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Caros Diocesanos: ve-
nho desejar-vos o Feliz 
Natal da vinda de Jesus, o 
Filho de Deus, que nasceu 
de Maria, cuja celebração 
o Advento, início do ano 
litúrgico, prepara. 

Peço que espereis e 
celebreis a vinda de Jesus 
e não o culto do dinheiro, 
o narcisismo e a escravi-
dão, porque é Cristo, que 
devemos celebrar e não 
o egoísmo, os ídolos e as 
bugigangas, que distorcem 
a Vinda do Filho de Deus, 
que se privou da glória e 
nos veio dar a vida. Cele-
bramos o amor do Filho de 
Deus, que se entregou, por 
nós, e venceu o pecado e a 
morte, com a sua gloriosa 
ressurreição. Tudo conver-
ge na Páscoa da vinda e do 
regresso ao Pai do Senhor 
Jesus Ressuscitado que 
confessamos como Filho 

de Deus. Sem o mistério 
pascal, não existe o renas-
cer da água e do Espírito 
que Jesus pede (Jo.3, 3) e 
do qual Ele dá exemplo, 
dizendo: “não há maior 
prova de amor do que dar 
a vida pela pessoa amada” 
e ainda que “há mais ale-
gria em dar que em rece-
ber”. 

1.- Como falar do Na-
tal, no mundo seculariza-
do, pós-cristão, enredado 
na fantochada celebrativa 
do regabofe do prazer divi-
nizado? O Natal devia ce-
lebrar a vinda do Filho de 
Deus, feito carne, em tudo 
igual a nós, excepto no 
pecado, o qual caminhou 
para o baptismo da morte, 
rumo ao triunfo da ressur-
reição, levando-nos à fonte 
inesgotável da vida divina. 

Bodas de ouro sacerdotais de D. Amândio Tomás
A 15 de agosto passado ocorreu a celebração 

das bodas de ouro do nosso bispo. 
O senhor D. Amândio José Tomás foi orde-

nado por D. António Cardoso Cunha no ano de 

1967. Passados 50 anos, fez-se merecida festa  
com o clero da Diocese, familiares, muitos ami-
gos e várias autoridades que se quiseram asso-
ciar nesta hora de louvor e acção de graças. 

Também o papa Francisco se quis associar 
neste momento festivo à alegria que a diocese 
viveu enviando uma mensagem ao senhor bispo 
que aqui deixamos publicada.
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Dia 11 de Novembro de 
1947 nasceu o Jornal re-
gionalista “ A Voz de Trás-
-os-Montes”. Celebrou 
setenta anos de existência. 
Aproveito para saudar a 
Direcção do Jornal, ciente 
de que, se esta voz se ca-
lar, é Trás-os-Montes e a 
Diocese que perdem, com 
o silêncio, sobre o interior 
de Portugal, com consequ-
ências calamitosas, para o 
País.

1.- Ligado à Diocese 
de Vila Real, o Jornal foi 
o sonho do primeiro bis-
po e a obra do segundo. 
Fundada a 20 de Abril de 
1922, a Diocese teve como 
primeiro bispo D. João 
Evangelista de Lima Vi-
dal, pastor e escritor culto, 
grande missionário e em-
preendedor, que quis dotar 
a Diocese dos meios ne-
cessários. Iniciou o Semi-

nário, para a formação das 
vocações sacerdotais. Fun-
dou as Florinhas da Neve, 
como o fizera em Lisboa e 
havia de fazer, em Aveiro, 
para acolher jovens des-
protegidas. Querendo dar 
à Diocese de Vila Real a 
projecção que merece, fez 
dela palco de cultura e dos 
Congressos Nacionais de 
Liturgia e Catequese. Fun-
dou a Revista “O Anjo da 
Diocese”, nunca depois 
reeditada, onde se eviden-
ciou, como um pastor cul-
to, um orador eloquente e 
um exímio escritor, cheio 
de ardor missionário, já 
demonstrado, em Angola e 
Lisboa. 

2.- D. António Valente 
da Fonseca sucedeu a D. 
João, concluiu o Seminá-
rio e criou, na  Diocese, a 
Acção Católica, a Caritas 
e as Conferências de S. 

Vicente de Paulo e, no dia 
11 de Novembro de 1947, 
fundou o Jornal “A Voz de 
Trás-os-Montes”, que se-
diou, no Seminário. Para 
criar um instrumento de 
evangelização, de cateque-
se e comunicação, e suprir 
a falta da Revista “O Anjo 
da Diocese”, D. António 
fundou o Jornal, comprou 
máquinas e instaurou a Ti-
pografia, no Seminário. O 
Jornal foi crescendo, com a 
ajuda dos Padres Henrique 
Maria dos Santos, António 
Maria Cardoso, Ângelo 
Minhava e de outros. A li-
gação de “A Voz de Trás-
-os-Montes” à Diocese é 
clara e indiscutível. 

D. António queria a 
evangelização, formação e 
defesa das pessoas. O Jor-
nal devia comunicar a Boa 
Nova de Cristo, os valores 
e o ideário cristão e huma-
nista, na defesa e valori-
zação de Trás-os-Montes, 
devendo ser propriedade 
das Conferências, seguin-
do o exemplo de São Vi-
cente de Paulo, o Apóstolo 
da Caridade e de Frederi-
co Ozanam, o académico 
bem-aventurado, fundador 
das mesmas Conferências. 

3.- Os objectivos e ide-
ário de “A Voz de Trás-os-

A Diocese de Vila Real e “A Voz de Trás-os-Montes”
-Montes” permanecem, 
hoje, quando o interior do 
País arde, perde gente e 
sofre a enorme hemorragia 
populacional. Portugal é, 
cada vez mais, assimétrico 
e despovoado, o rectângu-
lo empinado, que vê fugir, 
para o litoral e para o es-
trangeiro, muitos filhos e 
filhas, à procura de melho-
res condições de vida, não 
se vendo modo de estancar 
a hemorragia e de inverter 
o fluxo migratório.

O grande pecado de 
omissão dos governantes 
é desprezar o interior, fa-
zendo dele uma paisagem 
degradada, sem gente. 
Mas, atenção, que se vira 
o feitiço contra o feiticei-
ro. Quem semeia ventos 
colhe tempestades. Vem a 
hora e não tarda em que os 
malefícios e consequências 
nefastas das matas ardidas 
conduzirão ao envenena-
mento do ar e da água das 
grandes cidades, com pre-
juízos incalculáveis para 
a gente ali concentrada. 
Estamos condenados a 
morrer inconscientes, num 
quarto envenenado. Se 
quisermos salvar o plane-
ta, criar condições de vida 
e salvar as pessoas, não há 
outro caminho senão mu-
dar de vida e dar às pesso-

as melhores condições, no 
interior de Portugal e no 
mundo. O Papa Francisco 
e as autoridades mundiais 
alertam para o perigo imi-
nente.

O caminho é o regresso 
ao interior, a valorização e 
preservação das florestas e 
do meio ambiente, facili-
tando as condições de vida 
de quem porfia, em viver 
aqui, ajudando a imprensa 
regional que defende os 
valores e as potencialida-
des deste interior e coração 
de Portugal. Em prol de 
tudo isto, “A Voz de Trás-
-os-Montes” merece ser 
ajudada, não podendo os 
governantes ignorar o in-
terior do País, porque, ao 
esquecê-lo, dão um tiro no 
pé e apressam a sua ruína, 
com a catástrofe, que já 
vem a caminho. 

Faço votos, para que 
o Jornal cresça, floresça 
e frutifique, como dese-
jaram os meus predeces-
sores, que ampararam o 
Jornal, empenhado na de-
fesa e progresso da região. 
Saudações do Bispo, que 
convosco se congratula e 
convosco comunga a cau-
sa regional e civilizacional 
dum país, que é de todos e 
deve ser solidário, com os 
que precisam.  

+ Amândio José Tomás, 
bispo de Vila Real.

Quase duas 
décadas após 
o falecimento 
de Monsenhor 
Eduardo Au-
gusto Teixeira 
Sarmento, figura 
singular e de ex-
cepcional relevo 
desta Diocese 
de Vila Real, a 
sua memória foi 
invocada no pas-
sado dia 18 de 
Novembro. A sessão acon-
teceu no auditório da Bi-
blioteca Municipal de Vila 
Real, e o mote partiu da 
sua biblioteca pessoal, en-
tretanto incorporada nesta 
instituição. 

Foram mais de 60 mi-

MONSENHOR EDUARDO SARMENTO- SESSÃO DE EVOCAÇÃO 

nutos preenchidos de re-
cordações, que satisfize-
ram não só a consciência 
de quem as animou, como 
daqueles que no aconche-
go da memória acarinha-
ram o sentimento. A sessão 
foi aberta pelo Director da 
Biblioteca, Dr. Vítor No-

gueira, e foram 
palestrantes de 
honra, o Sr. Pe 
Manuel Vicen-
te Morais e o 
Ex.mo Sr. D. 
Amândio José 
Tomás, Bispo da 
Diocese de Vila 
Real. Do regis-
to dos oradores 
sobressaíram, 
entre outras, 
as seguintes 

qualidades de Monsenhor 
Eduardo Sarmento: a sua 
inteligência, bonomia e a 
sua especial caridade para 
com os mais pobres, tradu-
zida mais em actos do que 
palavras, e isto, na véspera 
da Igreja Católica come-

morar o 1.º Dia Mundial 
dos Pobres, instituído pelo 
Papa Francisco. Não admi-
ra, portanto, que o capítulo 
da sua vida na nossa dioce-
se esteja ainda presente no 
coração dos padres e fiéis 
que o conheceram. 

Para além dos testemu-
nhos, a homenagem con-
tou com a abertura de uma 
exposição patente no átrio, 
dando a conhecer alguns 
dos títulos da sua biblio-
teca, fotografias e objectos 
pessoais do preiteado. Foi 
ainda constituída, para esta 
ocasião, uma publicação 
dedicada ao Fundo Biblio-
gráfico Monsenhor Eduar-
do Sarmento.

Cláudia Pires
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Portugal, com este 
modo de ser, informal, im-
provisado, atrevido mas 
benévolo, tem muitas his-
tórias espantosas. Uma 
das mais extraordinárias, 
quase incrível, começou há 
175 anos, perto de Lisboa.

Libânia Albuquerque 
nasceu na Amadora em Ju-
nho de 1843 e a sua vida 
correu sem nada de notá-
vel, até que em Maio de 
1871, com menos de 30 
anos, decidiu criar uma 
ordem religiosa de apoio 
aos mais pobres e doentes. 
Este facto, se justifica al-
guma admiração, não reve-
laria qualquer anormalida-
de, se as ordens religiosas 
não estivessem totalmente 
proibidas devido ao libe-
ralismo, desde o fim da 
guerra civil em 1834. Criar 
uma congregação feminina 
era contrário à lei e, por-
tanto, impossível. Assim 
seria num país normal, 
mas Portugal não é um país 
normal. Libânia, que entre-
tanto mudara o nome para 
Irmã Maria Clara do Me-
nino Jesus, avançou com a 
sua criação e até pediu para 
ela licença ao Governo Ci-
vil de Lisboa.

O que se segue é uma 
impressionante história de 
ambiguidade, improvisa-
ção, compromisso e diplo-
macia. Não podia ser uma 
nova criação, pelo que se 
começaria inserida numa 
já existente, as Capuchi-
nhas de S. Patrício. Não 
era possível ser Ordem, 
seria Associação de Be-
neficência. Não podia ter 
ligações estrangeiras, mas 
o noviciado era feito em 
Calais, França. Funciona-
va ilegal, mas conseguia 
que o Governo lhe desse 
instalações. Nem sequer o 
nome podia ser estável e 
por isso a Associação das 
Irmãs Hospitaleiras dos 
Pobres pelo Amor de Deus 
teve várias designações, 
até ao actual de Congrega-
ção das Irmãs Franciscanas 

Irmã Clara, 
uma história 
portuguesa

Hospitaleiras da Imaculada 
Conceição, CONFHIC. De 
tempos a tempos a impren-
sa anticatólica descobria, 
com horror, estas flagran-
tes violações dos cânones 
legais. Havia ameaças, era 
aberto inquérito, gerava-se 
muito sofrimento, destruía-
-se muito bem e, no final, 
como é típico em Portugal, 
tudo permanecia.

Porque, debaixo deste 
caos formal e indefinição 
jurídica, havia uma obra 
de Igreja em explosão de 
influência. Tudo come-
çara com três irmãs, mas 
rapidamente as vocações 
multiplicaram-se e, com 
elas, vinham as iniciativas 
de caridade, precisamente 
entre os mais necessitados. 
Cedo começaram os pedi-
dos de todo o lado, porque 
as irmãs eram conhecidas 
pela sua eficácia e dedica-
ção. Por muitas dificulda-
des legais que surgissem, 
que muitos amigos, até 
na Casa Real, faziam por 
resolver, o país não podia 
dispensar as Irmãs Hospi-
taleiras.

Quando morreu, em 
1899, a Madre Clara tinha 
recebido mais de mil reli-
giosas, com 148 obras – 
hospitais, colégios, asilos 
e mosteiros – espalhadas 
por todo o Portugal, Lu-
anda, Goa, Guiné-Bissau 
e Cabo Verde, ajudando 
incontáveis pessoas. O 
desenvolvimento conti-
nuou, até à actual presença 
e missão da CONFHIC. A 
Fundadora foi beatificada 
em Lisboa, a 21 de Maio 
de 2011, e corre o processo 
de canonização. Mas a sua 
vida permanece um espan-
toso sucesso improvável, 
que só podia acontecer em 
Portugal.

João César das Neves

Esta interpelação e 
conformação ao pensar 
e agir de Cristo está lon-
ge do coração e horizon-
te das pessoas, que não 
vêem nem entendem, 
prisioneiras do curto-
-circuito do eclipse de 
Deus e da idolatria do 
progresso. Os humanos 
tornaram-se insensíveis, 
já não se deixam tocar 
pelo amor de Deus, pela 
vinda intermédia de Je-
sus, que bate à nossa 
parte e nos convida à 
fidelidade, à prática do 
bem e à consagração da 
própria vida. Jesus Filho 
de Deus, que nasceu em 
Belém, e virá no final dos 
tempos não nos larga, nem 
cessa de exortar a crescer, 
na santidade e entrega, em 
prol dos outros. 

Os cínicos, cheios de 
vento, dizem “comamos 
e bebamos que amanhã 
morreremos” e, assim, ne-
gam a vida que há-de vir 
e a Cristo que a dá, esfre-
gando o próprio umbigo, 
indiferentes ao pobre, sem 
pão e sem tecto, no rega-
bofe do carnaval e esban-
jamento, que é grave in-
justiça a milhões de seres 
humanos, sem acesso aos 
bens e sem afecto, numa 
existência imerecida. Es-
quecem o destino univer-
sal dos bens e a Jesus que 
veio pregar a Boa Nova 
aos pobres e para que te-
nham a vida em abundân-
cia. Vivendo, deste modo, 
a celebração do Natal e do 
mistério redentor de Cris-
to perverteu-se. Já não há 
Natal do Filho de Deus, na 
vida concreta e paganiza-
da das pessoas. 

2. A Festa do Natal 
deve espelhar a santidade 
e a dignidade e levar-nos a 
Jesus, sempre disponíveis 
e abertos a Deus, como 
Maria Santíssima, os Pas-
tores e os Magos. Unida a 
Jesus, Maria, São José, e 
os humildes, interiormen-

te desprendidos, procu-
ram, recebem e anunciam 
o Menino, verdadeiro 
Deus e homem e reden-
tor do género humano, na 
simplicidade da vida quo-
tidiana. Todos se consa-
gram e celebram o Meni-
no que é o centro, o ponto 
de referência, a causa da 
alegria e da festa natalícia. 
Ele nada nos rouba e tudo 
nos dá. Viver, pensar e 
agir, sem Ele e contra Ele, 
é perder o sentido da exis-
tência. Cristo revela-nos 
Deus e revela o homem 
a si mesmo (G.S.22). Há 
que esperar a sua vinda, 
vigiando, fazendo o bem 
e conformando a vida ao 
Ressuscitado, que virá 
transformar o corpo mor-
tal, para o tornar seme-
lhante ao seu Corpo glo-
rioso. 

3. – A Vinda de Jesus, 
que nasceu de Maria e 
voltará glorioso a julgar 
os vivos e os mortos, para 
nos dar a vida eterna, con-
vida-nos a sermos fiéis à 
vocação a que fomos cha-
mados, como fez Jesus, 
obediente, que saiu do Pai 
e veio ao mundo, não para 
ser servido, mas para ser-
vir e dar a vida em reden-
ção (Mc 10,45).

O Ano Pastoral Dio-
cesano visa interpelar e 
comprometer cada um, 
na resposta a Deus e na 
realização da vocação, 

sob a protecção da Mãe 
de Jesus, que, em Caná, 
nos pediu, para fazermos 
o que o Filho pede e, em 
Fátima, há cem anos, de-
safiou os pastorinhos a 
consagrarem-se a Deus, 
com a íntima e total oferta 
da própria vida. 

O Natal exige a Pás-
coa e orienta-se para ela, 
como saída e oferta de nós 
mesmos, para a glória de 
Deus e benefício da hu-
manidade. Não nos enver-
gonhemos nem dos tra-
pos, nem da gruta, onde 
Jesus nasceu, nem dos 
cravos, nem da cruz, onde 
Ele se ofereceu, por nós, 
dado que não há outra via 
se não esta, que nos leva à 
ressurreição.

Que Deus Menino vos 
encha de bênçãos e, pelo 
mistério da Sua morte e 
ressurreição, vos conceda 
a vida eterna e a alegria 
do Ressuscitado, senta-
do à direita do Pai, como 
nosso intercessor, após ter 
assumido uma humanida-
de semelhante à nossa, no 
seio da Virgem Maria, por 
obra e graça do Espírito 
Santo. Assim, com os vo-
tos de feliz Natal, a bên-
ção de Deus Todo-Pode-
roso, Pai, Filho e Espírito 
Santo desça, sobre Vós, e 
fique convosco, para sem-
pre. Amen.

+ Amândio José Tomás, 
bispo de Vila Real

O Natal Cristão que sonho, 
me proponho e vos desejo
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Será dia 29 de De-
zembro, às 10h30m, no 
Centro Católico de Cul-
tura.

A n t e s , p e l a s 
09h30m, decorre a reu-
nião habitual da Frater-
nidade Sacerdotal.

A Homenagem con-
tará com a presença e 
intervenção dos Senho-
res Bispos convidados: 
D. Jacinto Botelho, D. 
Gilberto Canavarro dos 
Reis, D. António Marto 
e D. Manuel Linda.

Haverá também uma 
homenagem aos sacer-
dotes em Jubileu.

Às 12 horas será o 
momento da Eucaristia 
Solene na Catedral de 
Vila Real e às 14h30m 
o descerramento do 
medalhão-memória de 
D. António Cardoso 
Cunha, no átrio exterior 
da Casa Sacerdotal.

D. António foi 
Bispo de Vila Real 
de 10.01.1967 a 
19.01.1991.

P Á G I N A   D O   C L E R O

4 Igreja Diocesana de Vila Real

No dia 2 de Outubro 
realizou-se a evocação dos 
50 anos da presença dos 
seminaristas de Vila Real 
no Seminário Maior do 
Porto. Digna de memória e 
de registo foi a intervenção 
-em jeito de testemunho 
pessoal, como o próprio 
disse- de D. António Mar-
to, que ali foi sucessiva-
mente aluno e professor/
formador/prefeito.

Após palavras de cum-
primentos a todos os pre-
sentes, a começar por D. 
António Taipa, Adminis-
trador da Diocese, o orador 
contextualizou a ida dos 
alunos de Vila Real para 
o Porto, referindo que tal 
aconteceu no seguimento 
do Concílio Vaticano II, 
pela mão e iniciativa dum 
bispo clarividente e sá-

Porto acolhe Seminaristas de Vila Real há 50 anos

bio, D. António Cardoso 
Cunha, no ano de 1967. O 
então bispo de Vila Real 
decidiu que os seminaris-
tas maiores da Diocese ti-
nham que sair do Seminá-
rio de Vila Real, uma vez 
que eram já mais os pro-
fessores do que os alunos. 
Pela equipa formadora do 
seminário diocesano foi, 
nessa altura, escolhido o 
Porto como destino dos se-
minaristas teólogos. Nesse 
ano de 1967 começaram a 
estudar no Porto os alunos 
do quinto ano de Teolo-
gia (entre outros Américo 
de Carvalho e Alberto da 
Eira). Daí em diante, inin-
terruptamente ao longo de 
50 anos, até hoje.

No ano seguinte foi o 
Marto, o Banha, o Guerrei-
ro, entre outros. Era Reitor 

“O que define o cristão 
é a sua identificação e o 
exercício da sua vocação 
missionária, que se reve-
la pelo testemunho e pelo 
exemplo”. Bem podia ser 
este o resumo da reflexão 

ACÇÃO CATÓLICA: Missão global

que a Acção Católica (AC) 
de Vila Real realizou no 
passado dia 28 de Novem-
bro, no salão paroquial da 
Sé.

Aproveitando a presen-
ça em Vila Real do missio-

nário comboniano Feliz da 
Costa Martins, entendeu a 
equipa Diocesana da AC 
congregar outros leigos 
para em conjunto reflec-
tirem sobre a sua vocação 
missionária. 

As palavras e a ex-
periência de quase trinta 
anos de vida missionária 
no DARFUR, Sudão, bem 
no coração de África, num 
meio hostil em termos re-
ligiosos e com uma grande 
instabilidade social e polí-
tica, a raiar a guerra civil, 
serviram de mote às ques-
tões que lhe foram sendo 
colocadas, o que ajudou a 
perceber que as queixas de 
muitos cristãos, no nosso 
meio, deverão ser desva-

lorizadas, dadas as con-
dições de total liberdade 
de expressão, de exercício 
dos direitos fundamentais, 
que em muitos países não 
existem, nem a sua viola-
ção pode ser questionada.

O diácono António Ma-
tos interveio para lembrar 
que não temos o direito de 
nos julgarmos superiores a 
alguns desses povos pois 
nós já fizemos o mesmo e 
já passámos por situação 
idênticas. Teremos de es-
perar que esses povos fa-
çam a sua caminhada como 
fizemos nós.

O Padre Feliz aprovei-
tou para dar conta do seu 
trabalho, das dificuldades 
e enormes questões que se 
levantam no relacionamen-
to com as pessoas de outra 

religião que é maioritária 
naquele país, onde alguém 
pensar converter-se ao 
cristianismo é pura e sim-
plesmente impensável. 

Contudo, realçou a im-
portância da presença da 
Igreja Católica naquelas 
paragens, pelo exemplo e 
testemunho dos seus fiéis 
e responsáveis e pelo con-
tributo que oferecem às po-
pulações muçulmanas que 
vêem, apesar de tudo, nas 
escolas da Igreja um farol 
de cultura, educação e de 
convivência sadia e que 
poderá no futuro originar 
mudanças na sociedade.

Participaram nesta ac-
ção duas dezenas de pes-
soas, que revelaram o seu 
interesse por este tipo de 
discussões.

o Dr. Albino.
Nos primeiros anos 

estiveram os seminaristas 
sem nenhum padre da Dio-
cese a acompanhá-los. De-
pois foram sucessivamente 
o Dr. Gilberto, Dr. Amân-
dio, Dr. Marto e Dr. Abel.

Quanto às primeiras 
impressões e aos primeiros 
sentimentos experimen-
tados nessa nova casa e 
nova realidade, recordou 
D. António Marto que em 
primeiro lugar foi como 
uma ida duma aldeia para 
uma cidade (imagine-se a 
diferença entre as duas ci-
dades –Vila Real e Porto- a 
esse tempo), uma sensa-
ção enorme de liberdade 
(“estas paredes respiram 
liberdade!”), um sentimen-
to de verdadeiro e fraterno 
acolhimento, tratamento 
de grande humanidade em 
tudo, competência e gran-
de qualidade no ensino, e 
por último, a referência ao 
conhecimento duma Dio-
cese muito marcada pelo 
exílio de quase 10 anos do 
seu bispo. 

Passados alguns anos, 
voltou o Doutor Marto 
como prefeito e profes-
sor. Recorda esses tempos 
marcados por uma afectiva 
e franca cooperação e pro-
funda amizade entre toda 

a equipa formadora que 
sempre procurou educar 
na base da liberdade versus 
responsabilidade. E sem-
pre teve sucesso nisso.

E foram 23 anos inte-
grados na equipa formado-
ra do Seminário Maior do 
Porto -os primeiros tendo 
como Reitor o Dr. Armin-
do, depois 20 anos o Dr. 
Taipa e por fim o Dr. Jor-
ge- e no ensino da Teolo-
gia no Instituto de Ciências 
Humanas e Teológicas e na 
Faculdade de Teologia da 
Universidade Católica, que 
recorda com muita sauda-
de.

Hoje, diz D. António 
Marto, vivemos tempos em 
tudo novos: outros interes-
ses, outros métodos, ou-
tros desafios. Mas sempre 
a mesma necessidade de 
formar primeiramente ho-
mens. E, a terminar, alertou 
para três “ismos”, ou seja, 
três tendências preocupan-
tes na formação actual dos 
seminários: o tradiciona-
lismo (medo do presente/
futuro); o eclesiocentrismo 
(igreja auto-referencial; 
medo do mundo); o cleri-
calismo (medo dos leigos/
outros/perder poder). Pala-
vras de D. António Marto 
que merecem boa reflexão.

Pe Jorge Fernandes

Homenagem 
a 

D. António 
Cardoso 
Cunha
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JUVENTUDE

Na igreja paroquial 
de São Tiago, Mon-
drões, teve lugar a es-
treia do musical “Ao 
Jeito de Maria” inte-
grado no Plano Pasto-
ral Diocesano: “Que-
reis oferecer-vos?” O 
musical é mariano/vo-
cacional; por um lado 
foca o Centenário das 
Aparições de Fátima, o 
papel de Maria na Igre-
ja como mãe e modelo, 
e por outro a resposta 
dos cristãos nas várias vo-
cações e ministérios.

Este musical da autoria 
do Sr. Padre Horácio Pe-
reira teve a acompanhá-lo 
em palco jovens músicos 
e cantores da sua Unida-
de Pastoral (Mondrões, 
Vila Marim e Parada de 
Cunhos).

“Ao Jeito de Maria” 
levou o público a viajar 
no tempo, a interpelar-se, 
a interrogar-se sobre o seu 
compromisso de cristão. 
Durante pouco mais de 
uma hora de canções, o 
amor, a alegria, o querer 
fazer bem com que cada 

Em Caminhada de Fé, 
Esperança e Amor…

O Movimento dos 
Convívios Fraternos, que 
nasceu na Igreja e para a 
Igreja, vai fazer, em maio 
de 2018, 50 anos de exis-
tência. Através do seu ca-
risma tem ajudado jovens 
a experienciarem, viverem 
e aderirem com entusias-
mo à mensagem de Jesus 
Cristo.

Para comemorar o Cin-
quentenário deste Movi-
mento ao longo de 2017/18 
uma Cruz Peregrina irá 
percorrer as nossas dioce-
ses e os países onde o Mo-

vimento está implantado 
(França, Luxemburgo, 
Suíça e Moçambique).

Como afirma o Pe 
Valente, fundador deste 
Movimento, «a Peregri-
nação da Cruz, distintivo 
do Movimento, recebida 
no Encerramento de cada 
convívio, tem como prin-
cipal objectivo reviver e 
actualizar a chama da fé 
em todos aqueles que, em 
determinada etapa da sua 
vida, fizeram a inesque-
cível e marcante experi-
ência de um Convívio-
-Fraterno. Foi há 50 anos 
que eles se iniciaram e por 
eles passaram, aproxima-

PLANO PASTORAL 

Neste novo Ano Pas-
toral, a JUV apresenta um 
leque diversificado de pro-
postas para melhor se vi-
venciar a nossa fé em Cris-
to e na Igreja, que precisa 
de jovens que não fiquem 
a “olhar a vida da varan-
da” ou “sentados no sofá” 
e “a beber uma fé já es-
premida”. Expressões bem 
sugestivas do Papa, que 
impele os jovens a saírem 
da comodidade, da inércia, 
a serem protagonistas. As-
sim, não tenhamos medo, 
tal como Maria: -“Não 
temas, Maria, porque en-
contraste graça diante de 
Deus.”(Lc. 1, 30), lema 
que o Departamento da Ju-
ventude acolhe neste ano 
de 2018, como propõe o 
Santo Padre, fazendo-nos 
meditar na caridade cheia 
de coragem com que a Vir-

gem acolheu o anúncio do 
Anjo. Várias são, por isso, 
as dinâmicas e propostas 
feitas pelo Departamento 
para vivenciar uma fé fir-
me, cheia de graça, expres-
sa na partilha, nas obras, 
no amor e na oração: 
- Taizé Basel – Suiça – 28 

de Dezembro 2017 a 1 de 
Janeiro 2018. 

- Fins-de-Semana hospi-
taleiros - 27 a 30 de De-
zembro de 2017 e de 9 a 
11 de Março de 2018.

- Retiro da Quaresma - de 
9 a 11 de Fevereiro 2018, 
Mosteiro de Singeverga, 
Sto. Tirso.

- Jornada Diocesana, dia 
25 de Abril 2018, Sra. da 
Graça - Mondim. 

SÍNODO DOS BISPOS

Também em Outubro 
de 2018, a Igreja celebrará 
o Sínodo dos Bispos sobre 

o tema “Os jovens, a fé 
e o discernimento voca-
cional”, com a finalidade 
de acompanhar os jovens 
através de um processo 
de discernimento, a fim de 
perceberem a que projecto 
de vida se sentem chama-
dos, abrindo-se ao encon-
tro com Deus. 

Estejamos atentos a 
este Deus que chama e 
participemos com alegria 
nas vivências que ajudam 
a firmar a nossa fé e, quem 
sabe, a discernir caminhos. 

ENCONTRO 
DE ACÓLITOS 

O nosso Seminário foi 

mais uma vez anfitrião do 
encontro de acólitos da 
nossa Diocese onde, no 
passado dia 25 de Novem-
bro, se reuniram cerca de 
40 adolescentes e jovens, 
encontro levado a cabo em 
colaboração com o Semi-
nário e o Secretariado Dio-
cesano da Liturgia. 

O acólito deve ter no-
ção da importância do seu 
serviço na Igreja, pelo que 
da parte da manhã, foram 
contactando com alguns 
momentos de serviço ao 
altar e um grupo de traba-
lho, cujo tema se centrou 
na caminhada do Adven-
to, que o Departamento da 

Juventude propôs para este 
ano, ligado à Mensagem 
de Fátima. Maria, que tam-
bém se colocou ao serviço 
de Deus, disse sim, e tam-
bém Ela, posteriormente, 
questionou três crianças: 
“Quereis oferecer-vos a 
Deus?”. A Mãe e o Filho, 
que questionam, também 
hoje, as nossas crianças e 
jovens, convidando-os ao 
serviço e à acção dentro da 
sua Igreja. 

O encontro culminou 
com a Eucaristia, seguida 
de almoço e de um sempre 
apetecido jogo de futebol. 

Sandrina Delgado

damente, 65 mil jovens e 
perto de 760 casais».

No Jubileu Jovem, 
em Fátima, esta cruz foi 
abençoada e enviada para 
a Diocese de Bragança/
Miranda tendo chegado à 
nossa diocese no dia 1 de 
Outubro. Depois percor-
reu os diferentes arcipres-
tados da diocese de Vila 
Real onde o Movimento 
está implantado.

No dia 14 de Outubro 
despedimo-nos da Cruz 
na nossa Sé de Vila Real 
com uma celebração de 
despedida presidida pelo 
Pe João Curralejo e tive-
mos também a presença 
nosso Bispo, D. Amândio 
José Tomás.

Um Caminho 
chamado Maria

Tendo como horizon-
te as próximas JMJ e em 
consonância com o tema 
sugerido pelo papa Fran-
cisco: “Maria, não temas, 
pois achaste graça diante 
de Deus!”, escolhemos 
como lema para este ano 
pastoral: “Um Caminho 
Chamado Maria”.

Marta Martins

Convívios Fraternos

elemento se apresentou em 
palco cativou, emocionou, 
arrancou aplausos e dei-
xou as pessoas felizes por 
terem sido presenteados 
neste 13 de Outubro, ani-
versário do centenário das 
aparições, com tão belo 
presente.

O musical será apresen-
tado no dia 2 de Fevereiro 
no Auditório Municipal de 
Sabrosa.

Está também previsto 
para Vila Real, no Teatro, 
em abril, por atura da se-
mana das vocações em dia 
a anunciar..

Helena Monteiro

Musical “Ao jeito de Maria”
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O Arciprestado Douro 
II promoveu o VIII Encon-
tro para Catequistas, em 
Murça, na manhã do passa-
do dia 02 de dezembro, no 
início da caminhada do ad-
vento, um tempo de alegria 
e de esperança que preten-
deu “ser um momento de 
formação/reflexão/ação” 
sobre a Carta Pastoral «Ca-
tequese: A Alegria do En-
contro com Jesus Cristo» 
uma iniciativa que reuniu 
cerca de 80 catequistas das 
Paróquias envolvidas. 

Essa ocasião foi uma 
oportunidade para os ca-
tequistas se encontrarem 
e viverem um tempo de 
oração e análise detalhada 
dentro do espírito do tem-
po litúrgico e de marcarem 
a preparação do Natal com 
um momento forte de espi-
ritualidade a partir da temá-
tica da carta pastoral sobre 
a catequese, recentemente 
editada pela Conferência 
Episcopal Portuguesa.

O Encontro contou com 
a presença do coordena-
dor Diocesano da Educa-

VIII ENCONTRO ARCIPRESTAL 
PARA CATEQUISTAS – DOURO II

ção Cristã da Diocese de 
Vila Real, padre Márcio 
Martins que ressalvou a 
importância do “ser cate-
quista na comunidade”, 
da própria vocação do ca-
tequista, não esquecendo 
a missão mais importante 
na Igreja de Jesus que é a 
transmissão da fé, do tes-
temunho vivo e profícuo, 
cada vez mais premente. 

Assinalou também 
as mudanças estruturais 
na atualidade que, mui-
tas vezes, condicionam 
as formas de atuação no 
despertar da fé. Relevou a 
necessidade do Encontro 
com Jesus Cristo através 
do verdadeiro testemu-
nho e da vivência cristã 

na comunidade. Destacou 
como essencial, a forma 
de chegar à fé, o itinerário 
de cristão, passando pela 
integração na fé da comu-
nidade cristã, na esperan-
ça de descobrir a pessoa 
de Jesus.

Depois dos trabalhos 
de grupo, no plenário, 
cada secretário nomeado 
apresentou as conclusões 
do seu grupo que, poste-
riormente, farão parte de 
um documento. 

Com esta reflexão/
síntese pretendeu-se des-
tacar aquelas acentuações 
que mais implicam com 
a missão de catequizar e 
com os catequistas. 

Lina Aires

A Luz da Paz de Be-
lém é uma iniciativa que 
acontece desde 1989: a te-
levisão pública Austríaca, 
em conjunto com os Escu-
teiros e Guias Austríacos, 
elegem uma criança que 
transportará a Luz desde 
Belém até ao seu país. Esta 
criança, escolhida pela ino-
cência e pureza que trans-
mite, desloca-se até à gruta 
de Belém e recolhe a cha-
ma que será transportada 
até Viena, na Áustria, onde 
se realiza uma cerimónia 
de intenso simbolismo na 
qual a chama é partilhada 
com delegações de Escu-
teiros e Guias de vários 
países.

É a esta cerimónia que 
uma delegação portuguesa 
do CNE - Corpo Nacio-
nal de Escutas, Escutismo 
Católico Português, se as-
socia, transportando a luz 

Viver na Chama da Paz de Belém, que é JESUS…
até ao nosso país. No 
domingo, dia 17 de de-
zembro, uma delegação 
de Escuteiros da Diocese 
de Vila Real foi à Sé do 
Porto acender a Luz da 
Paz de Belém para a tra-
zer para a nossa Região.

Para além dos Es-
cuteiros, convidam-se 
a associar-se a esta ini-
ciativa todas as paróquias, 
grupos de catequese, ser-
viços e movimentos que o 
desejarem. Para transpor-
tar a Luz, deverão fazer-
-se acompanhar de uma 
vela e candeia. A Luz da 
Paz de Belém continua a 
chegar a todos os escutei-
ros lembrando a Amizade, 
a Solidariedade e a Parti-
lha. Como afirma a Che-
fe Regional de Vila Real 
“neste momento, já todos 
os Agrupamentos da Re-
gião se organizaram para 

“Não fostes vós que 
me escolhestes mas fui 
eu que vos escolhi.”Jo 15

O Secretariado Dio-
cesano da Educação 
Cristã da Diocese de Vila 
Real promoveu no pas-
sado dia 20 de outubro, 
em Mondim de Basto, e 
no dia 19 de novembro 
de 2017, no Peso da Ré-
gua, um encontro de for-
mação dirigido aos cate-
quistas. A formação teve 
como tema a vocação do 
catequista. A iniciativa, 
promovida em colabora-
ção com os Arciprestados 
Baixo-Tâmega e Douro 
I, respetivamente, contou 
com a presença de um 
elevado número de cate-
quistas.

O catequista deve 
ser alguém chamado por 
Deus, vocacionado; que 

acredita no Senhor, com 
uma fé profunda; e cons-
ciente do seu ser Igreja, 
com uma clara identida-
de eclesial.

Para que a catequese 
seja significativa, o ca-
tequista deve estar enrai-
zado na forma de ensinar 
de Jesus Cristo que tem 
que ser cativante e atra-
tiva, pelo que deve viver 
alimentado continua-
mente do Mistério Pascal 
de Jesus Cristo, que é o 
conteúdo fundamental do 
Evangelho e o núcleo do 
testemunho da fé Apos-
tólica.

No fim de cada en-
contro, ficou o convite 
lançado ao secretariado 
Diocesano da Educação 
Cristã de mais momentos 
formativos dirigidos aos 
catequistas daqueles Ar-
ciprestados.

SER CATEQUISTA… UMA VOCAÇÃO

fazer chegar esta Chama 
de Esperança, de Paz e de 
Amizade a cada vez mais 
pessoas na nossa Diocese”. 
Consideramos esta cerimó-
nia, um encontro de Natal 
da Família escutista da Re-
gião de Vila Real, estando 
presentes e representado 
os Agrupamentos de toda 
a Região. Desde já a todos 
vós um Santo Natal e um 
Ano repleto de saúde e Paz 
vivido na alegria do Evan-
gelho que é Cristo Jesus.

Assistente Regional 
Pe. Ricardo Pinto

Começa a dar os pri-
meiros passos na nossa 
diocese.

Passos pequenos, como 
pequenos são os elementos 
que compõem os grupos, 
meninos e meninas entre 
os 3 e os 12 anos, (uns já na 
catequese outros a come-
çar a ouvir falar de Jesus e 
a aprender a amá-lo), pas-
sos pequenos mas corações 
grandes e descomprometi-
dos para acolher gente do 
mundo inteiro, como eles 
dizem num dos slogans 
“das crianças do mundo, 
sempre amigos”.

De diferentes modos 
e actividades, as nossas 
crianças, com a ajuda das 
animadoras, estão a des-
cobrir a beleza de serem 

missionários como dizem 
“com Jesus e com Maria, 
missionários todo o dia”.

Estão formados e a de-
senvolver-se grupos mis-
sionários nas paróquias de 
Mondrões, Vila Marim e 
Parada de Cunhos.

As nossas crianças são 
assim, colocam-se ao jeito 
de Maria, na oração ou a 
fazer o próprio terço, re-
zando por um amiguinho 
que está doente ou pelas 
crianças do mundo intei-
ro, semeando uma planta 
ou fazendo bolachinhas 
enquanto aprendem o va-
lor da partilha… nunca es-
quecendo as mãos abertas, 
pois das crianças do mun-
do sempre amigos!  

Helena Monteiro

Infância missionária
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O Verbo de Deus acampou

PROJECTO DA PASTORAL 
SOCIO-CARITATIVA – RIBEIRA DE PENA

No passado dia 
10 de Dezembro, a 
Pastoral Sócio-ca-
ritativa da Paró-
quia de Salvador 
deu a conhecer um 
projecto que já há 
algum tempo desejava 
concretizar. No Auditório 
Municipal, apresentou o 
Cd “Das Gerações para as 
Gerações”, que reúne vá-
rias “cantigas” tradicio-
nais, levadas por diante 
por um grupo de pessoas, 
a que a Pastoral Sócio-
-caritativa se dedica, com 
objectivo de actuar junto 
da população com maior 
carência no que concer-
ne a apoio, companhia 
ou outras necessidades, 
privilegiando a sua pro-
moção humana e social, 
como forma de comba-
ter modos de vida menos 
dignificantes. É neste 
contexto de ajuda ao pró-
ximo que surge, então, a 
ideia de um projecto para 
tentar responder ao desa-

A paróquia de Salto, em 
união com as instituições 
locais, volta a realizar o 
"Presépio Vivo" no dia de 
Natal entre as 15h e as 17h, 
nas ruas de Salto Antigo, 
berço da população de Sal-
to e lugar típico da cultura 
barrosa, quer pela arqui-
tetura, quer pelas marcas 
que ainda permanecem do 
modo de vida dos últimos 
séculos, nomeadamente 
nas inúmeras casas de la-
vradores que nos levam a 
viajar no tempo. No pre-
sépio vivo estarão perto de 
130 figurantes distribuidos 
por mais de 30 quadros que 
retratam as cenas históri-

cas do nascimento de Je-
sus e o ambiente rural das 
nossas terras com todos os 
seus ofícios e afazeres que 
deram origem ao Presépio 
Popular português: os sa-
pateiros, os carpinteiros, os 
moleiros, os padeiros, cas-
tanheiras, pastores de ove-
lhas e de vacas, os lavra-
dores, os vendedores nas 
lojas e os ambulantes, as 
crianças, o ciclos da lã, do 
linho e do milho, as lava-
deiras, a casa tradicional, 
a matança do porco etc, e 
claro, também os anima-
dores da música popular e 
a banda de música e a fo-
gueira de Natal a aquecer o 

frio do Inverno… O Natal 
é incarnação e este presé-
pio leva-nos à descoberta 
de um Deus que nasceu no 
mundo preenchendo a vida 
quotidiana de cada um de 
nós. Apareçam e celebrem 
o Natal connosco à luz da 
fé e da tradição.

Pe Pedro Rei

Presépio vivo em Salto

Notícias da Ribeira

fio de chegar a todos os 
nossos paroquianos mais 
necessitados, sobretudo 
os mais distantes e iso-
lados. Decidiu-se, deste 
modo, aproveitar talentos 
das nossas terras e pô-los 
a render a favor dos que 
mais precisam. As recei-
tas das vendas reverterão 
a favor da compra de um 
meio de transporte de 
apoio à pastoral. Conside-
ra-se este projecto como 
uma mais-valia ao ser-
viço da caridade a quem 
se apresenta mais fragili-
zado, aproximando-nos e 
indo ao encontro de quem 
se sente mais distante e 
só, sendo que a Igreja, sa-
bemos, deve ser sempre 
expressão de serviço fra-
terno e de caridade.

SERÕES ARCIPRESTAIS DE CATEQUESE 
DO BAIXO-TÃMEGA

Nos próximos meses 
de Janeiro e Fevereiro o 
Arciprestado do Baixo-
-Tâmega manterá as suas 
reflexões, já habituais 
nesta altura, para todos 
os catequistas, embora 
toda a sua comunidade e 
outros agentes pastorais 
tenham lugar nesses en-
contros. 

Este ano, jogar-se-
-á dentro do tema das 
vocações e do serviço, 
pelo que já existe um pla-
no definido com alguns 
convidados referentes a 
várias vocações: Leigos, 
Matrimónio, Vida Consa-
grada, Sacerdócio. 

Estes serões foram 
antes “envolvidos”, nos 
meses de Novembro e 
Dezembro, de encontros 
interparoquiais, indo os 
catequistas, de paróquia 

em paróquia, falar a ou-
tros catequistas da sua 
vocação, do seu serviço à 
Igreja na pastoral da cate-
quese. Cada um, em cli-
ma de partilha, apresen-
tando o seu testemunho, 
todos eles envolvidos de 
amor a Deus, com altos e 
baixos, dificuldades, mas 
firmes e alegres na trans-
missão da fé às crianças, 
adolescentes e jovens. 
Uma iniciativa que nos 
pareceu bastante rica e 
que nos levará agora ao 
encontro dos próximos 
testemunhos de outras 
vocações, com as quais, 
muitas vezes, não estabe-
lecemos grande contacto, 
o que nos pode impedir, 
quem sabe, de discernir 
a nossa verdadeira voca-
ção! 

Sandrina Delgado

Nos dias 1 e 2 de De-
zembro, o Grupo de Acó-
litos de Constantim foi 
anfitrião de um Grupo da 
Catequese de Adolescentes 
e de Acólitos da Paróquia 
de Nª Sª da Ajuda (Igreja 
da Pasteleira) – Porto, 7 jo-
vens e duas responsáveis/
catequistas, para uma ac-
tividade de preparação do 
Advento.

Durante estes dois dias, 
os jovens do Porto tive-
ram oportunidade de vi-
sitar e de ficar a conhecer 
um pouco de Vila Real, de 
Constantim e da região.

Para além das visitas, 
participaram numa Vigí-

lia de Oração, preparada 
e dinamizada pelo Grupo 
de Jovens de Constan-
tim, numa reflexão sobre 
o tema “O Verbo de Deus 
acampou” e num almoço 
partilhado.

Nesse mesmo dia, os 
elementos do Grupo de 
Acólitos renovaram o seu 

compromisso, durante a 
Eucaristia paroquial do I 
Domingo do Advento, iní-
cio do novo ano litúrgico.

Está já prevista, logo 
que possível, uma desloca-
ção à Paróquia de Nª Sª da 
Ajuda – Porto.

O Grupo de Jovens
de Constantim - Vila Real 

Faz-nos 
bem a 

caridade
No contexto das ví-

timas dos incêndios de 
outubro, houve muitas 
pessoas que quiseram e 
querem apoiar.

Foi o caso das paró-
quias de Argeriz, Santia-
go da Ribeira de Alhariz, 
Friões e Serapicos, do 
concelho de Valpaços, 
coordenadas pelo seu pá-
roco, Pe Ivo Diogo Coe-
lho. Os seus paroquianos, 

fizeram recolha de bens 
e foram entregar pessoal-
mente ao pároco de Olivei-
ra do Hospital, Pe António 
Loureiro, um grande trailer 
com palha, farinhas, ce-
reais, batatas, cebolas. A 
distribuição local ficou a 
cargo da Cooperativa An-
cose (Associação Nacional 

de Criadores Ovinos da 
Serra Estrela).

Levaram ainda uma 
oliveira, sinal de espe-
rança, e uma significativa 
quantia de dinheiro, reco-
lhida por ofertas espontâ-
neas das pessoas.

Um gesto significati-
vo a imitar e repetir.
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Ú L T I M A   P Á G I N A

N O M E A Ç Õ E S
O Senhor Bispo houve por bem nomear:

P. António Joaquim Pinto Dias, Pároco de Ervededo. Tomou posse dia 3 de Dezembro.
P. João Batista Gonçalves Curralejo, assistente espiritual da Caritas Diocesana.
P. Horácio José Botelho Pereira, director do Secretariado da Mobilidade Humana e da Pastoral 

dos Ciganos
P. Hélder Dinarte Sineiro Libório, administrador paroquial da Cumieira, Torgueda e Vilarinho 

da Samardã.
P. José Patrício Seara Ramos, pároco de Cerva, Limões e Alvadia.
P. Márcio Daniel Fonseca Martins, pároco de Mouçós, Lamares e Adoufe.
P. Cristofe Lage Gomes, pároco de Jou, Curros, Valongo de Milhais e Palheiros.
P. André Filipe Lopes Meireles, pároco de Nogueira da Montanha, Moreira e Santa Leocádia, 

no Arciprestado do Alto Tâmega.
Frei José António da Silva Castro Lopes OFM pároco de S. Pedro ( em Vila Real).
Dr. Henrique Ferreira Oliveira, Presidente da Caritas Diocesana.

AGENDA DIOCESANA
DEZEMBRO 2017
25 NATAL DO SENHOR
28 Convívio natalício do Clero Centro I
28-1/1 JUV – Encontro Europeu de Taizé em 

Basileia, Suíça
29 Fraternidade Sacerdotal. Homenagem a D. 

António Cardoso Cunha
31 SAGRADA FAMÍLIA

JANEIRO 2018
01 SANTA MARIA, MÃE DE DEUS – DIA 

MUNDIAL DA PAZ
Luz da Paz de Belém 15h CHTMAD (Hospi-

tal de Vila Real)
04 Recolecção Mensal do Clero – Vila Real
06 Aniversário de Ordenação Episcopal de D. 

Amândio Tomás
07 EPIFANIA DO SENHOR 
Dia da Infância Missionária 
08 BAPTISMO DO SENHOR
14 DOM TC II MCF - «Um caminho chama-

do Maria» - Jou
18-25 Semana da Unidade dos Cristãos
22-26 Retiro Anual do Clero, Braga
27 OOV – Dia Mensal do Guia
28 DOM TC IV Encontro de Jovens Douro I

FEVEREIRO 2018
01 CCC/SDL – A Quaresma: formação para 

padres e leigos – Vila Real
02 APRESENTAÇÃO DO SENHOR
03 CIRP - Eucaristia com encontro
04 DOM TC V Encontro de Noivos Douro I
05 Encontro de Catequistas do Douro I
9-11 JUV retiro para jovens - Singeverga
10 Reunião geral de Professores de EMRC
11 DOM TC VI Encontro de Noivos Douro I
Dia Mundial do Doente 15h CHTMAD (Hos-

pital de Vila Real)
11-13 Retiro de Professores de EMRC
Semana da Vida Consagrada – Fátima
12 Recolecção Quaresmal do Clero 
14 QUARTA-FEIRA DE CINZAS
18 QUARESMA DOM I Encontro de Noivos 

do Douro I
24 Formação interdiocesana de Professores de 

EMRC
ENS – Encontro de Aprofundamento - Fátima
OOV – Dia Mensal do Guia
25 QUARESMA DOM II Encontro de Noivos 

do Douro I
ENS – Encontro de Aprofundamento - Fátima
MCF - «Um caminho chamado Maria» - Salto

MARÇO 2018
01 Recolecção Mensal do Clero – Vila Real 
03 OOV – Reflexão sobre a Quaresma 
04 QUARESMA DOM III Encontro das 

Famílias do Seminário Diocesano
Ofertório Caritas
9-11 JUV Fim-de-semana Hospitaleiro
11 QUARESMA DOM IV Formação dos 

Ministros Extraordinários da Comunhão do 
Alto Tâmega 

18 QUARESMA DOM V 
19 SOLENIDADE DE S. JOSÉ 
23 Via Sacra com Jovens do Douro I 
24 Encontro diocesano de Acólitos Seminário
25 DOMINGO DE RAMOS

A Diocese de Vila Real levou mais de 8 mil 
pessoas em peregrinação à Cova da Iria, no pas-
sado dia 7 de outubro, assinalando o Centenário 
das Aparições. Esta peregrinação diocesana, no 
dia da festa litúrgica de Nossa Senhora do Ro-
sário, foi presidida por D. Amândio Tomás.

O programa iniciou no Centro Pastoral Pau-
lo IV, propondo uma reflexão sobre a Mensa-
gem de Fátima, não só atual em 1917 mas tam-
bém para os dias de hoje, interpelando-nos para 
estarmos atentos aos sinais dos tempos, com o 
espírito de peregrinos.

Seguimos para a Capelinha das Aparições 
saudar, louvar e honrar Nossa Senhora, reco-
nhecendo a sua Maternidade Divina e sua Ma-
ternidade Espiritual da humanidade.

“Somos convidados a amar, a reparar e con-
solar a Deus, como os pastorinhos”, referiu o 
nosso Bispo, na Eucaristia celebrada na Basíli-
ca da Santíssima Trindade.

“Aqui pedimos a Nossa Senhora que nos 
ilumine na prossecução do nosso plano pasto-
ral que vai de encontro a um apelo que Nossa 
Senhora de Fátima fez aos pastorinhos: Quereis 
oferecer-vos a Deus?”, prosseguiu D. Amândio 
Tomás.

A celebração contou com a participação do 
bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto.

No final da celebração, também o bispo de 
Leiria-Fátima, deixou uma palavra aos pere-
grinos de Vila Real, diocese da qual é natural: 
"Salve querida diocese de Vila Real, bem-vinda 
a Fátima e que Nossa Senhora de Fátima te 
abençoe, ilumine e acompanhe sempre com o 
seu auxílio materno", referiu.

A peregrinação terminou com a consagra-
ção a Nossa Senhora e a recitação do terço, na 
Capelinha das Aparições. A despedida é sempre 
muito emotiva, o que reflete bem o carinho e a 
confiança que as pessoas depositam em Nossa 
Senhora de Fátima.

No final, era percetível nos rostos dos pe-
regrinos transmontanos, pequenos e grandes, 
a alegria de ter participado neste dia festivo e 
agradados com a organização.

A última peregrinação da Diocese tinha sido 
realizada a 5 de julho de 2003.

Peregrinação diocesana


