
de VILA REAL
Igreja Diocesana

Boletim Bimestral - Ano IX, nº 50, Setembro / Outubro de 2011

Director: P. João Curralejo

Cont. pág. 3

Rezar pelas Vocações ao Sacerdócio 

A Formação no Seminário
1.- Nosso Senhor Jesus 

Cristo, supremo e eterno 
Pastor das nossas almas, é 
o supremo Mestre de Ora-
ção. Ele rezava frequente-
mente e vivia, em contínuo 
diálogo de oração, com o 
Pai, que O enviou, orando, 

em especial, nos momen-
tos centrais da Sua vida 
terrena, não só, em família, 
como era costume fazer-
-se entre os hebreus, várias 
vezes por dia, e nas visitas 
à Sinagoga e ao Templo, 
mas, também, durante a 

vida pública, quando foi 
baptizado, no rio Jordão, 
quando escolheu os doze 
para andarem consigo, na 
transfiguração, na hora da 
agonia e antes da Paixão, 
ao rezar pela unidade da 
Igreja e dos discípulos, an-

alguma desconfiança em 
relação ao ministério or-
denado, não só como ele 
é exercido mas também 
como é testemunhado. 
Muitos cristãos abando-
nam a “casa materna”, a 
Igreja, para viverem num Cont. pág. 4

Confiança e esperança
Todos somos conscien-

tes da situação em que se 
encontra, não só a nossa 
Igreja diocesana, mas toda 
a Igreja em geral. Vivemos 
numa generalizada crise 
de identidade cristã e de 

tes da dispersão, por oca-
sião da Sua morte redento-
ra, naquela que é chamada 
a ‘Oração Sacerdotal de 
Jesus’ e, no supremo mo-
mento da Sua vida, no al-
tar da cruz, quando rezou, 
perdoou e intercedeu pelos 

que O crucificavam. 
Ensinou-nos a rezar no 

plural, condensando a Sua 
doutrina e vida de Orante, 
naquela suprema oração 
do ‘Pai Nosso’, que é a 
Oração do Senhor, para os 
discípulos rezarem, para 
que o Nome de Deus seja 
santificado, a Divina Von-
tade posta em prática e o 
Seu Reino seja o conteú-
do do desejo de Deus, em 
cada um de nós. Para que 
o Reino de Deus aconte-
ça, o Seu Nome seja san-
tificado e a Sua Vontade se 
faça, não basta rezar o ‘Pai 
Nosso’, deve-se operar o 
bem, cumprir a Vontade de 
Deus, arregaçar os braços 
e, segundo Jesus, pedir ao 
Senhor da messe que man-
de mais trabalhadores para 
a Sua seara, dado que a 
messe é grande e os operá-
rios são poucos.

2.- A nossa Diocese 
de Vila Real tem cada vez 
mais falta de Sacerdotes, 
que são idosos, na sua 
maioria, e vão ficando in-
capazes de servir como 
o faziam antes. A média 
etária dos nossos Padres 
ronda pelos 70 anos. A 
serventia pastoral das pa-
róquias, pequenas, frag-
mentadas e dispersas, tem 
de recorrer cada vez mais 
à alternância e ao recurso 
de Celebrações da Palavra 

ateísmo prático ou expe-
rimentarem as ofertas dos 
novos movimentos reli-
giosos e seitas. Tudo isto 
leva um esmorecimento 
da fé, faz que tenhamos 
poucos alunos a frequentar 
o Seminário e, por conse-

POR UM NOVO AMANHECER DO PRESBITÉRIO DIOCESANO
“Não cedais ao desencorajamento. A obra não é nossa, mas de Deus. Aquele que 

nos chamou e nos convidou permanece connosco todos os dias da nossa vida. Nós, 

de facto, somos embaixadores de Cristo”(PDV, 4).

quência, uma diminuição 
das vocações ao ministério 
ordenado. 

“Não cedais ao de-
sencorajamento”, diz-nos 
João Paulo II na Exorta-
ção Apostólica Pastores 
dabo vobis, Carta Magna 
da formação sacerdotal. 
Ao iniciar a função de rei-
tor do Seminário, serviço 
de corresponsabilidade e 

de comunhão entre nós, 
quero renovar a minha to-
tal confiança na fidelidade 
de Deus à sua promessa e 
a minha total disponibili-
dade para, pelo discerni-
mento atento e no diálogo 
com os outros elementos 
da equipa formadora e com 
os párocos, cooperar com 
o Seu chamamento, pro-
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Os catequistas da dio-
cese tinham encontro 
marcado em Vila Real, na 
Aula Magna da Universi-
dade, lugar emblemático 
da cultura e da ciência em 
terras transmontanas. O 
tema «catequistas da Nova 
Evangelização» indicava 
uma abertura ao mundo de 
hoje e à cultura do nosso 
tempo e simultaneamente 
a fidelidade ao Evangelho 
de Jesus Cristo. 

Coube ao P. Jorge 
Guarda, vigário-geral da 
Diocese de Leiria-Fátima 
guiar os catequistas pelos 
caminhos da Nova Evan-
gelização em resposta ao 
mandato de Jesus Cristo 
e no contexto do projecto 
“Repensar a pastoral da 
Igreja em Portugal” e da 
preparação para o Sínodo 
dos Bispos de 2012, so-
bre “A nova evangelização 
para a transmissão da fé 
cristã”. 

Para este sacerdote 
atento aos sinais, vivemos 
hoje tempos difíceis e de-
safios novos. Tempos de 
prova e provocação a im-
plorar a luz e a força do 
Espírito para evangelizar 

5 de outubro de 2011 - DIA DIOCESANO DO CATEQUISTA

Retiro para catequistas 19 de Novembro de 
2011, na Casa Diocesana (Seminário) em Vila Real. 
Os custos serão de 10 euros por pessoa e incluem do-
cumentação e almoço no Seminário. 

Acção de formação - FAMÍLIA, PRIMEIRA 
EDUCADIORA DA FÉ - no dia 11 de Dezembro, das 
14h30 ás 17h30 no auditório do Centro católico de 
Cultura, Vila Real. Tema: “Envolver os pais na cate-
quese paroquial”.

A disciplina de EMRC no início do ano lectivo

de modos novos... “Aqui-
lo que fascina é sobretudo 
o encontro com pessoas 
crentes que, pela sua fé, 
atraem para a graça de 
Cristo dando testemunho 
d’Ele” (Bento XVI).

O que é, afinal, a evan-
gelização? Trata-se de 
encontrar pessoalmente 
Jesus Cristo, testemunhar 
e comunicar a mesma gra-
ça aos outros, de modo a 
“ chegar a atingir e como 
que a modificar pela força 
do Evangelho os critérios 
de julgar, os valores que 
contam, os centros de in-
teresse, as linhas de pensa-
mento, as fontes inspirado-
ras e os modelos de vida da 
humanidade, que se apre-
sentam em contraste com 
a Palavra de Deus e com o 
desígnio da salvação” (cf 
EN 18-19).

 Será então preciso 
uma nova evangeliza-
ção? O Papa Bento XVI 
escreveu:“Na alvorada do 
terceiro milénio, não só 
existem muitos povos que 
ainda não conheceram a 
Boa Nova, mas há também 
muitos cristãos que têm 
necessidade que lhes seja 

anunciada novamente, de 
modo persuasivo, a Palavra 
de Deus, para poderem as-
sim experimentar concre-
tamente a força do Evan-
gelho. Há muitos irmãos 
que são «baptizados mas 
não suficientemente evan-
gelizados». É frequente 
ver nações, outrora ricas de 
fé e de vocações, que vão 
perdendo a própria identi-
dade, sob a influência de 
uma cultura secularizada. 
A exigência de uma nova 
evangelização, tão sentida 
pelo meu venerado Prede-
cessor, deve-se 
reafirmar sem 
medo, na certe-
za da eficácia da 
Palavra divina. 
A Igreja, segura 
da fidelidade do 
seu Senhor, não 
se cansa de anun-
ciar a boa nova 
do Evangelho e 
convida todos os 
cristãos a redes-
cobrirem o fas-
cínio de seguir 
Cristo.” (VD 96).

Existem novidades da 
evangelização a que somos 
chamados hoje. De vária 
ordem: horizonte geográ-
fico, destinatários, sujeito, 
conteúdo, ardor, método, 
diálogo, expressões...

Os dons de Deus hoje 
para realizar a nova evan-
gelização são: a certeza da 
presença de Jesus Cristo e 
da acção do Espírito San-
to; a nova consciência da 
Igreja, da relação com o 
mundo, da participação; os 

novos carismas e novos ca-
minhos de evangelização.

Procurando ligar ca-
tequese e nova evangeli-
zação, o P. Jorge Guarda 
retomou o caminho suge-
rido por uma parábola e 
o relato dos discípulos de 
Emaús: é no encontro com 
Jesus vivo e na experiência 
de comunhão vivida com 
Ele na Igreja que podemos 
encontrar a condição fun-
damental para a missão de 
catequista-testemunha da 
fé hoje.

De tarde, as cinco cen-
tenas de catequistas con-
centraram-se no Seminário 
Diocesano de Vila Real, 
onde podiam circular pelos 
ateliers e oficinas que aco-
lhiam os catequistas duran-
te cerca de 1 hora

 Os ateliers tinham 
como objectivos analisar 
a prática da nossa cateque-
se na perspectiva da nova 
evangelização e poten-
ciar propostas de primeiro 
anúncio no âmbito da cate-

quese, na comunidade e na 
relação com a família.

Simultaneamente fun-
cionaram também as ofi-
cinas com os objectivos de 
desenvolver aspectos rele-
vantes para uma boa práti-
ca de catequese e potenciar 
as tarefas da catequese: 
iniciar e educar á oração; 
iniciar na liturgia. 

Simultaneamente, na 
Sé Catedral, entoavam-
-se cânticos em adoração 
ao Santíssimo Sacramento 
que estava em exposição. 
Vários sacerdotes aco-

lhiam os catequistas no sa-
cramento da reconciliação.

No final da tarde, Dom 
Amândio presidiu à Cele-
bração de Envio e Com-
promisso dos Catequistas.

Num tempo em que to-
dos questionamos o modo 
como são educadas as 
nossas crianças, os nos-
sos adolescentes e jovens, 
a disciplina de Educação 
Moral e Religiosa Católica 
apresenta e apresenta-se na 
escola como uma mais-va-
lia na procura de um sen-
tido para a vida. Presente 
na escola como disciplina 
pretende transmitir valo-
res, princípios e estados de 

espírito que os ajudem a 
crescer como pessoas, sem 
prescindir da sua identida-
de católica.

A ideia errada com que 
muitos alunos vão para 
as aulas, o cada vez mais 
crescente número de alu-
nos que não têm catequese 
e não tiveram a oportuni-
dade do primeiro anúncio, 
os horários da disciplina, 
frequentemente colocados 
à primeira e última hora 

ou durante a hora de almo-
ço, são motivos de reno-
vado esforço e motivação 
do professor de Educação 
Moral e Religiosa Católi-
ca.

Ao ver que o professor 
de EMRC tem critérios de 
avaliação e uma planifi-
cação específica bem fei-
ta, faz testes, corrige-os e 
tem trabalhos discutidos 
na sala de aula, os restan-
tes professores percebem 
que afinal a aula não é um 
intervalo mas um espaço 

bem preenchido e tem pes-
soas experientes, compe-
tentes e com formação na 
sua leccionação.

 Com o novo ano 
escolar à porta, o secre-
tariado Diocesano de 
EMRC, faz votos que os 
professores trabalhem em 
conjunto e a não esmorece-
rem no lugar que ocupam 
na escola, fiéis à identidade 
cristã que possuem.

O Secretariado de EMRC 
Vila Real
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A Formação no Seminário

na ausência do Presbítero. 
Devemos tomar consciên-
cia de que a nossa Diocese 
precisa de ser evangeliza-
da, reorganizada e reorien-
tada para Cristo.

A próxima celebração 
da ‘Semana dos Semi-
nários’, de 6 a 13 de No-
vembro próximo, é ocasião 
propícia para tomarmos 
consciência da gravida-
de da situação, dando-nos 
conta da enorme falta de 
verdadeiros pastores, se-
gundo o coração de Cristo, 
pedindo a Deus mais e san-
tas vocações sacerdotais, 
para a Igreja de Deus, de 
modo a insistir na  obra de 
“formar Pastores consagra-
dos totalmente a Deus e ao 
Seu Povo”. 

O Presbítero, como 
pastor do povo que lhe foi 
confiado e enquanto cris-
tão baptizado, nunca deixa 
de ser ovelha, discípulo e 
súbdito do Supremo Pas-
tor, devendo conformar a 
sua vida com a do Mestre, 
precisando duma intensa 
e contínua formação hu-
mana, espiritual, intelec-
tual e pastoral, como diz 
o Concílio Vaticano II: “a 
íntegra formação dos alu-
nos (do Seminário Maior) 
deve tender a que (...) se 
formem verdadeiramente 
pastores de almas (...). Por 
isso, todos os aspectos da 
formação espiritual, inte-
lectual e disciplinar devem 
ser ordenados de forma 
harmónica para este fim 
pastoral ”(Opt. Tot. 4 ).  

3. Santa Teresinha do 
Menino Jesus, declarada 
Padroeira das Missões, 
centrou a sua vida no amor, 
formulando, assim, a ínti-
ma razão de ser da sua vida 
e agir: “Deus e as almas, 
o resto não conta”. Deste 
modo, mostrou que o amor 
a Deus é indissociável do 
amor ao próximo e que a 
única verdade e progra-
ma de vida é amar. “Ama 
e faz o que quiseres”, diz 
S. Agostinho. E é, tam-
bém e só, no amor, que o 
Padre deve centrar toda a 
sua existência, colocando-

-a ao serviço dos outros. 
O Padre não vive para si 
mesmo, mas vive para os 
outros, à imitação de Jesus, 
cuja vida terrena foi uma 
pro-existência. O Sacerdo-
te é, em si mesmo, sempre 
um escolhido pelo Senhor, 
para o Seu serviço, um en-
viado e um missionário do 
amor de Deus. O Presbí-
tero é um consagrado, um 
paladino do amor a Deus e 
do amor ao próximo, vive 
totalmente consagrado a 
Deus e à Sua glória e to-
talmente votado à evange-
lização e santificação do 
Povo de Deus. 

Os Presbíteros devem 
imitar a Cristo Bom Pas-
tor, no servi-
ço do rebanho 
de Deus, que 
lhes foi con-
fiado. Devem 
conformar-se 
ao Mestre, ten-
do os mesmos 
s e n t i m e n t o s 
que existiam no 
Senhor, como 
recomenda S. 
Paulo, introdu-
zindo o hino 
cristológico do 
despojamento 
e do serviço 
(Fil. 2,1-11). 
O verdadeiro 
Presbítero é 
sempre um de-
legado, reenvia 
a Cristo, anun-
cia Cristo do qual é embai-
xador e mandatado, como 
‘transparência do único e 
sumo Pastor’, devendo, no 
ser e no agir, “prolongar a 
presença de Cristo, único e 
sumo Pastor, actualizando 
o Seu estilo de vida e tor-
nando-se como que a Sua 
transparência no meio do 
rebanho a ele confiado” ( 
PDV 15)

4.- A instituição ecle-
sial, que é o ‘Seminário’, 
nasceu para formar os fu-
turos pastores da Igreja, 
segundo o desejo do Con-
cílio de Trento. A Igreja, 
desde o Novo Testamento, 
passando, pelas Escolas 
Monacais e Catedralícias, 

sempre investiu, na forma-
ção dos pastores. O Semi-
nário existe para a forma-
ção de sacerdotes, segundo 
o coração de Cristo, levan-
do os alunos a comungar 
da caridade de Cristo e a 
crescer, como dignos, san-
tos e verdadeiros pastores, 
que sejam cada vez mais 
imitadores de Cristo, Bom 
Pastor, para a glória de 
Deus e salvação das pes-
soas, como diz a Exortação 
Apostólica “Pastores dabo 
vobis” de João Paulo II, 
como fruto do Sínodo dos 
Bispos de 1990:

“Toda a formação dos 
candidatos ao sacerdócio 
é destinada a dispô-los 

de modo particular para 
comungar da caridade de 
Cristo, Bom Pastor” ( PDV 
n. 57 ).  E ainda:

“O programa formativo 
do Seminário deve estar 
clara e decididamente ao 
serviço da única finalida-
de específica que justifica 
a existência do Seminário, 
que é a formação dos futu-
ros presbíteros, pastores da 
Igreja” ( PDV n. 61 ).

5. A Caridade Pastoral 
deve plasmar a vida do pas-
tor e começar por plasmar 
já toda a vida dos Semina-
ristas, no Seminário Maior. 
A caridade pastoral é uma 
participação na caridade de 
Cristo, Bom Pastor, e dom 

do Espírito Santo. Como 
pastores e servidores do 
Povo de Deus, devemos 
seguir Jesus na dádiva da 
vida e no serviço, até ao 
sacrifício de nós próprios, 
dando a vida pelas ovelhas 
que nos foram confiadas, 
imitando o ‘Filho do Ho-
mem que não veio para ser 
servido mas para servir e 
dar a vida em redenção” 
(Mc 10,45), como “bom 
pastor que dá a vida pelas 
suas ovelhas” ( Jo 10,11). 

A Exortação ‘Pastores 
dabo vobis’ diz: “ O ser-
viço de amor é o sentido 
fundamental de toda a vo-
cação, que encontra uma 
realização específica na 
vocação do sacerdote: de 
facto, ele é chamado a re-

viver, na forma 
mais radical 
possível, a ca-
ridade pastoral 
de Jesus, isto é, 
o amor do Bom 
Pastor que dá 
a vida pelas 
ovelhas” (PDV 
40).

E a forma-
ção permanen-
te do sacerdo-
te, pela vida 
fora, não pode 
reduzir-se a 
adquirir meros 
conhecimentos 
técnicos, mas 
deve continuar 
a ser plasmada 
e alimentada 
pela caridade 

pastoral, que permanece 
sempre a exigência e valor 
central do pastor e o fim e 
objectivo último de toda a 
sua formação, no Seminá-
rio e fora dele.

O pastor desejoso de 
viver e agir, segundo o co-
ração de Cristo, deve agir 
conforme o que foi, já, 
vagamente, delineado nos 
oráculos dos profetas Jere-
mias e Ezequiel e que foi 
realizado perfeitamente em 
Cristo, que dá a vida pelas 
Suas ovelhas, concentran-
do todo o processo da for-
mação, vida e agir, na con-
figuração com Cristo, no 
cumprimento da vontade 
do Pai, na plena docilida-

de ao Espírito Santo, que 
o Pai e o Filho derramam 
nos nossos corações. O 
bom pastor tem compaixão 
e misericórdia, sofre com 
os males que afligem as 
ovelhas perdidas, margina-
lizadas e sem pastor, cha-
ma cada uma pelo nome, 
carrega as perdidas e alei-
jadas, rumo ao rebanho 
donde se tresmalharam.

6.- É Cristo que chama 
os que entende para esta-
rem consigo, os envia a 
pregar e curar (Mc 3,13), 
por isso, que ninguém se 
arrogue semelhante direito, 
senão aquele que for cha-
mado por Deus, que chama 
os que quer, por intermédio 
da Sua Igreja. A tarefa de 
atenção, acompanhamento 
e discernimento das voca-
ções ao sacerdócio orde-
nado, no Seminário e fora 
dele, é importante e obra 
de toda a Igreja, no seu 
conjunto, onde todos têm 
uma quota-parte de res-
ponsabilidade. As comu-
nidades têm os Sacerdotes 
que merecem e que prepa-
ram e oferecem à Igreja. O 
discernimento é obra dos 
encarregados dessa tarefa, 
do Reitor, do Vice-Reitor 
e dos Prefeitos, mas que 
ninguém se ponha de fora, 
pois a Obra da Formação 
dos Seminaristas envolve 
a Família, a Paróquia, os 
Professores e os Párocos e 
exige o esforço concertado 
de todos.

A Semana dos Semi-
nários chama a atenção 
para a necessidade que 
deve preocupar e envolver 
a comunidade dos fiéis, 
que precisa de Padres, os 
oferece e ajuda a educar, 
mediante a oração, o bom 
exemplo, o estímulo e a 
envolvência eclesial. Que 
Deus nos ajude a perceber 
que a graça de ter bons e 
mais Sacerdotes supõe a 
oração e o esforço de todos 
os baptizados e que Ma-
ria Santíssima, Rainha do 
Clero, no-los obtenha com 
a sua intercessão materna. 
Amen.

Vila Real, 23 de Outubro 

de 2011
+ Amândio José Tomás
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curando criar e desenvolver as 
condições favoráveis para que a 
boa semente que Ele vai semeando 
produza abundantes frutos na boa 
terra que é a nossa Diocese. 

Segundo os documentos da 
Igreja, é função da equipa forma-

dora ajudar a discernir a verdade 
e autenticidade do chamamento 
de Deus e a disponibilidade e a 
generosidade da doação. Trata-se 
de uma responsabilidade compar-
tilhada, em equipa. Existem duas 
categorias derivadas da eclesiolo-
gia do Vaticano II que nos permi-
tem compreender este “ser equipa” 
e o modo de cumprir esta missão: a 
colegialidade e a sinodalidade. So-
mos membros do mesmo presbité-
rio chamados a velar pela forma-
ção dos candidatos ao ministério 
ordenado e, como tais, a caminhar 
juntos. Tudo isto alimenta a nossa 
esperança no futuro do Seminário 
e de um novo amanhecer do e no 
presbitério diocesano. 

Um programa a ter em conta

Pensar o Seminário e procurar 
que ele seja um autêntico “viveiro 
de vocações” é também conhecer o 
que a Igreja espera dos seminaris-
tas e a que princípios devem obe-
decer a sua formação, já que no 
futuro eles serão os padres que es-
tarão à frente das comunidades pa-
roquiais. Se queremos bons padres 
amanhã, temos que formar bem os 

seminaristas hoje. Esta preocupa-
ção leva-nos ao encontro da carta 
que o Papa Bento XVI escreveu ao 
Seminaristas, em 18 de Outubro de 
2010, e a descobrir nela todo um 
programa de formação sacerdotal 
a ter em conta e que se deveria tor-

nar normativo para nós. 
Esta carta parte de seis pres-

supostos: os homens sempre te-
rão necessidade de Deus; Deus é 
tão grande que tem tempo para as 
nossas coisas mais insignificantes; 
Deus mostrou-se-nos em Jesus 
Cristo; Deus precisa de homens 
que vivam para Ele e O levem aos 
outros; o mundo tem necessidade 
de sacerdotes; o Seminário é uma 
comunidade que caminha para o 
serviço sacerdotal.

Com base neste fundamento, 
Bento XVI destaca quatorze ele-
mentos importantes para a vida 
do Seminário. Eles são valores 
que cada seminarista deverá cul-
tivar: tornar-se um homem de 
Deus; relacionar-se pessoalmente 
com Deus em Jesus Cristo; trans-
formar-se não em administrador 
de uma associação qualquer, mas 
num mensageiro de Deus no meio 
das pessoas; “rezar sempre”, isto 
é, manter continuamente um con-
tacto interior com Deus; escutar a 
voz de Deus na leitura da Sagrada 
Escritura para O ter diante de si 
como ponto de referência na pró-
pria vida; receber os sacramentos, 

pois neles Deus dá-se a cada um 
em pessoa, através de elementos 
corporais; fazer da Eucaristia o 
centro de sua relação com Deus; 
valorizar a Penitência para apren-
der a ter sobre si o olhar de Deus; 
desenvolver uma sensibilidade 

pela piedade popu-
lar, grande patrimó-
nio da Igreja; valo-
rizar o estudo para 
conhecer profunda 
e integralmente a 
Sagrada Escritura; 
para conhecer os 
Santos Padres e os 
grandes Concílios; 
para compreender 
os diversos conte-
údos da fé na sua 
unidade (dogmáti-
ca); para conhecer 
as questões essen-
ciais da teologia 
moral e da doutri-
na social da Igreja; 
para conhecer as 
várias comunida-
des cristãs (teolo-
gia ecuménica) e as 
grandes religiões; 
para compreender 

as grandes questões existenciais 
do homem (filosofia) às quais a fé 
quer dar resposta; para compreen-
der e amar o direito canónico; para 
ancorar a teologia na comunidade 
viva da Igreja; buscar a maturação 
humana, a fim de ser humanamen-
te “íntegro” e, especialmente, in-
tegrar a sexualidade no conjunto 
da personalidade; assim, reflectir 
sobre o celibato, para compreen-
der se este caminho é a vontade 
de Deus “para mim” e praticar as 
virtudes humanas fundamentais, 
mantendo o olhar fixo em Deus, 
deixando-se purificar por Ele; 
considerar o Seminário como uma 
comunidade em caminho, que está 
acima das várias formas de espiri-
tualidade (movimentos); ver o Se-
minário como um período em que 
se aprende um com o outro e um 
do outro; e colocar-se sob a protec-
ção materna de Maria Santíssima, 
cuja casa em Nazaré foi “escola de 
bem e de graça”.

Podemos dizer que esta carta 
de Bento XVI aos seminaristas é 
um programa de vida espiritual e 
um itinerário de discernimento vo-
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ABRIU A ESCOLA 
DIOCESANA DE 

EDUCAÇÃO DA FÉ

Com cerca de 70 alunos, 
começou no dia 7 de Outu-
bro, no Auditório do Centro 
Católico de Cultura de Vila 
Real, a Escola Diocesana de 
Educação da Fé. A mesma 
Escola iniciou a sua activi-
dade em Chaves, no Centro 
Paroquial, no dia 21 de Ou-
tubro, frequentada por quase 
40 alunos.

Este projecto do Centro 
Católico de Cultura de Vila 
Real nasceu da necessidade 
cada vez mais urgente de 
formação de todos aqueles 
que na Igreja querem viver 
uma fé consciente e adulta 
em Jesus Cristo. Pretende-se 
prestar à Diocese um serviço 
de evangelização que, como 
afirmam os nossos Bispos, 
«implica movimento e co-
municação, e requer tempo, 
formação, inteligência, en-
tranhas, mãos e coração» 
(Carta Pastoral dos Bispos de 
Portugal «Como Eu vos fiz, 
fazei vós também»). 

Respondendo ao desafio 
do nosso Bispo D. Amândio, 
o Centro Católico de Cultura, 
com a colaboração dos Páro-
cos e de todos os que se dis-
ponibilizaram para leccionar 
as várias disciplinas, lançou 
mãos à obra. Para que o cur-
so não funcionasse apenas 
em Vila Real e fosse mais 
acessível às gentes do Norte 
da Diocese, os Párocos da 
zona de Chaves assumiram 
também este trabalho. As-
sim, as aulas estão a funcio-
nar em horário pós-laboral, 
às sextas-feiras em Vila Real 
e às terças-feiras em Chaves.

O curso terá a duração de 
três anos. Os dois primeiros 
anos serão de formação geral 
e o terceiro será de forma-
ção específica para os vários 
ministérios e serviços que 
os leigos forem chamados a 
exercer nas suas Paróquias 
ou Movimentos.

Este ano já foram fecha-
das as inscrições, mas no 
próximo ano, se acharmos 
que se justifica, iniciaremos 
novo curso a partir do pri-
meiro ano.
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C A D E R N O     P A S T O R A L 

“NO TEMPO DA ESPIRITUALIDADE, 

A ESPIRITUALIDADE DO TEMPO”

Encontro de reflexão teológico-pastoral para o Clero
Seminário de Vila Real, dia 21 de Novembro de 2011, das 

10.30h às 12.30h.

Obs.: Quem desejar almoçar no Seminário deve fazer a sua 
inscrição na portaria até ao dia 19 de Novembro de 2011.

cacional para todos os que, 
no Seminário, se prepa-
ram para serem “pastores 
consagrados totalmente a 
Deus e dedicados ao seu 
povo”, como nos propõe, 
para reflexão, a Comissão 
do Clero e Ministérios para 
a Semana dos Seminários 
deste ano.

Um pedido

Tendo em conta a Pas-
tores Dabo Vobis e a carta 
de Bento XVI aos semina-
ristas, o Seminário tem no 
seu horizonte o mistério de 
comunhão que a Igreja está 
chamada a ser, asseme-
lhando-se, hoje e cada vez 
mais, a uma família, a uma 
comunidade viva de jovens 
que procuram seguir e res-
ponder ao chamamento do 
Senhor. No presente ano 
lectivo esta família é for-
mada por 33 seminaristas. 
Assim, integrados no Se-
minário Maior do Porto e 
a frequentar a Faculdade 
de Teologia da Universi-
dade Católica, temos 8 se-
minaristas: 1 no 1º ano de 
Teologia; 1 no 2º ano de 
Teologia; 3 no 3º ano de 
Teologia; 3 no 5º ano de 
Teologia. No Seminário 
Menor, em Vila Real, te-
mos 20 seminaristas: 2 no 
7º ano de escolaridade; 3 
no 8º ano de escolaridade; 
6 no 9º ano de escolarida-
de; 7 no 11º ano de esco-
laridade; 2 no 12º ano de 
escolaridade. Temos um 
aluno externo, universi-
tário, em preparação para 
entrar em Teologia e ainda 
4 alunos a realizar estágio 
pastoral em paróquias.

Esta comunidade viva 
tem como referência o es-
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paço físico do Seminário, 
edifício no qual encontra-
mos a principal estrutura 
pastoral e centro de irra-
diação do chamamento 
de Deus para os jovens 
de toda a Diocese; nele 
cresce e se desenvolve 
o futuro da nossa Igreja 
Diocesana. O Seminário 
é de tal modo importante 
que o Concílio Vaticano II 
define-o como o “coração 
da Diocese”(OT, 5) e o Di-
rectório para o Ministério 
Pastoral dos Bispos apre-
senta-o como a “primei-
ra” instituição da Diocese, 
que deve ser “objecto dos 
mais intensos e assíduos 
cuidados (...), porque dos 
Seminários dependem em 
grande parte a continui-
dade e a fecundidade do 
ministério sacerdotal da 
Igreja”(48). Ele é tarefa e 
responsabilidade de todos. 
Por isso pedimos a todas 
as comunidades cristãs que 
ajudem o Seminário pela 
oração perseverante e pela 
partilha generosa de bens 
materiais. A manutenção e 
as obras de adaptação que 
se estão a realizar no edifí-
cio, bem como a formação 
dos alunos, representam 
um significativo encargo 
económico para a Diocese. 
Apesar de algumas dificul-
dades no presente, anco-
rados na fé em Deus e na 
certeza da oração e ajuda 
monetária dos padres e dos 
cristãos em geral, estamos 
confiantes e com esperança 
no futuro. 

Algumas propostas
 O Seminário como 

“escola de fé e do Evange-
lho” não pode fechar-se em 

si mesmo, mas ele deverá 
ser irradiação do chama-
mento de Deus por toda a 
Diocese. Deve, por isso, ir 
ao encontro das comuni-
dades paroquiais e das fa-
mílias, levando-as, 
através da “pas-
toral vocacional”, 
a interrogarem-se 
sobre a vocação 
sacerdotal dos seus 
membros. Neste 
sentido, o Semi-
nário propõe aos 
jovens que se pre-
dispõem a procu-
rar descobrir a sua 
resposta pessoal 
uma caminhada em 
“Pré-Seminário”. 
Para esta estrutu-
ra de acompanha-
mento temos já 
uma equipa forma-
da, mas contamos 
sobretudo com os 
párocos porque 
eles são os primei-
ros animadores vo-
cacionais nas suas 
comunidades.

Num âmbito 
mais alargado, mas 
em estreita ligação 
com o Seminário 
como “escola da 
vocação”, senti-
mos ainda como 
urgente e muito necessá-
ria a proposta de um “Ano 
Vocacional Diocesano” 
para ajudar a perceber e a 
compreender a Igreja lo-
cal como “comunidade de 
vocacionados”, gerando 
uma renovada consciência 
vocacional de toda a pas-
toral e um novo modo de 
ser Igreja mais em sintonia 
com a eclesiologia de co-
munhão do Vaticano II. 

O Seminário é a 
“casa comum” e o pon-
to referência para toda 
a pastoral diocesana. 
Queremos que as suas 
postas estejam sem-
pre abertas para aco-
lher os padres e todos 
aqueles que sentem o 
Seminário como o “co-
ração da Diocese” e se 
preocupam com ele. 

Esta “casa grande”, lugar 
evocador como poucos, 
recorda-nos sempre a nos-
sa vocação. Amar e culti-
var a vocação sacerdotal, 
continuar a estimar o lu-
gar em que se escutou e se 
respondeu ao chamamento 
do Senhor, é gratificante 
para todos porque fazemos 
memória e actualizamos 

o sim inicial, alegremente 
comprometido e compro-
metedor, que nos interpe-
la a cuidar desse mesmo 
dom. Neste sentido e em 
colaboração com a Vigara-
ria do Clero, o Seminário 
como “escola de formação 
sacerdotal”, todos os anos, 
apresentará uma propos-
ta de reflexão teológico-
-pastoral para a “Formação 
Permanente do Clero”. As-
sim o tema geral para este 
ano pastoral é o seguinte: 
“No tempo da espirituali-
dade, a espiritualidade do 
tempo”. Esta actividade 
desenvolver-se-á ao longo 
de 3 encontros, estando o 
primeiro marcado para o 
próximo dia 21 de Novem-
bro (10.30h - 12.30h), no 
Seminário.   

Concluindo, podemos 
dizer que, em cada ano, a 
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celebração da Semana de 
Oração pelos Seminários 
convida e interpela todos 
os cristãos e as comuni-
dades cristãs à reflexão, à 
oração, à solicitude e a um 
renovado interesse pelo 
Seminário Diocesano. Mas 
deve também ajudar-nos a 
compreender melhor que a 
vocação sacerdotal é, antes 

de tudo, um dom de Deus 
e nunca uma conquista 
nossa; que é um dom que 
devemos pedir com con-
fiança e insistência em 
ambiente de oração; que 
os padres, pela radicalida-
de do seu testemunho de 
vida, estão chamados a ser 
os primeiros promotores 
das vocações sacerdotais; 
que as famílias continuam 
a ser o terreno fértil onde 
podem germinar e dar fruto 
esta semente vocacional; e, 
finalmente, que o Seminá-
rio está chamado a ser cada 
vez mais “escola do Evan-
gelho”, “casa e escola de 
comunhão”, que tem como 
única finalidade “formar 
pastores totalmente consa-
grados a Deus e dedicados 
ao seu povo”.

P. Abel Canavarro



6           Igreja Diocesana de Vila Real

N O T Í C I A S

6           Igreja Diocesana de Vila Real

D O C U M E N T O S

Ofertas Particulares

RECEITAS

Indemnização Quinta          264.800,00
Ofertas Janelas                      44.800,00
Alunos de Humanidades 
    (Vila Real)                  41.121,75
Alunos Teologia (Porto) 22.970,00
Ofertas Particulares        24.019,00
Peditórios oficiais           48.789,00
Binações de missas        71.543,00
Outros                         102.786,48
TOTAL               620.929,23

 DESPESAS
   

Pessoal/funcionários        81.797,90
Pessoal/Formadores         34.440,00
Alunos Teologia (Porto)   46.725,00
Formação complementar    3.812,90 
Funcionamento                 84.442,05
Obras/equipamento/mobiliario        

253.475,37 
Consumíveis                       4.877,59
Custo Janelas                             97.017,00
TOTAL                          606.087,81

 Receita Total       620.929,23

 Despesa Total     606.087,81

 SALDO POSITIVO  14.841,42

S E M I N Á R I O

ALIJÓ              2010/11    2009/10
Alijó                        541,50   525,00 
Amieiro  
Carlão                        47,00   155,00
Casal de Loivos  
Castedo                                  80,00
Cotas                                      60,00
Favaios                                                200,00
Pegarinhos                  180,00    120,00 
Pinhão                      30,00      
Pópulo  47,23
Ribalonga            50,00    60,00
S. Mam. Riba-Tua  237,50
Sanfins do Douro              360,00         200,00 
Santa Eugénia          310,00    165,00
Vale-de-Mendiz  
Vila Chã                        60,00
Vila Verde                195,00      90,00
Vilar de Maçada        50,00    150,00 
Vilarinho de Cotas
TOTAL           2.001,00  1912,23

BOTICAS            2010/11     2009/10
Alturas                                   
Ardãos                      240,00 325,00
Beça                          140,00  159,89
Bobadela           150,00  90,00
Boticas             243,00 190,00
Cerdedo  60,00
Codeçoso                   28,50    36,00
Covas de Barroso   
Curros                        50,50    88,23
Dornelas                    85,00  125,60
Fiães do Tâmega         52,50     85,70
Granja                           75,00     60,00
Pinho                 126,00  180,00
Sapiãos                    310,00   310,00
Vilar de Porro  
TOTAL                      1.500,50  1.710,42

CHAVES             2010/11    2009/10
Agostém (S.Pedro)   200,00       
Águas Frias                 285,00  130,00
Anelhe               105,00  48,00
Arcossó                         90,00    35,00
Bobadela  Monfortes       155,00       85,00
Bustelo  
Calvão                        480,00  470,00                                        
Cela                         263,00  140,00
Chaves Madalena     543,71   357,57
Chaves Matriz       1500,00                
Igr. da Misericórdia               
Casa Sta Marta        200,00
Ch. Sagr. Família                
Cimo Vila Cast.         95,00  191,00
Couto Ervededo         81,94    110,96
Curalha            200,00  815,00
Eiras                       96,14  156,97
Faiões                
Lamadarcos                       

Loivos                     100,00    70,00
Mairos         150,00  150,00
Monten.- S.Julião    137,00
Moreiras                    95,00    55,00
Nogueira Mont.       361,00  159,00
Oucidres         85,00    55,00
Oura                        325,00  320,00
Outeiro Jusão           64,05      
Outeiro Seco            150,00  150,00
Paradela Monforte     140,00       80,00     
Póvoa  Agrações
Redondelo               173,37  100,00
Roriz                          90,00    81,00
S. Vicente da Raia    240,00  120,00
Selhariz                    130,00    60,00
Samaiões            101,63        41,49
Sanfins Castanh.      70,00    98,00
Sanjurge                        
Santa Leocádia        52,00    39,00
S.António Monf.             
Santo Estevão                
S.Julião de Mont.       137,00     90,00
Seara Velha                     310,00   320,00
Soutelinho Raia                            50,00       120,00
Soutelo                  200,00  200,00
Travancas            200,00   200,00
Tronco            85,00   60,00    
Val de Anta                   276,63  250,00
Vidago                      170,00  234,00
Vilar de Nantes          300,00
Vilarelho da Raia     125,00  155,00
Vilari. Paranheiras     90,00    76,84
Vilas Boas            110,00  120,00
Vilela do Tâmega      50,00       
Vilela Seca                  120,00    170,00           
Vila Verde da Raia   
TOTAL                      8.682,47  6.413,83

MESÃO  FRIO        2010/11  2009/10
Barqueiros               55,00  100,00
Cidadelhe          123,00                
Mesão Frio          300,00  400,00
Oliveira                            
Vila Marim                 402,10
Vila Jusã
TOTAL                    478,00 902,10

MON. BASTO      2010/11  2009/10
Atei                         179,00           
Bilhó                       400,00      
Campanhó                404,14 358,95
Ermelo                             220,09  320,00
Mondim Basto          430,00     
Paradança                  131,00   
Pardelhas                    60,10    35,00
Vilar de Ferreiros      400,00
TOTAL                      2.224,00  713,95

MONTALEGRE      2010/11   2009/10
Cabril                           80,00       105,00
Cambeses do Rio     190,00  195,00

Cervos                      165,00  170,00
S. Vicente da Chã               125,06            383,71
Contim          40,00
Covelães           135,00    100,00
Covelo do Gerês    100,00     95,00
Donões          100,00              
Fervidelas                                                                       
Fiães do Rio         
Gralhas         164 ,15
Meixedo            157,00     95,00
Meixide               65,00    115,00
Montalegre     470,00   200,00
Morgade    115,00  85,00
Mourilhe        20,00   66,00
Negrões      45,00    30,00
Outeiro      50,00    50,00
Padornelos         35,30    42,00
Paradela do Rio       80,94
Padroso      83,00    60,00
Pitões      95,00    60,00
Pondras         44,11      86,00
Reigoso                   30,20      21,10
Salto                            490,00     653,35
Santo André                33,00          52,00
Serraquinhos            180,00       150,00
Sezelhe                         100,00          90,00
S.Marinha Ferral     85,00    125,00
Solveira                       38,32         70,00
Tourém                        65,00         35,00
Venda Nova           120,00      45,00
Viade                       
Vila da Ponte          257,76   100,00
Vilar Perdizes         70,00    305,00
TOTAL        3.664,69  3.748,31
 
MURÇA        2010/11   2009/10
Candedo                        21,18
Carva                                                        115,50     140,00
Fiolhoso                        85,00     150,00
Jou            
Murça                       327,99
Noura                        50,00
Palheiros            
Sobreira                           72,00     68,00         
Valongo Milhais       
Vilares            70,00    
TOTAL         342,50    57,17

RÉGUA         2010/11   2009/10
Covelinhas                              70,00
Fontelas                   201,17
Galafura                      105,85     85,00
Godim                                  330,00     242,55
Loureiro                              172,70
Moura Morta             190,39   231,28
Poiares                            241,28    219,87
Régua                                   457,00
Sedielos                                507,18
Vilarinho Freires          230,00      210,00
Vinhós                          94,14    427,45
TOTAL         1.237,16  2.824,20

RIBEIRA PENA     2010/11  2009/10
Alvadia                    320,00  482,40
Cerva                     285,00 303,73
Canedo   

OFERTAS AO SEMINÁRIO
1 de Setembro de 2010 a 31 de Agosto de 2011

Limões        165,00  83,96
Salvador          495,25  332,38
Santa Marinha        116,88    210,00
Santo Aleixo            60,00      65,00
TOTAL                    1.442,13  1477,47

SABROSA      2010/11  2009/10
Celeirós do Douro                60,00              70,00
Covas do Douro     352,12    303,70
Gouvães do Douro    45,00        40,00
Gouvinhas                      77,00        77,50
Paços                           175,00     135,00
Parada do Pinhão      54,00       48,00
Paradela de Guiães  70,00            
Provesende            107,00      95,00
S.Lou. Riba Pinhão 110,00     65,00
Sabrosa                   190,00     185,00
S. Cristóvão Douro  
S. Martinho Anta    160,00     185,00
Souto Maior                    70,00  
Torre do Pinhão      110,00       55,00
Vilarinho S. Romão                      98,48
TOTAL                      1.510,12  1.427,68

SANTA MARTA  2010/11  200)/10
Alvações do Corgo 130,00      140,00
Cever                                     104,00          117,00
Cumieira     45,00  100,00
Fontes                           139,00          81,00
Fornelos               33,00      40,00
Louredo                  90,00       87,50
Medrões                  84,00      98,00
S. João de Lobrigos  187,00        395,00
S. Miguel Lobrigos 103,00         175,00
Sanhoane                            81,00            49,00
TOTAL             996,00  1282,50

VALPAÇOS       2010/11  2009/10
Água Revés    150,00  100,00
Alvarelhos      115,00  245,00
Argeriz                    100,00
Barreiros            100,00    100,00
Bouçoais                 20,00
Canavezes         23,32      
Carrazedo Mont.   450,00    500,00
Crasto   
Curros                  250,00       
Cabanas       
Ervões      215,00    485,00
Fiães                       60,00     90,00
Fornos do Pinhal    80,00  140,00
Friões    170,00  340,35
Lebução                120,00      75,00       
Padrela  
Possacos                       260,00
Rio Torto                    260,00
S. João da Corveira  
Sanfins                   40,00
S.Maria de Émeres   60,00      110,00
Santa Valha    62,00  60,00 
 S.PedroV. do Lila   40,00              
Serapicos            
Sonim            125,00     125,00 
S. Tiago de Alhariz    350,00       260,00
Tazém   
Tinhela                     135,00       70,00 

Vales            12,00       
Valpaços                   510,00 
Vassal                  115,00
Veiga do Lila             65,00       
Vilarandelo         200,00  340,00
TOTAL                     2.532,32  4.595,35

VILA POUCA      2010/11  2009/10
Afonsim           185,00    173,32
Alfarela de Jales      77,50    103,30
Bragado               43,48
Capeludos                   100,25    110,00
Gouvães da Serra     155,00    145,00
Parada de Monteiros  
Pensalvos  
S. Martinho Bornes         90,00
S. Marta  do Alvão        110,00     120,00
Soutelo de Aguiar     390,00    530,90
Telões            167,43   114,36
Tresminas           90,00    50,00
Valoura                     75,00     32,00
Vila Pouca A.                936,00  1350,00
Vreia de Bornes                 507,20
Vreia de Jales                                     507,42
TOTAL    2.286,18  3.876,98 

VILA REAL          2010/11  2009/10
Abaças                        70,00    60,00
Adoufe          200,00
Andrães           756,00  660,22
Arroios                  175,00
Borbela                             365,00   402,62
Campeã                  1.200,00          
Cálvario                                                                                             50,00  
Constantim          150,00  150,00
Ermida           50,00      
Folhadela                 202,14  175,00
Guiães            100,00    80,00
Justes            60,00    54,00
Lamares          100,00    50,00
Lamas de Olo             50,00    40,00
Lordelo           150,00  173,00
Mateus                  325,30
Mondrões               
Mouçós                    
Nogueira          230,00  250,00
Nª. Sª. Conceição       848,00   802,60
Parada de Cunhos            
Quintã                      150,00       
S. António Ar.          730,00            
S. Miguel Pena                          230,00      120,00
Sirarelhos                          
S. Pedro                   601,00  465,00
Lar Srª das Dores    140,00       
S. Tomé do Castelo      315,95  265,60
Sé                  1382,70       1011,25    
Torgueda          243,86  257,28
Val de Nogueiras              120,00    100,00
Vila Cova           195,00  
Vila Marim           383,00  71,00
Vilarinho Samardã     195,00
TOTAL          9.217,65  5.937,87

GERAl 2010/11 38.114,72
              2009/10 37.580,06

Aníbal José Coelho Barreira   20 €
Anónimos 4.288 €
António Matias Pereira Morais 250 €
Associação dos Antigos Alunos 500 €
Berta Maria Alves Baptista 100 €
CIRP   100 €
D. Manuel Linda  500 €
Dr. Macieirinha                2.500 €
Elvira Reis Gomes    30 €
Festa25 anos do Pe. Coutinho 130 €
Fernando José da Silva   40 €
Idília da Rocha Caetano 200 €
Irmãs do Sagrado Coração de Maria 
(Canelas)     50 €
Jerónimo Diamantino G. Silva 500 €
José Rodrigues da Costa 200 €
Judite Carreira      2 € 
Maria Teresa Ribeiro Afonso 100 €
Maria Carlota Prazeres Alfaiate 150 €

Maria da Conceição Rodrigues     5 €
Maria de Fátima Barros 250 €
Maria de Fátima da S. Pimenta 100 €
Maria de Lurdes Grácio 250 €
Maria do Céu Nóbrega     5 €
Maria Otília de Figueiredo 500 €
Maria Ribeiro da Rocha   50 €
Mensagem de Fátima   300€
Mons. Agostinho Borges           1.000 €
Mons. José Selas                2.000 €
Patrícia Maria B. Rodrigues 100 €
Pe. Alberto Eira                1.000 €
Pe. Américo Carvalho  600 €
Pe. Delmino  500 €
Pe. Fernando Pereira  600 €
Pe. Heitor Sena Morais              5.000 €
Pe. António J. Mateus  500 €
Pe. Ladislau  450 €
Pe. Manuel Machado 
(Bolsa de Estudo)                1.235 €

P.e Manuel Alves  568 €
Pe. Óscar Teixeira Mourão 500 €
Prof. Maria dos Anjos  750 €
Prof. Saudade                1.000 €
Santuário Nossa Senhora da 
Saúde Saudel  300 €
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N O T Í C I A S

Apostolado da Oração

Decorreu o 21º Encon-
tro Regional de Escuteiros 
da nossa Diocese e Região 
de Vila Real, no passa-
do dia 16 de Outubro em 
Vila Pouca de Aguiar.  O 
Assistente Regional invo-
cou para todos os Chefes, 
Escuteiros, Fraternidade 
de Mateus e da Cidade de 
Vila Real bem como to-
dos os ali presentes a pro-
tecção de Nossa Senhora 
Mãe dos Escutas, com a 
imagem de Nossa Senhora 
de Fátima, peregrina pelos 
agrupamentos da nossa re-
gião, em Mondim de Bas-
to neste mês de Outubro. 
O presidente da Câmara 
Municipal de Vila Pouca 
de Aguiar, Domingos Dias 
desejou as boas-vindas a 
todos os participantes no 
encontro e sublinhou que 
“já existe o espírito do 
escutismo no concelho” 

No dia dezoito de 
Outubro reuniram-se 
em Fátima os Capelães/ 
Assistentes Espirituais 
e Religiosos Hospita-
lares, para a VI Assem-
bleia Nacional, com o 
tema Nova Legislação, 
novo modelo de Cape-
lania - Oportunidades e 
implicações. 

O Dr. João Oliveira, 
Administrador Hospita-
lar do Centro Hospita-
lar S. João – Porto ex-
planou sobre Contratos 
e outras questões jurí-
dicas; dado o período 
económico que estamos 
atravessar demonstrou 
a preocupação admi-
nistrativa nos hospitais 
e a necessidade de re-
latórios anuais também 
para as Capelanias. 

No período da tarde, 
reflectiu-se e debateu-
-se sobre: “Que tipo de 
Assistência queremos 
prestar no mundo da 
saúde?” com o trabalho 
realizado pelo Reveren-
do Pe. Fernando Sam-
paio. 

Ao Reverendo Pe. 
José Nuno Capelão da 
Coordenação Nacional 
das Capelanias Hospi-
talares uma boa recupe-
ração da sua saúde.

VI Assembleia Na-
cional de Capelães 

Hospitalares

21º Encontro Regional de Escuteiros da Diocese de Vila Real

D. Amândio Tomás referiu a importância 
deste movimento como escola de valores

que, em breve, 
poderá ter dois 
agrupamentos 
de escuteiros, 
Vila Pouca de 
Aguiar e Pe-
dras Salgadas. 
O nosso Chefe 
Regional José 
Pires após ter 
agradecido o 
a c o l h i m e n t o 
desta Vila, re-
feriu o desejo 
da perpetuida-
de destes jogos nos próxi-
mos encontros regionais, 
louvando a presença quase 
total de todos os agrupa-
mentos, trabalho desen-
volvido ao longo do seu 
cargo. No final da tarde e 
com a presença de muitos 
pais que vieram ao encon-
tro dos seus filhos, a famí-
lia escutista congregou-se 
para celebrar a Eucarístia 

presidida pelo nosso bis-
po D. Amândio Tomás 
que referiu a importân-
cia deste movimento em 
toda a nossa diocese como 
movimento de jovens e 
escola de valores. Nesta 
Eucarístia concelebraram 
os Assistentes Regionais 
de alguns agrupamentos 
da nossa Diocese que têm 
a missão de acompanhar 

nas suas paróquias os seus 
agrupamentos a eles e em 
esforço pastoral um bem 
hajam, pelo seu trabalho. 
Acolheu-nos o Reverendo 
Monsenhor Sebastião na 
sua paróquia de Vila Pouca 
de Aguiar com o seu futuro 
contingente.

Assistente Regional 
Pe. Ricardo Pinto

Estão em curso e a 
decorrer a requalifica-
ção e melhoramentos 
signifaticativos na Ca-

pelania Hospitalar do Hos-
pital de S. Pedro em Vila 
Real. Agradecemos a todos 
quantos contribuiram para 

estes melhoramentos de 
uma forma particular 
à Administração deste 
Centro Hospitalar de 

Trás-os Mon-
tes e Alto Dou-
ro, servirá este 
espaço para 
garantir me-
lhor um apoio 
espiritual aos 
utentes e a toda 
a comunidade 
hospitalar. 

Bem hajam.

Capelão 
Hospitalar 
CHTMAD

Centros do Apostolado 
da Oração (A.O.), oriun-
dos de diversos pontos do 
país, marcaram presença 
na Peregrinação Nacional 
deste Movimento, que se 
realizou a 16 de setembro, 
em Fátima. 

À Eucaristia, presidiu o 

Bispo do Porto, D. Manuel 
Clemente. Eram várias 
dezenas de milhar os fiéis 
presentes na esplanada do 
Santuário, na sua maioria 
zeladores e associados do 
Apostolado da Oração – os 
Serviços do Santuário cal-
cularam em mais de 80 mil 

os fiéis presentes na cele-
bração.

Na homilia, o Bispo fez 
questão de salientar que 
esta Peregrinação decorreu 
no dia da memória litúr-
gica de Santa Margarida 
Maria Alacoque, cuja vida 
está ligada às origens e 
história da grande devoção 
moderna ao Sagrado Cora-
ção de Jesus.

O Apostolado da Ora-
ção nasceu em meados do 
século XIX, «numa época 
conturbada, num mundo 
tocado por dissensões e 
diferenças entre os que ti-
nham e os que não tinham» 
e foi um «meio de inovar a 
vida cristã».

As pessoas descobri-
ram que, «dando a Deus 
o que é de Deus, na devo-
ção ao Coração de Jesus, 
encontravam força para 
responder aos problemas 
daquela sociedade», disse 
D. Manuel Clemente. «To-
dos os associados do A.O. 
se tornaram depois os pri-
meiros obreiros da socie-
dade de nós todos, fazendo 
a vontade de Deus», o que 

«reproduz a devoção ao 
Coração de Jesus, impul-
sionada pelo Apostolado 
da Oração», frisou.

O Bispo do Porto lem-
brou a mensagem que foi 
transmitida aos Pasto-
rinhos nas aparições do 
Anjo, para se voltarem 
para os Corações de Jesus 
e de Maria e desafiou os 
associados do Apostolado 
da Oração a oferecerem a 
sua esperança à sociedade 
actual, em crise e sem ho-
rizontes de futuro. «Ofere-
çamos a fé, esperança e ca-
ridade que se conseguem 
no Coração de Jesus».

O Secretário Nacional 
do A.O. deixou uma pa-
lavra de agradecimento a 
D. Manuel Clemente, aos 
Directores Diocesanos do 
Apostolado da Oração, 
«que movimentaram pa-
róquias e centros paro-
quiais», e aos zeladores e 
associados, «que trabalha-
ram» para a concretização 
da Peregrinação. «Que o 
Coração de Jesus a todos 
encha de graça e de bên-
ção», concluiu.

Capela do Hospital de Vila Real
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Ú L T I M A   P Á G I N A

Doutor António Abel Rodrigues 
Canavarro, Reitor do Seminário de 
Vila Real, para orientar as Vocações 
ao Presbiterado, os Estágios para 
Ordens e os Padres ordenados há 
menos de cinco anos, acumulando, 
com a Docência, na Universidade 
Católica, e a Prefeitura dos Alunos, 
no ‘Seminário Maior do Porto’.

P. João Baptista Gonçalves Cur-
ralejo, Vice-Reitor do ‘Seminário 
Menor’ de Vila Real, acumulando 
com a missão de Pároco da Sé de 
Vila Real;

P. Pedro Luís Vilela Ribeiro, Pre-
feito do Seminário Menor e Direc-
tor do Pré-Seminário;

P. Hélder Dinarte Sineiro Libório, 
Prefeito do Seminário Menor e Vi-
gário Cooperador da Paróquia da Sé 
de Vila Real; 

P. António Paulo de Sousa Ro-
drigues, Ecónomo do Seminário, 
Director das Casas Diocesana e do 
Clero, Chefe da Casa Episcopal e 
Capelão da Igreja do Carmo.

P. Manuel da Silva Coutinho, Di-
rector Espiritual do ‘Seminário Me-
nor’, director do Centro Católico de 
Cultura, pároco de Andrães, Lama-
res e Vale Nogueira.

P. Luís António Guedes de Freitas 

Saavedra, Pároco de Cidadelhe, 
Barqueiros, Santa Cristina de Me-
são Frio, S. Nicolau de Mesão Frio 
e Vila Jusã, e Notário da Câmara 
Eclesiástica de Vila Real.

P. José Augusto Gonçalves Alves, 
CM, Pároco de Santa Maria da Ma-
dalena de Chaves, Eiras e Samai-
ões.

P. José Carlos João de Moura des-
ligado da paróquia de Capeludos.

P. Domingos Lage Alves, desligado 
do serviço paroquial de Bragado e 
Vreia de Bornes. 

P. Marco Paulo Monteiro Amaro, 
Pároco de Capeludos, Bragado e 
Vreia de Bornes, ficando a residir 
na Casa Paroquial das Pedras Sal-
gadas.

P. Arnaldo Alves de Moura, Pároco 
de Nossa Senhora da Granja, conti-
nuando como Pároco de Pinho.

Mons. Silvério José Ribeiro Ma-
chado Guimarães, confirmado Pá-
roco de Sapiãos e de Dornelas.

P. Domingos António Teixeira dos 
Santos, Pároco de Beça, Boticas, 
Codessoso, Curros e Fiães do Tâ-
mega.

P. Carlos Manuel Dias Rubens, 
Pároco de Cabril, Covelo do Geres, 

Ferral e Venda Nova, com a respon-
sabilidade de, ao Sábado, celebrar a 
Eucaristia em Paradela do Rio.

P. José Augusto Gonçalves Alves, 
CM, Pároco de Santa Maria da Ma-
dalena de Chaves, Eiras e Samai-
ões.

P. José Óscar Teixeira Mourão, 
Pároco de Paradela de Guiães, acu-
mulando com as de Sabrosa, Paços, 
S. Martinho de Anta e Celeirós.

Mons. Salvador Ribeiro Parente, 
Reitor da Irmandade dos Clérigos, 
na Capela Nova.

P. João Martins Calheno, desvin-
culado da cura pastoral das Paró-
quias de Bustelo e de Santa Clara 
de Sanjurge.

P. Valdemar Pereira Correia, con-
firmado como pároco das paróquias 
de Bustelo e de Santa Clara de 
Sanjurge, acumulando com as pa-
róquias de Vilela Seca e Vilarelho 
da Raia.

P. Pedro Rei Alves, Director da 
Pastoral Juvenil Diocesana, coad-
juvado pelos P. Pedro Luís Vilela 
Ribeiro e P. Marco Paulo Amaro;

P. Fernando dos Santos Lopes 
Guerra, desligado das Paróquias de 
Cerdedo, Covas de Barroso, Altu-
ras, Vilar e Canedo.

O Senhor Bispo, D. Amândio José Tomás, houve por bem fazer as seguintes nomeações:

VAI 
ACONTECER

Novembro
1 Solenidade de Todos os Santos
2 Comemoração de todos os 
fiéis defuntos
4-6 Retiro Diocesano dos doen-
tes do MMF, Fátima
4-6 Cursilho para senhoras, Vila 
Real
6-13 Semana dos Seminários
7 Recolecção mensal dos Sacer-
dotes
12-13 Conselho Geral da Caritas 
Portuguesa, Fátima
12 Magusto do Seminário
13 Encontro das famílias - Se-
minário
13 Peditório para o Seminário 
Diocesano
19 Recolecção Espiritual para 
catequistas
20 Solenidade de Cristo-Rei
20 Conselho Diocesano de 
Pastoral
21 Encontro de formação para 
sacerdotes: “no tempo da espi-
ritualidade, a espiritualidade do 
tempo”, no Seminário
21 Sufrágio pelos sacerdotes 
falecidos. Douro I
23 Conselho de Presbíteros
24 Aniversário da Dedicação da 
Igreja Catedral - Festa nas paró-
quias com prioridade Litúrgica
Conferência na Sé: “Identidade 
e Vocação do leigo na Igreja”, 
com o Doutor Manuel Pinho 
Ferreira
27 Início do Advento
30 Assembleia Diocesana da 
Caritas de Vila Real 

Dezembro
1 Dia da Fraternidade Sacerdo-
tal
5 Recolecção mensal dos Sacer-
dotes
8 Imaculada Conceição
10 Palestra: Família primeira 
educadora da Fé (SDEC)
10 Ceia de Natal dos Convívios 
Fraternos, Chaves
11-18 Semana dos sacerdotes 
Doentes
16 Ceia de Natal do MCC
17 Celebração de Natal para 
imigrantes, Vila Real (SDTM)
18 Instituição de Ministérios e 
Ordenações, Igreja Catedral
18 Lançamento da operação 10 
milhões de estrelas
25 Natal do Senhor
27 Recolecção do Arciprestado 
Douro I, Régua
28-31 Encontro Europeu de 
Jovens – Taizé

Meio Século da Abertura do Concílio 
Vaticano II e o Ano da Fé

Quase cinquenta anos depois 
da abertura do Concílio Vaticano 
II, o O Santo Padre Bento XVI 
acaba agora de anunciar a celebra-
ção dum ‘Especial Ano da Fé’, que 
terá início, no dia 11 de Outubro de 
2012, dia exacto do cinquentenário 
da abertura do Concílio e dia em 
que se cumprem os 20 anos da pu-
blicação do ‘Catecismo da Igreja 
Católica’. Este Ano Especial da Fé 
vai concluir-se, na Festa de Cristo 
Rei do Universo, no dia 24 de No-
vembro de 2013.

No plano diocesano, 
acompanharemos o esforço 
e reflexão de toda a Igreja 
Universal, intimamente uni-
dos a Cristo e ao Seu Vigário 
na terra, para, com o nosso 
humilde esforço e genero-
sidade contribuirmos para a 
Evangelização do Mundo, 
iluminando-o com a luz de 
Cristo, ajudados por uma 
tomada de consciência reno-
vada e dialogante, cientes de que 
pouco podemos, mas de que, uni-

dos a Cristo, todos somos necessá-
rios e todos poucos para O tornar 
conhecido e amado de muitos.

CONFERÊNCIA

No dia da dedicação da 
Sé, 24 de Novembro, quin-
ta-feira, pelas 21 h, o Dou-
tor Manuel pinho Ferreira, 
padre da Diocese de Avei-
ro e professor de Direito 
Canónico na Universidade 
Católica, profere uma con-
ferência sobre a “Identida-

de e Vocação dos Leigos na 

Igreja”. A não perder.


