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Dia da Diocese
Vila Real recebeu milhares de pessoas 

Coube a Vila Real orga-
nizar, neste ano, o Dia da 
Diocese.

A festa tem sido rea-
lizada noutros arcipresta-
dos. Chegou a vez de Vila 
Real e muitas vontades se 
mobilizaram para que tudo 
corresse bem. Assim acon-
teceu. 

A festa da diocese co-
meçou a ser preparada com 
um Tríduo que incluiu, no 
dia 15, uma noite de ado-
ração ao Santíssimo na 
Sé, da responsabilidade 
do Apostolado da Oração 
e das Oficinas de Oração. 
Presidiu a este momento de 
oração o Bispo da diocese, 
D. Amândio Tomás. A Sé 
esteve cheia e durante cer-
ca de duas horas os cristãos 
presentes puderam cantar e 
reflectir sobre alguns as-
pectos da sua fé e da sua 
vocação como leigos.
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Frei Bartolomeu dos Mártires nasceu há 500 anos
O beato Frei Bartolomeu, 

que nasceu em Lisboa, em 
1514, na freguesia de Nossa 
Senhora dos Mártires - entrou 
na Ordem Dominicana em 
1528 – teve um papel funda-
mental para a reforma da Igreja 
há 450 anos. Foi beatificado 
em 2001 pelo Papa João Paulo 
II.

As reformas introduzidas 
pelo Concílio de Trento foram 
implementadas por D. Frei 
Bartolomeu dos Mártires, pri-
meiro arcebispo a fazer a vi-
sita pastoral à diocese inteira, 
que na altura incluía Vila Real, 

Bragança e Viana do Castelo, e 
a criar o Seminário de acordo 
com as determinações concilia-
res. 

O programa celebrativo dos 
500 anos do seu nascimento de-
corre desde o dia 3 de maio de 
2014 até 18 de julho de 2015. 

No dia 3 de maio, dia do seu 
nascimento, foi a sessão solene 
de abertura das comemorações 
e, no dia 4, decorreu na Igre-
ja de S. Domingos, Viana do 
Castelo, onde está sepultado, 
uma Missa seguida de procis-
são com as relíquias para a Sé, 
marcando também o início da 

visita das mesmas relíquias a 
todas as paróquias da diocese 
de Viana do Castelo.

As celebrações estão agora 
centradas no dia litúrgico do 
beato (18 de julho) com um 
encontro conjunto dos sacer-
dotes com os bispos das quatro 
dioceses do Norte, em Braga, 
seguindo-se a Eucaristia em 
Viana do Castelo .

Pprolongam-se com várias 
iniciativas nestas dioceses e 
em Lisboa, onde nasceu, ao 
longo de todo o ano, para dar 
a conhecer o seu legado e pro-
mover a causa da canonização.
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Conta-se que S. João 
XXIII, durante o Concílio 
Vaticano II, andaria can-
sado por causa das críticas 
que alguns lhe faziam por 
ter convocado aquela mag-
na assembleia de bispos 
de todo o mundo. Um dia, 
estando presentes alguns 
desses críticos, desceu do 
trono, chegou-se a uma ja-
nela, abriu-a e disse: “Esta 
é a minha resposta sobre o 
Concílio: ar fresco”. Há 
quem acrescente que com 
a abertura da janela voa-
ram alguns papéis. E um 
dos presentes, retorquiu 
de imediato ao Papa Bom: 
“Mas vem desarrumar-
-nos as coisas”.

Esta história explica 
as razões para a convoca-
ção do Concílio: a entrada 
de ar puro e agitação das 
águas na Igreja.

O problema é que nem 

assim a Igreja ficou sufi-
cientemente arejada como 
os Padres Conciliares e o 
próprio João XXIII dese-
jariam. Percorreu-se um 
longo caminho, mas logo 

muitas coisas voltaram ao 
mesmo ritmo.

Passaram já 50 anos e 
quanta coisa falta para que 
a Doutrina Conciliar seja 
posta em prática.

Talvez por isso, o Espí-
rito Santo nos tenha envia-
do agora um Papa que quer 
continuar esse arejamento, 
tão necessário à Igreja e ao 
mundo em que ela se inse-

re.
Por exemplo, 

refiro-me à aparen-
te falta de sacerdo-
tes em quase todo o 
mundo, mas de um 
modo especial na 
Europa. Mas have-
rá mesmo a falta de 
sacerdotes ou o pro-
blema é outro? An-
darão os sacerdotes 
a fazer aquilo que o 
seu ministério lhes 
confere: a pregação 

e os sacramentos? É que 
um bom número de sacer-
dotes dedica mais tempo a 
actividades que nada têm a 
ver com o seu ministério. 
Ocupam-se de assuntos 

para os quais muitas vezes 
nem sequer se prepararam, 
que não lhes competem e 
esquecendo as especifici-
dades do seu múnus pas-
toral.

E como tudo está rela-
cionado, há muita gente na 
Igreja que ainda não perce-
beu qual deve ser o papel 
dos leigos, homens e mu-
lheres na Igreja. Não lhes 
é dada nem vez, nem voz. 
Nem sequer são chamados 
a desempenhar funções 
de gestão, de administra-
ção, de coordenação, de 
secretariado, para as quais 
a maioria dos leigos está 
melhor preparada do que 
os sacerdotes em geral. 
Há uma aparente e real 
desconfiança dos sacerdo-
tes em relação aos leigos 
que não se justifica nestes 
tempos. E isso origina um 
contínuo afastamento dos 

leigos, por força de um na-
tural comodismo.

Os espaços de diálogo 
entre sacerdotes e leigos ou 
não existem ou não funcio-
nam como tal. A maioria 
das vezes é apenas espaços 
de mais pregação, de reca-
dos, de invectivas e discur-
sos moralistas, por vezes a 
despropósito.

O Papa Francisco tem 
vindo a tocar em quase 
todos estes aspectos. Mas 
será que a sua voz está a 
ser ouvida? Ou melhor 
ainda: será que os nossos 
ouvidos estão atentos à 
sua voz. Ou, pelo contrá-
rio, nem sequer queremos 
saber daquilo que o Papa 
fala?

Por tudo isto parece-me 
que a Igreja ou continua 
a arejar-se ou tornar-se-
-á cada vez mais bafienta. 
E isso não augura nada de 
bom.

A. Caseiro Marques

ABRAM-SE AS JANELAS PARA SAIR O BAFIO

Nós salesianos apro-
veitamos todas as ocasi-
ões para darmos largas à 
nossa alegria e fazer dela 
a nossa maneira de nos 
relacionarmos ao estilo 
de Dom Bosco. E, a me-
lhor maneira de conta-
giar os outros, é fazendo 
festa.

A última chamamo-
-la “Festa dos Pais”, pois 
queremos que os pais/
encarregados de educa-
ção, estejam presentes 
nos grandes aconteci-
mentos; e o final de ano 
é um bom motivo de en-
contro e de dar graças a 
Deus, mesmo que nem 
tudo tenha sido ouro so-

bre azul!
A "Festa 

dos Pais 2014", 
que celebramos 
no dia 8 de ju-
nho, é também 
destinada a 
comemorar os 
90 anos dos 
Salesianos em 
Poiares e tem 
o seguinte pro-
grama:

90 anos dos salesianos em Poiares 

Há tempos fiz o convi-
te para que pudessem vir 
crianças do 3º, 4º, 5º e 6º 
volumes participar no II 
Encontro de Catequese, 
sob o tema “Acredito na 
alegria do Evangelho”, na 
continuação do que fize-
mos o ano passado para 
celebrar o Ano da Fé e que 
teve tanto sucesso. Como 
foram muitos os pedidos, 
resolvemos este ano dar-
-lhe continuidade fazendo 
uma edição melhorada e 
aumentada.

09h30: Acolhimento  
Atividades desportivas 
Feira de atividades so-
bre a Espiritualidade Ju-
venil Salesiana 

11h30: Eucaristia no pa-
vilhão, animada pelo 
Grupo Coral Juvenil do 
Colégio 

13h00: Almoço, servido 
na cantina ou nas barra-
quinhas pelos alunos do 
curso de Mesa e Bar

15h00: Cortejo Comemo-
rativo "90 anos dos Sa-
lesianos em Poiares", 
com a participação da 
Banda Juvenil Salesiana 
de Poiares e a presença 
das entidades locais  

16h30: "Aqui há Talento" 
festival de variedades 
no pavilhão

NB1: ao longo do dia 
estarão patentes exposi-
ções várias: trabalhos de 
alunos; história da presen-
ça salesiana de Poiares; 
ontem e hoje da Banda 
de Poiares; Dom Manuel 
Vieira de Matos e o CNE 
(Corpo Nacional de Escu-
tas).   

NB2: Poderá ainda, se 
assim o quiser, aproveitar 
para conhecer as condi-
ções de inscrição/matrícu-
la assim como informar-
-se sobre o nosso Projeto 
Educativo e pedir o flayer 
explicativo.

Embora o 
tempo disponível 
não fosse muito, 
e porque a Pás-

coa caiu alta, fizemos das 
tripas coração e avança-
mos. E o sucesso, como já 
vos devem ter contado os 
vossos catequistas, foi re-
tumbante. Superou todas 
as expetativas. Estiveram 
presentes 143 crianças e 
43 catequistas, oriundas 
de 13 paróquias diferentes 
dos concelhos de Régua, 
Sabrosa, Santa Marta de 
Penaguião e Vila Real. 

Bem hajam todos pela 
presença e alegria.

P. Aníbal Afonso
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Com a notícia da morte de Pio 
XII, a 9 de Outubro de 1958, toda 
a Igreja fica consternada. Tinham 
sido muitos anos duma autorida-
de segura e santidade hierática. E 
percorreu todo o corpo eclesial um 
sentimento de insegura orfandade. 

O Patriarca Roncalli parte para 
Roma para participar nas exéquias 
do Papa e na eleição do sucessor, 
tendo dito um “até breve” aos que 
se foram despedir dele e acrescen-
tando que, após o regresso, só ha-
via de sair dali um dia na gôndola 
funerária.

Mas Deus agora chamava-o. 
Foi eleito Papa no dia 28 de Ou-
tubro de 1958, com 77 anos de 
idade. Aceitou a eleição, embora 
profundamente perturbado e emo-
cionado, em espírito de obediência 
e paz e de amor à Mãe Igreja. Res-
ponde a quem lhe pergunta se acei-
ta a eleição: “O que sei da minha 
miséria e da minha pequenez é su-
ficiente para me sentir confundido. 
Mas vendo nos votos dos meus ir-
mãos cardeais um sinal da vontade 
de Deus, aceito a eleição feita por 
eles e inclino a cabeça para supor-
tar o cálice da amargura e o jugo 
da cruz.”.

Dali a momentos surge na va-
randa da basílica de S. Pedro, dian-
te da praça apinhada de gente em 
delírio e aclamação, a figura abun-
dante e rotunda do papa Roncalli 
que adoptara o nome de João, como 
a dum avô que vem para abençoar 
os netos antes de dormir. Ao seu 
secretário, padre Loris Capovilla, 
que lhe pergunta o que deveriam 
fazer após tudo aquilo, responde: 
“Pegar no breviário e rezar Véspe-
ras e Completas.” E quando aque-
le lhe perguntou pelas emoções e 
sentimentos daquele dia, o bom 
Papa respondeu-lhe: “Só pensava 
na minha casa, em Sotto il Monte, 
no meu pai, na minha mãe…”.

Hábil em quebrar protoco-
los, buscando a simplicidade e a 
proximidade, manda simplificar 
a linguagem no jornal da Santa 
Sé quando se referisse à sua pes-
soa, recusa-se a comer sozinho, 
lamentando-se que parece um se-
minarista de castigo, vai passear 
a qualquer hora para os jardins do 
Vaticano, dizendo que não se im-
porta que as pessoas o vejam por-
que não faz nada de escandaloso, 
gosta de sair do Vaticano para per-
correr as ruas da cidade, visita os 

presos de Regina Coeli, a quem se 
apresenta como um irmão que os 
abençoa e aí celebra a Eucaristia, 
e as crianças doentes dum hospital 
pediátrico de Roma, no Natal de 
58. 

Em 25 de Janeiro de 1959, no 
encerramento da semana da uni-
dade dos cristãos, em S. Paulo 
extra-muros anuncia, num acto 
de total e completa 
surpresa, a sua deci-
são de convocar um 
Concílio Ecuménico 
e um Sínodo dioce-
sano para Roma. Tal 
anúncio deixa toda 
a gente espantada, 
sem saber o que pen-
sar, embora muitos 
da Cúria Romana 
pensassem que era 
apenas um sinal da 
idade avançada e até 
dalguma senilidade 
do Papa. Na reali-
dade, e não obstante 
todas as resistências, 
o Concílio foi pura 
e impressionante 
inspiração divina. 
Sobre este assunto, 
escreve o Papa no 
seu Diário: “Sem ter 
pensado nisso antes, 
num primeiro diálogo com o meu 
secretário, em 20 de Janeiro de 
1959, surgiram brilhantes as pa-
lavras Concílio Ecuménico, Síno-
do Diocesano, revisão do Código 
de Direito Canónico, ao contrário 
de todas as minhas suposições ou 
imaginações neste ponto. Fui eu 
quem primeiro se surpreendeu 
com a minha proposta”.

O Sínodo Diocesano realizou-
-se no ano seguinte, 1960. 

Ao Secretário de Estado que 
lhe dizia ser completamente im-
possível abrir o Concílio em 1963, 
respondia o Papa: “Pois bem, va-
mos abri-lo em 1962.”. “Para quê 
um Concílio?”, Perguntam-lhe 
alguns cardeais. Ao que o Papa 
responde abrindo uma janela: “Ar 
fresco para a Igreja. Que sirva para 
sacudir a poeira imperial que, des-
de Constantino, se vem acumulan-
do na cadeira de S. Pedro.” Quis 
o Papa que o Concílio fosse uma 
autêntica Primavera para a Igreja, 
e não continuação do anterior nem 
marcado pelo signo da condena-

Cont. pág. 2
João XXIII: ar fresco para a Igreja

ção. Pelo contrário, ele mesmo 
afirmou: “Quero que o concílio 
seja, acima de tudo, um acto de 
bondade”. Efectivamente o Concí-
lio Ecuménico Vaticano II, contra 
todas as projecções, foi solene-
mente iniciado no dia 11 de Ou-
tubro de 1962, com a presença de 
cerca de 2500 bispos de todos os 
continentes e numerosos peritos, 

membros observadores das outras 
confissões cristãs, mulheres. Nessa 
noite, perante as pessoas que, com 
milhares de velas acesas, aguar-
davam as suas palavras na praça, 
João XXIII faz o célebre discurso 
da lua, com palavras cheias de ca-
rinho paternal: "Poderíamos dizer 
que até mesmo a Lua está com 
pressa esta noite... Observem-na, 
lá no alto, está a olhar para este 
espetáculo... A minha pessoa nada 
vale: é um irmão que vos fala, um 
irmão que se tornou pai por von-
tade de Nosso Senhor. Voltando 
para casa, encontrareis as crianças. 
Dai-lhes um carinho e dizei-lhes: 
"Este é o carinho do Papa." Talvez  
encontreis alguma lágrima para 
enxugar. Tende uma palavra de 
consolo para aqueles que sofrem. 
Saibam os aflitos que o Papa está 
com os seus filhos, sobretudo nas 
horas de tristeza e de amargura. 
Adeus, filhinhos. À bênção junto o 
desejo de uma boa noite".

Uma semana antes o Papa João 
faz uma peregrinação de comboio 
a Loreto e a Assis para rezar à Vir-

gem Negra e ao Pobre de Assis pe-
los bons frutos do Concílio. Essa 
foi a primeira vez que um Papa 
saiu de Roma em mais de um sé-
culo. 

As grandes linhas programáti-
cas do Concílio, segundo a própria 
vontade do Papa seriam: atenção 
aos sinais dos tempos, aggiorna-
mento (actualização) da Igreja em 
todas as suas expressões e dimen-
sões, atitude eclesial de misericór-
dia e não de condenação, diálogo 
da Igreja com o mundo, diálogo 
ecuménico. E curiosamente, ainda 
durante a primeira sessão do Con-
cílio (e a vida de João XXIII), fica 
decidida a unidade dos trabalhos 
conciliares acerca da reflexão da 
Igreja sobre si mesma e sobre o 
mundo. A 8 de Dezembro de 1962, 
o Papa encerra a primeira sessão 
do Concílio.

Dentre os seus escritos como 
Papa sobressaem as suas grandes 
encíclicas sociais: Mater et Magis-
tra, de 15 de Maio de 1951, nos 70 
anos da Rerum Novarum de Leão 
XIII, sobre a Doutrina Social da 
Igreja; e Pacem in Terris, de 11 
de Abril de 1963, sobre o tema da 
Paz que o Papa apresenta de modo 
original e diferente, como num de-
safio à situação desse tempo: não 
baseada no equilíbrio das forças 
contrárias, mas na dignidade da 
pessoa humana, na conversão dos 
corações de toda pessoa a quatro 
valores do humanos e cristãos: a 
Verdade, a Liberdade, a Justiça e 
o Amor. É a primeira carta de um 
Papa dirigida não só aos fiéis da 
Igreja de Cristo, mas também a to-
dos os homens de boa vontade.

Após ter conseguido evitar, 
com intervenções directas e pesso-
ais a Leste e a Ocidente, um novo 
conflito mundial durante a chama-
da crise das Caraíbas, e sem, no 
entanto, ver concluído o Concílio 
de que foi o pai, o Papa João XXIII 
morreu no dia 3 de Junho de 1963, 
vitimado por um tumor maligno no 
estômago. Foi o Papa mais chora-
do na sua morte por todo o mundo.

Por tudo isto e muito mais, se 
falou e fala do “fenómeno João 
XXIII”. 

Foi beatificado no ano 2000 
pelo Papa João Paulo II.

Foi canonizado pelo Papa Fran-
cisco no dia 27 de abril deste ano, 
II Domingo da Páscoa, juntamen-
te com João Paulo II. Dois santos 
do nosso tempo. Apaixonados por 
Cristo e pela pessoa humana. E 
apaixonantes.

Pe Jorge Fernandes
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Na sexta-feira teve 
lugar um musical mis-
sionário, no anfiteatro da 
Escola de Enfermagem. 
Este musical foi da res-
ponsabilidade do Pe Ho-
rácio Pereira, pároco de 
Lamas de Olo, Vila Ma-
rim, Mondrões e Parada 
de Cunhos.

Já no Sábado, este 
Tríduo preparatório con-
tinuou com uma Vigília 
de Oração no Jardim da 
Carreira, organizado pe-
los movimentos juvenis, 
o SDPJ e Mensagem de 
Fátima. Foram muitas as 
pessoas que se juntaram 
nesta actividade. Esta 
noite contou com a parti-
cipação de elementos do 
grupo de teatro Filandora, 
que representou diversas 
cenas bíblicas alusivas a 
Abraão, à saída dos he-
breus do Egipto e à vida 
de Cristo. Colaboraram 
também, os grupos de jo-
vens de Mondim de Bas-
to e Alijó, bem como uma 
Escola de Bailado.

Ouviram-se ainda tes-
temunhos de uma leiga, 
de um seminarista, de um 
casal e de uma família 
numerosa, com 6 filhos.

Domingo, dia maior 
desta festa da diocese, a 
concentração efectuou-
-se junto à Sé, onde se 
rezaram as Laudes. Após 
a oração da manhã, os 
cristãos presentes diri-
giram-se para diferentes 
locais onde decorreram 
conferências sobre diver-
sos temas na sua maioria 
relacionados com os do-
cumentos conciliares. Al-
guns destes temas foram 
apresentados por leigos, 
mas sempre da respon-
sabilidade dos movimen-
tos eclesiais existentes 
na diocese e também da 
equipa do Seminário.

No final destes tra-
balhos, todos se encami-
nharam para a Sé, onde 

foram rezados a Hora 
Intermédia e o Ângelus, 
seguindo-se o almoço.

Por volta das quin-
ze horas deu-se início à 
concentração no largo da 
Sé e pelas 15.30h horas 
teve lugar a procissão, 
integrando centenas de 
bandeiras e guiões, em 
direcção ao Jardim da 
Carreira onde foi celebra-
da a Eucaristia por volta 
das 16 horas, presidida 
pelo Bispo da diocese, D. 
Amândio Tomás.

Presentes também en-
tidades militares e civis, 
sendo de destacar a pre-
sença do presidente da 
Câmara e vereadores. A 
cerimónia reuniu igual-
mente a maioria dos sa-
cerdotes da diocese e para 
cima de três mil pessoas, 
segundo elementos da or-
ganização.

O coro da Sé assegu-
rou o canto durante a cele-
bração, que decorreu num 
ambiente harmonioso e 
agradável, com as pessoas 
presentes muito participa-
tivas.

Na homilia, o senhor 
bispo referiu-se ao tema 
dos três últimos anos 
pastorais, afirmando que 
a evangelização deve ser 
entendida como comu-
nhão, vida e testemunho 
de todos os discípulos de 
Cristo ressuscitado. Em 
seguida falou dos Sínodos 
sobre a família convoca-
dos pelo Papa Francisco, 
tema que “exige estudo, 
análise, bom senso, ca-
ridade e compreensão”. 
Vila Real vai trabalhar e 
estudar os problemas por 
a família ser essencial à 
vida da Igreja, disse. E 
ainda que a família é “co-
munidade de pessoas, es-
sencial à humanidade e a 
Igreja não pode prescindir 
dela”, entendida “como 
união de um homem e 
uma mulher, que se de-

Dia da Diocese na 
cidade de Vila Real

dicam a construir a har-
monia na sociedade e na 
Igreja.” Realçou em se-
guida os ataques de que a 
família tem sido alvo, mas 
afirmando que “a família 
cristã, como comunidade 
de vida e de amor, conti-
nua a ser essencial à so-
ciedade e à Igreja.” Nesta 
linha, D. Amândio Tomás 
anunciou o final deste tri-
énio de reflexão e estudo 
sobre a evangelização e a 
preparação de um outro 
dedicado à família, “como 
transmissora de vida e de 
fé, apesar da erosão corro-
siva e má de que tem sido 
alvo e que põe em causa 
os seus fundamentos”.

O bispo da diocese, re-
feriu-se também à neces-
sidade de se pôr fim a uma 
pastoral de manutenção e 
passar-se para uma pasto-
ral interventiva, missioná-
ria, que faça “discípulos 
nas periferias, conquis-
tando irmãos para o redil 
de Cristo.” E, numa alu-
são ao Hino da Acção Ca-
tólica, disse que “ há ca-
minhos não andados que 
esperam por alguém”, no 
sentido de ser necessário 
os cristãos estarem aten-
tos e descobrirem novas 
formas de evangelização.

A terminar referiu-se à 
necessidade de se apostar 
na formação permanente, 
na pastoral vocacional e 
na busca de caminhos e 
soluções novas, à seme-
lhança doquefaziam os 
primeiros cristãos.
No final da celebração, 
após os agradecimentos 
às entidades que cola-
boraram na organização 
deste dia da diocese, pelo 
Pe Manuel  Machado, 
Coordenador da Pastoral, 
foi passado o testemunho 
para a organização do 
próximo Dia da Diocese 
ao Arciprestado da Terra 
Quente, Valpaços.
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Falecimento de Mons. Feliz

PROJETO DE ORGANIZAÇÃO 
DA BIBLIOTECA DO SEMINÁRIO

O Seminário de Vila 
Real possui um assinalá-
vel acervo bibliográfico, 
acumulado ao longo de vá-
rias décadas, com especial 
destaque para o núcleo de 
livro antigo maioritaria-
mente herdado do extinto 
Convento de Santa Clara 
de Vila Real.

Suporte de valor inesti-
mável para a formação dos 
seminaristas, este acervo 
encontrava-se disperso por 
vários espaços do edifício 
do Seminário, alguns deles 
sem as condições mínimas 
para a sua preservação, co-
locando-o mesmo em risco 
de destruição.

Ciente da urgência em 
reverter a situação, o Rei-
tor do Seminárioem con-

jugação de esforços com 
o Delegado dos Bens Cul-
turais da Diocese de Vila 
Real, idealizaram um pla-
no de preservação e orga-
nização do referido acervo.

Num primeiro mo-
mento, constituíram uma 
equipa com técnicos es-
pecializados na área da 
biblioteconomia, adqui-
riram um computador e 
o programa informático 
Prisma,para elaboração de 
uma base de dados de cata-
logação bibliográfica.

Foi igualmente formali-
zada a adesão ao programa 
CESAREIA, com o objeti-
vo de, no futuro, colocar a 
base de catalogação da Bi-
blioteca do Seminário de 
Vila Real em rede com as 

demais bibliotecas tute-
ladas pela Igreja Católica 
Portuguesa. 

Os trabalhos técnicos, 
programados para concre-
tização num período cro-
nológico compreendido 
entre o dia 1 de Novem-
bro de 2013 e o dia 31 de 
Outubro de 2014, privi-
legiaram, numa primeira 
fase, a limpeza sistemá-
tica e criteriosa de toda a 
documentação.

Paralelamente, qua-
tro salas foram dotadas de 
estanteria metálica e de 
outras condições para rece-
ção da documentação,por 
forma a promoverem a sua 
preservação. Foram ainda 
adquiridas estantes metá-
licas fechadas, para insta-

lação condigna e segura, 
principalmente do fundo 
antigo.

Concluída a fase de 
higienização, procede-se 

atualmente à catalogação 
bibliográfica com recurso 
à referida aplicação infor-
mática Prisma, módulo 
CatWin, processo um tanto 
demorado dada a dimensão 
da biblioteca. A base conta 
atualmente com cerca de 

quinze mil títulos.
Terminado o Projeto, 

o Seminário de Vila Real 
verá garantida a segurança 
epreservação do seu im-

portante fundo bibliográ-
fico, e passará a dispor de 
um importante recurso ao 
serviço não só da formação 
dos seus alunos, mas de 
toda a comunidade da Dio-
cese de Vila Real e outros 
eventuais utilizadores.

Centenário do nascimento 
do padre Avelino da Silva

O Monsenhor Feliz 
José Alves nasceu um ano 
depois da criação da dio-
cese de Vila Real, a 20 de 
abril de 1923, na Vila da 
Ponte, Montalegre.

Fez o Curso de Teolo-
gia no Seminário de Vila 
Real e foi ordenado a 29 
de setembro de 1946.

Foi Pároco de Tourém 
e Pitões de 1947 a 1950, 
de Viade e Fervidelas de 
1950 a 1955, de Salto de 
1955 a 1960 e de Vila da 
Ponte, sua terra natal, des-
de 1964, acumulando com 
Pondras e Reigoso desde 
1987, todas no Concelho 

Celebraram-se, no passado dia 25 de abril, os 100 anos 
do nascimento do Padre Avelino Augusto da Silva, que 
faleceu em 2011. O centenário do seu nascimento foi as-

sinalado com a celebração da 
Eucaristia, na Igreja Matriz 
de São Martinho de Anta, 
seguindo-se a romagem ao 
cemitério e colocação de flo-
res e descerramento de uma 
lápide em sua homenagem. 

A organização esteve a 
cargo da Junta de Freguesia 
de São Martinho de Anta e 
Paradela de Guiães e de Ma-

ria da Assunção Anes Morais que no ano passado orga-
nizou o livro “Pe. Avelino – Memórias do pároco de S. 
Martinho”, uma obra que reúne testemunhos de pessoas 
amigas do Pe. Avelino. 

Uma justa homenagem a um padre bom.

de Montalegre.
Além do trabalho de pá-

roco, foi Assistente dioce-
sano da LECF, Secretário 
diocesano da Catequese de 
1960 a 1967 e Conselheiro 
espiritual de uma Equipa 
de Casais de Nossa Senho-
ra de 1991 a 1999. Foi tam-
bém professor de Moral no 
ensino particular e oficial.

Na sua terra natal fun-
dou e dirigiu os primeiros 
passos do Centro Social e 
Paroquial.

Em 1997, nas Bodas 
de Diamante da Diocese, 
o Sr. D. Joaquim pediu a 
S. Santidade, o papa João 

Paulo II, para o Padre Fe-
liz a honra de Monsenhor 
pelos serviços prestados à 
Diocese. 

Deixou a paroquialida-
de, por motivos de saúde, 
em 2005, ficando a residir 
na casa de família, onde 
faleceu a 12 de maio últi-
mo, com 91 anos de idade.

SEMINÁRIO INAUGURA QUADRO DO BOM PASTOR
Lembram-se os mais velhos 

dum quadro em azulejo com a fi-
gura de Jesus, Bom Pastor, na en-
trada do Seminário que dava as bo-
as-vindas a todos os que chegavam 
a essa casa.

Numa noite, provavelmente 
devido a infiltrações, desmoronou-
-se e ficou irrecuperável, nos finais 
dos anos 70.

Agora, a partir do original, fez-
-se um novo.

A iniciativa partiu do atual rei-

tor do Seminário, Pe Abel Cana-
varro, e do Mons. Agostinho Bor-
ges que ofereceu os novos azulejos 
feitos por um casal de artistas de 
Aveiro.

O Pe Ernesto Lúcio ofereceu 
a mão de obra e materiais para a 
colocação dos novos azulejos no 
lugar original.

O descerramento do quadro 
ocorreu na quinta-feira santa com 
a presença do senhor bispo, os pa-
dres da diocese e seminaristas.

O Bom  Pastor está agora à por-
ta da sua casa a acolher todos os 
que chegam e a bater, como outro-
ra, à porta de cada jovem, chaman-
do à generosidade de O seguir e, 
em clima de Seminário, se prepa-
rar para ser pastor das suas ovelhas 
nesta diocese de Vila Real.

Bem hajam aqueles que torna-
ram possível esta obra.

Que ela ajude o nosso Seminá-
rio a cumprir bem a sua missão e 
nos empenhe a todos nesta causa.
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No dia 20 de Maio, re-
alizou-se, no Auditório da 
Biblioteca Municipal de 
Vila Real, a apresentação 
da plataforma dareeceber.
pt, um site que estabelece 
a ligação entre quem tem 
alguma coisa para dar, seja 
tempo ou bens e quem pre-
cisa de receber.

A Diocese de Vila Real 
foi escolhida para inte-
grar este projecto-piloto, 
exactamente por envolver 
um território classificado 
como “desfavorecido”.

O Bispo de Vila Real, 
Dom Amândio José To-
más, presidiu à sessão que 

Lutar contra “a globalização da indiferença”

contou com as interven-
ções do Eng.º Rui Santos, 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Real e do 
Sr. Padre Lúcio, Presidente 
da Cáritas de Vila Real.

A Entreajuda e a Cári-
tas Portuguesa, na origem 
desta iniciativa, estavam 
representadas respectiva-
mente pela Dra. Isabel Jo-
net que explicou que o pro-
jecto “cria uma proposta 
muito inovadora” e pelo 
Dr. Carlos Grade que sa-
lientou que “este projecto é 
exactamente uma resposta 
ao apelo do Papa Francisco 
de que não podemos cami-

nhar sozinhos”.
Se grande parte 

das instituições civis 
e religiosas ligadas 
ao terceiro sector e 
actuando no territó-
rio da Diocese se fez 
representar, também 
estiveram presentes 
representantes de ser-
viços públicos da área 
social, da educação e 
da segurança pública.

D. Amândio To-
más salientou que é pre-
ciso lutar contra “a globa-
lização da indiferença” e 
que “estamos num mundo 
novo que precisa de solu-
ções novas”. 

O Bispo de Vila Real 
defendeu que “temos que 
acabar com o trabalho ar-
tesanal, antigo, para co-
meçarmos a agir de uma 
forma racional, consciente 
e aproveitando os meios 
que temos ao nosso dispor 
para servir as pessoas” e 
salientou que o projecto 
vem permitir um importan-
te “trabalho em rede” entre 
as instituições da Diocese.

No passado dia 16 
de Maio, realizou-se o V 
Encontro de Alunos de 
EMRC da diocese de Vila 
Real. Estiveram presen-
tes cerca de 1 500 alunos 
de diferentes escolas que 
inundaram Vila Pouca de 
Aguiar de muita cor e ale-
gria. Para além da escola 
anfitriã de Vila Pouca de 
Aguiar que tão bem orga-
nizou e acolheu este en-
contro, estiveram presen-
tes, ainda, agrupamento 
de escolas Júlio Martins, 
Chaves; agrupamento de 
escolas da Régua; escola 
Camilo Castelo Branco, 
Vila Real; agrupamento de 
escolas Morgado Mateus, 
Vila Real; escola de Cerva; 
agrupamento de escolas de 
Murça; agrupamento de 
escolas de Valpaços; agru-
pamento de escolas Fernão 
Magalhães, Chaves; agru-

pamento de escolas de Ali-
jó; agrupamento de escolas 
de Sabrosa.

Estes encontros pro-
porcionam, aos alunos, um 
conjunto bastante diversifi-
cado de actividades lúdico-
-desportivas adaptadas aos 
vários níveis etários de 
todos os anos de escolari-
dade, do ensino básico ao 
secundário.Este ano houve 
tempo para uma caminha-
da e um momento de ora-
ção da parte da manhã em 
que contamos, mais uma 
vez, com a presença do Sr. 
D. Amândio Tomás;da par-
te de tarde um concerto de 
música ao gosto dos nos-
sos jovens e muitas outras 
actividades diversificadas 
como insufláveis, aeróbi-
ca, escalada, cavalos.Estes 
encontros de convívio têm 
sido vividos por alunos e 
professores com a grande 

alegria de sentirem que 
pertencem a um grupo es-
pecial e bastante numeroso 
de alunos de EMRC, que 
na diocese do Vila Real to-
taliza mais de 8 mil alunos.

Este encontro procura 
ser o culminar de outras 
actividades que a disci-
plina de EMRC promove 

durante todo o ano nas 
escolas e que lhe confere 
um cunho específico no 
contexto de todas as outras 
disciplinas e uma dinâmica 
de afirmação perante toda 
a comunidade escolar que, 
juntamente comtodo o seu 
programa, deverá contri-
buir para que seja enca-

rada por todos como uma 
necessidade, suscitando, 
num número muito signi-
ficativo de alunos, um de-
sejo crescente de adesão à 
frequência na disciplina de 
E.M.R.C.

Secretariado de EMRC da 
Diocese de Vila Real

V Encontro dos Alunos de EMRC

No quadro do Dia 
da Diocese, realizou-se 
em Vila Real, na ma-
nhã do dia 17 de Maio, 
uma Marcha Solidária 
pela Cáritas Diocesa-
na com o lema: “Par-
ticipem, Ajudem-nos a 
Ajudar!”.

A marcha iniciou 
na Sé de Vila Real por 
volta das 9:30h, e teve 
como destino Folhade-

la regressando para a Rua 
D. Pedro de Castro, onde 
se encontram as novas ins-
talações da Cáritas.

Esta iniciativa superou 
as expectativas, tendo sido 
uma manhã cheia de muita 
energia, e espírito solidá-
rio. No final, realizou-se 
um lanche que permitiu 
um convívio cheio de boa 
disposição entre todos os 
participantes.

A g r a -
decemos a 
todos por te-
rem colabo-
rado com a 
Cáritas nesta 
Marcha So-
lidária, de 
modo espe-
cial os que 
ajudaram na 
sua organi-
zação con-
tando com a 
sua presença 
numa próxi-
ma oportuni-
dade.

MARCHA SOLIDÁRIA
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No passadio dia 25 de 
Abril, centenas de jovens 
reuniram-se em Ribeira de 
Pena para mais uma jorna-
da Diocesana da Juventu-
de. Este acontecimento de 
fé andou à volta do tema 
do Envio, “Ide e fazei dis-
cípulos de todas as nações” 
(Mt28,19), como sabemos, 
tema, este ano, da Diocese.

O dia começou bem 
cedo, debaixo de um ne-
voeiro intenso, mas, nem 
por isso, o espírito jovem 
deixou de brilhar, nem por 
isso a fé deixou de aquecer 
os corações de cada um 
que esteve presente.

Concluída a oração da 
manhã, os jovens foram 
passando por vários tra-

O domingo iniciou com 
a oração da manhã, segui-
da do terço e procissão, en-
cerrando a jornada com a 
Eucaristia, onde D. Ilídio, 
Bispo de Viseu, referiu a 
importância de os jovens se 
tornarem “líderes e anima-
dores de uma Pastoral que 
seja fermento, fomentado-
ra e distribuidora de pão, 
de paz e de amor a todos” 
a fim de não se tornarem 
meros “coleccionadores 
de vivências, encontros, 
movimentos, peregrina-
ções – de carro ou a pé – e 

Mais um “Fátima Jo-
vem” aconteceu nos dias 
3 e 4 de Maio, sob o tema 
“Bem-aventurados… no 
amor de Deus pelo mun-
do”. Muitos foram os jo-
vens das várias dioceses do 
país, que se “aventuraram” 
para, mais uma vez, mani-
festarem a alegria de ser 
cristãos à volta de Jesus e 
de sua Mãe. Vila Real tam-
bém marcou presença com 
cerca de duas centenas de 
jovens, que regressaram 
às suas paróquias embre-

nhados do amor de Deus e 
fortificados na sua fé.

Actividades diversifi-
cadas foram preenchendo 
o dia de sábado. Caminha-
das, animação, testemu-
nhos, debates, oração do 
terço e procissão de velas, 
adoração ao Santíssimo 
e para finalizar a noite, já 
tardia, concerto e apresen-
tação do novo CD da Ban-
da Jota “Não vou parar”, 
que, aliás, deliciou todos 
os jovens na alegria de ser-
-se cristão.

Vila Real no Fátima Jovem 2014 buscadores de experiências 
espirituais”. 

Incentivou os jovens a 
viverem uma vida autên-
tica e profunda, levando 
para casa o exemplo de 
Maria, exemplo de escuta 

e entrega fiel a Deus.
Que este fim-de-sema-

na, na casa de Maria, numa 
partilha enriquecedora de 
fé com outros jovens, nos 
aventure no amor de Deus 
pelo mundo!

balhos de grupo, voltados 
para os diversos contextos 
onde somos enviados a 
anunciar, permitindo-lhes 
estabelecer contacto com 
diferentes realidades, vi-
vências, testemunhos de 
fé e maneiras, portanto, de 
como anunciar e viver o 
Evangelho – a mensagem 
do Cristo Ressuscitado! A 
manhã revelou-se muito 
rica, dando o mote para o 
início da tarde com uma 
arruada, em jeito de ma-
nifestação, a “Manif’é”. 
Os jovens, com cartazes, 
slogans, deram mostras da 
sua fé, elucidando o desejo 
de transformar o mundo e 
de acreditarem que só com 
Jesus isso é possível, ma-

nifestando, dessa forma, a 
vontade de serem instru-
mentos da Sua paz e do 
Seu amor, indo e fazendo 

discípulos nos vários con-
textos e ambientes onde se 
integram, obedecendo ao 
que o nosso papa Francis-
co diz: “- Sabem qual é o 

melhor instrumento para 
evangelizar os jovens? Ou-
tro jovem!”.

No meio de todo este 

entusiasmo, houve tempo 
para “tirar o pé do chão” 
com um concerto oração 
da Comunidade Servos de 
Maria do Coração de Je-

sus, que proporcionaram 
ainda mais alegria, novas 
amizades e, sobretudo, 
uma entrega festiva a Jesus 
e a Nossa Senhora!

No final desse grande 
dia, os jovens reuniram-se 
à volta do nosso Bispo, D. 
Amândio, na Eucaristia, 
que lhes deixou uma bela 
mensagem, num momento 
em que também se cele-
brava o falecimento de um 
jovem universitário, muito 
amado de Ribeira de Pena.

Damos graças a Deus 
por todas as horas desse 
dia, cheio de fé, amizade, 
alegria e até de algumas lá-
grimas, e agradecemos ao 
Grupo de Jovens Mãos So-
lidárias, da Unidade Pasto-
ral de Ribeira de Pena, que 
nos recebeu de mãos aber-
tas e solidárias!

Jovens - Ribeira de Pena "Ide sem medo, servir"

Encontro Arciprestal dos Jovens do Centro II – Vila Pouca De Aguiar
No passado dia 12 de 

Abril, decorreu nas Pedras 
Salgadas pelas 14h30, o 
encontro Arciprestal dos 
Jovens do Centro II – Vila 
Pouca de Aguiar, onde es-
tes participaram na ativida-
de “És o Campo da Fé”. 

 Esta atividade quis 
aprofundar a fé dos cerca 
de 90 jovens que partici-
param como o verdadeiro 
Campo da Fé, ao exemplo 
de S. Francisco, sendo lu-
gar onde se semeia, o lugar 
onde se treina e um cantei-
ro de obras....

A atividade consistia 

em que os jovens se divi-
dissem em quatro grupos 
e visitassem quatro pontos 
espalhados pela vila termal 
de Pedras Salgadas.

O 1º ponto, falava-nos 
da Cruz de Jesus Cristo 
e da Cruz de S. Damião. 
Neste ponto ficou uma 
questão em aberto “O que 
é que Jesus me diria se vol-
tasse à Terra?”. O 2º pon-
to, baseava-se na parábola 
do semeador e cada jovem 
semeou dois girassóis. O 
3º ponto, consistia nos 7 
sacramentos, na forma em 
como podemos ou deve-

mos ajudar o próximo. Por 
fim o 4º ponto, tinha como 
objetivo fazer uma peque-
na construção com para-
lelos, para que no final os 
jovens debatessem se eram 
pedras vivas ou pedras 
mortas.

Depois da realização 
das atividades, os jovens 
reuniram-se na Igreja para 
a oração final, onde re-
fletiram sobre a tarde que 
passaram e chegarem á 
conclusão que Jesus Cris-
to é essencial na sua vida. 
Neste momento tiveram 
a oportunidade de adorar 

a cruz e aí deixar que Je-
sus, ao jeito do que fez a S. 
Francisco, os convidassem 
a construir a sua Igreja em 
ruinas…

No final da tarde parti-

ram para as suas casas le-
vando consigo alegria de 
uma tarde bem aproveitada 
na companhia destes obrei-
ros de Cristo.

Marina e Márcio  
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AGENDA
DIOCESANA

Junho
5 Reflexão sobre docu-

mentos do Concílio - 
Acção Católica

8 Domingo de Pente-
costes

15 Domingo da Santís-
sima Trindade

15 Ultreia Diocesana – 
Cursos de Cristanda-
de, Pedras Salgadas

22 Corpo de Deus
22 Eucaristia e Pro-

cissão do Santíssimo 
- Arciprestado Alto 
Tâmega - Chaves

Julho
• Encontro Nacional da 

Pastoral das Migra-
ções - Santarém

5, 9.30h - Reunião Ple-
nária do Conselho 
Diocesano de Pasto-
ral - Casa Diocesana, 
Vila Real

6 Ordenações
6 13 e 20 Encontros 

Regionais de Noivos 
- Douro I - Régua

7 Recoleção do Clero - 
Douro I, Senhora do 
Viso

28 Jantar / Convívio 
de Professores de 
EMRC

26-29 Encerramento 
de Atividades - Con-
vívios Fraternos

Todos vamos sentin-
do as consequências da 
diminuição do número de 
padres na nossa Diocese. 
Muitas serão as causas, 
mas uma delas é, certa-
mente, o reduzido número 
de alunos a frequentar o 
nosso Seminário. Se que-
remos ter padres 
amanhã, temos que 
ter alunos no Semi-
nário hoje. O futuro 
começa a preparar-
-se no presente.

Acredito que se 
houvesse um pouco 
mais de testemunho 
de vida cristã e es-
forço interpelativo 
da parte de todos, 
especialmente pa-
dres, famílias e ca-
tequistas… poderí-
amos fazer chegar 
a mais adolescentes 
e jovens o desafio 
vocacional e a pro-
posta educativa do 
Seminário.

Na medida em 
que formos capazes 
de cuidar o Seminá-
rio Menor, assim teremos 
assegurado o Seminário 
Maior e as necessárias 
vocações sacerdotais para 
o serviço da Igreja Dioce-

Admissões ao Seminário Diocesano
SEMINÁRIO: UM DESAFIO VOCACIONAL 

E UMA PROPOSTA EDUCATIVA
sana. Esta é uma preocu-
pação que não nos deve 
deixar indiferentes, mas 
congregar esforços no tes-
temunho cristão da vida e 
unir os corações na oração 
ao Senhor da messe para 
que o Seminário seja sem-
pre, e cada vez mais, um 

espaço de interpelação e 
descoberta do chamamen-
to de Jesus Cristo para os 
adolescentes e jovens das 
nossas paróquias.

O Seminário Menor 
não é “uma fábrica de pa-
dres”, mas um espaço edu-
cativo de âmbito diocesano 
que acolhe adolescentes 
e jovens proporcionando-
-lhes uma adequada for-
mação humana, intelectual 
e cristã, bem como acom-

panhamento espiritual e 
vocacional, de modo que 
o chamamento do Senhor 
possa encontrar um am-
biente favorável para ser 

acolhido, cultivado e se-
guido.

Com o objetivo de pre-
parar o próximo ano letivo 
estão abertas as inscrições 
para aqueles adolescentes 
e jovens que queiram fre-
quentar o Seminário pela 
primeira vez. O Seminá-

rio admite alu-
nos do 7º ao 12º 
anos. O estágio 
de admissão 
está marcado 
para os dias 27, 
28 e 29 deste 
mês de junho.

S e j a m o s 
mais audazes 
no testemunho, 
mais perseve-
rantes na ora-
ção e tenhamos 
a coragem de 
interpelar pes-
soalmente os 
adolescentes e 
os jovens das 
nossas comuni-
dades, nos quais 
sentamos alguns 
sinais vocacio-
nais, para uma 

experiência de vida em Se-
minário.

O Reitor do Seminário,
P. António Abel R. Canavarro

Nomeações
Pe António Lourenço 

Fontes, dispensado 
da paroquialidade, por 
motivos de doença.

Pe António Joaquim 
Pinto Dias, pároco 
de Vilar de Perdizes, 
Meixide e Soutelinho 
da Raia

Pe Augusto Luís Ferrei-
ra de Matos, dispen-
sado da paroquiali-
dade de Vilarinho da 
Samardã

Pe Ernesto Paulo Cae-
tano Lúcio, pároco de 
Vilarinho da Samardã, 
em acumulação com 
Cumieira, Torgueda e 
S. Miguel da Pena.

Desde 1995 que, por su-
gestão da Congregação para o 
Clero e proposta do Papa João 
Paulo II à Igreja Universal, se 
celebra o Dia de Oração pela 
Santificação dos Sacerdotes 
“por ocasião da festa do Sa-
grado Coração de Jesus”. O 
papa definia o principal obje-
tivo deste dia dizendo “que tal 
iniciativa ajude os sacerdotes 
a conformarem-se cada vez 
mais plenamente com o cora-
ção do Bom Pastor”.

Em colaboração com a Vi-
gararia do Clero, o Seminário 
convida todo o Clero Diocesa-

DIA DE ORAÇÃO PELA 
SANTIFICAÇÃO DOS SACERDOTES

no para um encontro de refle-
xão e oração no dia 27 de ju-
nho, Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus.

O programa é o seguinte:
- 10.30h - Reflexão: “Evan-

geliiGaudium, um desafio 
para os presbíteros”

- 12.00h - Momento de Oração
- 13.00h - Almoço

Para uma melhor organiza-
ção do encontro, os interessa-
dos em participar devem fazer 
a sua inscrição na portaria do 
Seminário até ao dia 24 de ju-
nho, sobretudo os que deseja-
rem almoçar no Seminário.


