S. Jorge),
Pico de Regalados,  ..................................................................323
Pico S. Cristóvão,  .....................................................................323
Pinheiro (Guimarães),  .................................................. 48, 51, 313
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Pinheiro (Vieira do Minho),  ............................................173, 320
Polvoreira,  ...............................................................194, 314, 1293
Ponte, S. João (Ver: S. João de Ponte),  ....................................314
Ponte S. Vicente,  ......................................................................323
Portela das Cabras,  ...................................................................323
Portela do Vade,  .......................................................................323
Portela S. Pedro,  .......................................................................292
Portela Santa Marinha,  .............................................................318
Pousada, S. Paio de, ..................................................................303
Pousada de Saramagos,  .............................................................319
Póvoa de Lanhoso,  ...................................... 47, 57, 79, 290, 1438
Prado S. Maria,  ................................................................192, 323
Prado S. Miguel,  ......................................................................323
Prazins, Santa Eufémia, ................................................ 47, 76, 314
Prazins Santo Tirso,  ..................................................................314
Priscos, ......................................................... 47, 72, 80, 303, 1320
 
Q
Queimadela,  ....................................................................311, 1442
Quinchães,  ................................................................................311
Quintiães,  .................................................................................297
 
R
Rates, S. Pedro de (Póvoa de Varzim),  ....................................321
Real, S. Jerónimo de,  ...................... 78, 155, 191, 303, 486, 1178
Refojos de Basto,  ...........................................................307, 1157
Regadas,  ...................................................................................311
Rego, S. Bartolomeu do,  .........................................................311
Rei S. João,  ..............................................................................316
Remelhe,  ..................................................................................298
Rendufe, Guimarães,  ................................................................314
Rendufe, Amares,  ....................................43, 47, 76, 81, 292, 585
Rendufinho,  .............................................................................316
Requião,  .........................................................319, 338, 823, 1320
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Revelhe,  ..................................................................311, 812, 1169
Riba de Ave,  ............................................................................319
Ribamar, S. José de (Ver: S. José de),  ......................................321
Ribas,  .......................................................................................309
Ribeira,  .....................................................................................317
Ribeirão,  .............................................................................63, 319
Ribeiros Santa Maria,  ..............................................................311
Rio Caldo,  .....................................................317, 791, 792, 1105
Rio Covo Santa Eulália,  ..........................................................298
Rio Covo Santa Eugénia,  ........................................................298
Riodouro,  .................................................................................307
Rio Mau (Vila do Conde),  .............................................174, 321
Rio Mau (Vila Verde),  .............................................................323
Rio Tinto,  ..........................................310, 462, 1107, 1293, 1299
Ronfe,  ..............................................................................314, 809
Roriz,  .......................................................................................298
Rossas,  ..............................................................................320, 916
Ruilhe, ......................................................................................303
Ruivães (Vieira do Minho), .....................................................320
Ruivães (Vila Nova de Famalicão),  .........................................319
 
S
S. Bartolomeu do Mar (Ver: Mar),
S. Bartolomeu do Rego (Ver Rego),
S. Bento da Porta Aberta, . 183, 284, 477, 707, 1109, 1113, 1169, 1327
S. Bento da Várzea,  ..................................................................477
S. Bento de Arnoia (Ver: Arnoia),  ...........................................289
S. Dâmaso,  ................................................................................314
S. Faustino,  .................................................................. 48, 51, 314
S. Gens,  ....................................................................................311
S. João da Cova,  ........................................................................65
S. João de Ponte (Ver: Ponte),
S. João do Campo (Campo do Gerês),  .................................1123
S. João do Souto,  ...........................................................303, 1298
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S. José de S. Lázaro, . 194, 303, 337, 699, 1110, 1160, 1164, 1308, 1314
S. José de Ribamar (Ver: Ribamar),
S. Julião de Passos (Ver: Passos),
S. Miguel de Ceide (Ver: Ceide; Seide),
S. Paio (Guimarães),  .............................................314, 1296, 1311
S. Sebastião (Guimarães),  ................................................314, 1311
S. Torcato (Ver basílica),  ...............................314, 332, 1109, 1295
S. Vicente,  ...................................... 79, 180, 287, 303, 1161, 1164
S. Vítor,  ...................................................58, 303, 916, 1164, 1431
Sabariz,  .....................................................................................323
Salamonde,  ..............................................................................3230
Sameiro,  32, 47, 75, 76, 282, 329, 689, 897, 914, 919, 923, 1108, 
1111, 1158
Sande S. Clemente,  ............................................................74, 314
Sande S. Lourenço,  ...................................................................314
Sande S. Martinho,  ...................................................................314
Sande (Vila Verde),  ...................................................................323
Santa Cecília de Ocua,  ............................................................261
Santa Eulália de Fafe (Ver: Fafe),  . 188, 477, 800, 914, 920, 1309
Santa Isabel do Monte,  ............................................................317
Santa Lucrécia de Algeriz,  .................................................77, 303
Santa Madalena da Falperra,  ..................................................1115
Santa Maria dos Anjos (Ver: Anjos; Esposende),  ....... 70, 183, 188
Santa Maria Maior (Ver: Barcelos),  ..... 171, 484, 487, 1158, 1177, 
1178, 1308, 1325
Santa Marta das Cortiças,  ......................................................1110
Santa Senhorinha,  ...................................................................1174
Santiago da Cruz (Ver: Cruz),
Santo Adrião (Braga),  .............................................303, 801, 1165
Santo Adrião (Famalicão),  ......................................171, 319, 1309
Santo Emilião,  ..........................................................................316
Santuário de Nossa Senhora da Abadia,  ..................................292
Santuário de Nossa Senhora da Franqueira,  ..........................1110
Santuário de Nossa Senhora da Penha,  ........315, 698, 1107,1110, 
1157, 1167
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Santuário de Nossa Senhora da Saúde,  ...................................818
Santuário de Nossa Senhora das Neves,  ................................1169
Santuário de Nossa Senhora de Porto de Ave,  ...........1157, 1166
Santuário de Nossa Senhora do Alívio,  .........................323, 1157
Santuário de Nossa Senhora do Pilar,  .........................1157, 1179
Santuário de Nossa Senhora do Viso,  ..........................1158, 1167
Santuário do Bom Jesus (Ver: Bom Jesus do Monte; Basílica do),
Sé, .....28, 36, 46, 68, 80, 147, 237, 257, 282, 489, 787, 897, 903, 
909, 913, 914, 918, 919, 1158,1176, 1265, 1311, 1424
Sé (paróquia: Santa Maria Maior e Sé Primaz),  ...........303, 1180
Seide (Ver: Ceide) S. Miguel,  ..................................................319
Seide S. Paio,  ............................................................................319
Seidões, S. Martinho,  ................................................................311
Selho S. Cristóvão,  .........................................................314, 1160
Selho S. Jorge (Ver: Pevidém),  .................................................314
Selho S. Lourenço, ...................................................................  314
Semelhe,  .............................................................................85, 303
Seminário Conciliar,  ...156, 305, 330, 461, 914, 1294, 1312, 1437
Seminário de Fraião,  ..........................................................73, 186
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