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«A paz esteja convos-
co!». Foi esta a saudação 
que Jesus dirigiu aos seus 
discípulos nas várias oca-
siões em que se manifes-
tou vivo e ressuscitado no 
meio deles. A sua presença 
foi sinal de paz e ajudou-
-os a superar o medo, a an-
gústia e a dúvida em que se 
encontravam. Os discípu-
los acolheram o dom pas-
cal da paz e descobriram a 
missão de o partilhar com 
toda a humanidade. Desde 
o início, a Boa Nova da 
ressurreição de Jesus foi 
uma verdadeira Boa Nova 
de paz.

Após dois anos em que 
as celebrações pascais fo-
ram condicionadas pela 
pandemia, este ano esta-
mos confrontados com o 
contexto da guerra e suas 
terríveis consequências. 
Nesta Páscoa desejamos 
que todos acolham a paz 
que o Ressuscitado nos 
veio trazer. Pedimos que 
todos se convertam à paz 
e trabalhem ativa e incan-
savelmente na sua constru-
ção. 

Neste processo de con-
versão é indispensável não 
esquecer que a paz trans-
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Ano Jubilar da diocesede de Vila Real

Celebração do CENTENÁRIO 

A Diocese de Vila Real 
foi criada a 20 de abril de 
1922 por Bula do Papa 
Pio XI, Praedecessorum 
Nostrarum Sollicitudo, na 
quinta-feira a seguir à Pás-
coa de 1922. 

O dia do centésimo ani-
versário ocorre na quarta-
-feira dentro da Oitava 
Páscoa que traz para o 
centro da celebração litúr-
gica da Igreja o mistério 
da Ressurreição de Jesus 
Cristo como se fosse um 
único dia - “o dia que o 
Senhor fez para nós!”. É 
muito significativo este 
facto porque sublinha ain-
da mais o espírito pascal 
da génese da comunidade 
cristã.

Colocado no centro, o 
dia do centenário, insere-
-se perfeitamente no ano 
jubilar que iniciou a 8 de 

dezembro de 2021. Nos-
sa Senhora da Conceição 
é a padroeira da dioce-
se. Atravessando a Porta 
da Catedral, com Maria, 
aprendemos a ser discípu-
los de Jesus Cristo, a ela 
nos consagramos e pere-
grinamos como povo santo 
de Deus. Um ano depois, 
8 de dezembro de 2022, 
na conclusão do ano jubi-
lar, cantaremos de novo o 
Magnificat, pelas maravi-
lhas que o Senhor faz por 
nós, reafirmando a nossa 
confiança na companhia da 
Mãe da Esperança. 

Um ano inteiro vivido 
na Igreja mãe, nos arci-
prestados, nas comunida-
des, em cada família, em 
cada coração. É o ano ju-
bilar, isto é, o tempo para 
recordar que Deus é o Se-
nhor de tudo e que é ne-

cessária a conversão, para 
vivermos em plenitude o 
plano de Deus.

Além disso, o cente-
nário é de todos. A Igreja 
está no mundo, insere-se 
numa realidade geográfica, 
social e cultural concreta, 
relaciona-se com toda a 
comunidade humana, bus-
ca o bem comum. Por isso, 
as comemorações também 
são de todas as estruturas 
do Estado e da sociedade, 
das autarquias, das asso-
ciações e dos cidadãos. É 
pois, numa total abertura 
de dar e receber, que vive-
mos os 100 anos da dioce-
se.

O momento mais solene 

do Ano Jubilar ocorrerá no 
próximo dia 20 de abril.

Este é o dia solene da 
celebração de acção de 
graças pelos 100 anos de 
vida desta Igreja Diocesa-
na.

PROGRAMA:
 

17.00 – Eucaristia na Sé 
Catedral de Vila Real 

18.30 – Concerto de Ór-
gão com o organista titu-
lar da Catedral, Giampa-
olo Di Rosa   

21.00 – Inauguração da 
Exposição no Museu do 
Som e Imagem de Vila 
Real
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mitida por Cristo ressusci-
tado é a paz alcançada por 
aquele que antes foi cruci-
ficado porque permaneceu 
fiel à verdade e ao amor até 
ao fim, porque enfrentou a 
injustiça e não recuou pe-
rante a violência, daquele 
que não teve medo da pró-
pria morte porque ofereceu 
a vida por amor e salvação 
de todos. A libertação que 
Jesus Cristo nos alcançou 
foi difícil e a paz que Ele 
nos deixou é exigente. Está 
vinculada ao exercício do 
perdão, à busca da reconci-
liação, à prática da miseri-
córdia. Conjuga-se sempre 
com vida plena, liberda-
de e fraternidade e não se 
confunde nunca com ódio, 
violência, tirania ou qual-
quer tipo de opressão. 

A paz que celebramos 
e acolhemos na Páscoa é 
luminosa, enchendo de luz 
os corações que a ela se 
convertem e pode ser tam-
bém iluminadora para a 
humanidade.  Não se trata, 
porém,  de uma luz com-
parável à das falsas uto-
pias, das retóricas vazias, 
das hipocrisias dominadas 
pelos interesses, porque o 
brilho destas rapidamente 
fica obscurecido pelas suas 
contradições. Aquela paz 

que Jesus nos deixou não 
é como a do mundo, mas é 
genuína e profunda. Cada 
crente que celebra a Páscoa 
e nela faz, de vela acesa, a 
renovação da sua profissão 
de fé batismal,  assume o 
compromisso de partilhar 
a luz pascal e de tudo fazer 
para semear eficazmente a 
paz no seio da sociedade 
humana.

No Evangelho, aquelas 
e aqueles que acolheram o 
dom da paz do Ressusci-
tado experimentaram uma 
alegria indescritível. Da 
mesma forma, hoje, apesar 
da pandemia e da guerra, 
não podemos deixar de 
celebrar a Páscoa com ale-
gria. A razão determinante 
dessa alegria é o aconte-
cimento da ressurreição 
de Jesus, centro da nossa 
fé e fundamento da nossa 
esperança. Confirmamos 
a certeza de que Deus não 
desistiu de salvar a todos 
e cada um, não desistiu de 
resgatar esta humanidade, 
apesar dos seus erros e con-
tradições. Por outro lado, a 
possibilidade de realização 
das celebrações pascais de 
modo presencial constitui 
um motivo acrescido para 
o nosso contentamento. 
Celebremos esta Páscoa 

com alegria, sem deixar 
de rezar pelas vítimas das 
guerras e por todas as pes-
soas que não poderão viver 
esta Páscoa com normali-
dade, junto da sua família, 
na sua comunidade ou na 
sua terra. Celebremos esta 
Páscoa em segurança não 
descurando o cumprimento 
das regras sanitárias.

A tradição cristã lem-
bra-nos que aqueles que 
acolheram a luz pascal se 
congregaram em comuni-
dade de crentes. De facto 
a Igreja nasceu na Páscoa, 
marcada pela experiên-
cia forte da presença do 
Ressuscitado e disponível 
para ser enviada pela mo-
ção do Espírito. Que esta 
Páscoa signifique o retorno 
dos cristãos a uma maior 
vivência comunitária e re-
presente a reativação dos 
dinamismos pascais, pró-
prios de cada comunidade 
cristã. 

Por feliz coincidência 
a nossa diocese celebrará 
na semana da Oitava da 
Páscoa, a 20 de abril, o dia 
centenário da sua criação. 
A alegria pascal prolongar-
-se-á, por isso, em ação 
de graças pela vida cris-
tã que frutificou ao longo 
dos anos nesta comunida-
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de diocesana. Como Igre-
ja Local somos parte da 
história bela e grandiosa 
que começou na manhã de 
Páscoa e continuará até ao 
fim dos tempos. A todos os 
diocesanos reitero o convi-
te a que vivamos este mo-
mento de centenário com 
profundo júbilo espiritual e 
reforcemos a nossa comu-

nhão na mesma fé pascal e 
no mesmo Espírito que faz 
de nós um só corpo.

Que Deus a todos aben-
çoe e conceda saúde, ale-
gria e paz. 

Votos de Santa e Feliz 
Páscoa.

Vila Real, 6 de abril de 2022
+António Augusto de 

Oliveira Azevedo

Colóquio «A criação da Diocese de Vila Real»

Após a realização, em 2021, 
do Colóquio dedicado ao tema 
“Do Reino à República: uma 
nova Igreja num país em trans-
formação”, o Centro de Estudos 
de História Religiosa da Uni-
versidade Católica Portuguesa 
(UCP-CEHR) dá continuidade 
à colaboração então estabeleci-
da com a Diocese de Vila Real 
no quadro das celebrações do 
seu Centenário, promovendo 
a organização e coordenação 
científica do segundo dos três 
Colóquios previstos e que terão 
como tema geral “A Diocese 
de Vila Real (1922-2022): 100 
anos na vida de uma Igreja”. 

Assim, o Colóquio que terá 
lugar no próximo dia 23 de 
abril, no Seminário de Vila 

Real, tem como objetivo fazer uma 
abordagem aos primeiros tempos 
da Diocese, nomeadamente no 
horizonte cronológico enquadrado 
pelos seus mais imediatos antece-
dentes e pela Primeira República, 
bem como alargar o espectro de 
análise a outras perspetivas con-
fluentes à compreensão da sua his-
tória e evolução.  

Concerto - Missa Solene 
Salve Regina 

Há uma obra nova a nascer: 
“Missa Solene Salve Regina” do 
compositor Daniel Sousa. Vai es-
trear no dia 30 de abril, às 21h, na 
Sé de Vila Real, com a também es-
treia do Ensemble da Sé. A obra é 
para orgão e coro.
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No mês de fevereiro, 
foi a vez de Vila Pouca de 
Aguiar receber a tertúlia 
sobre os Movimentos Lai-
cais presentes na diocese 
de Vila Real que decorreu 
na sexta-feira, dia 11, na 
igreja paroquial. 

O painel foi moderado 
por Celso Sá Santos e teve 
a intervenção dos movi-
mentos: a Associação dos 
Médicos Católicos Portu-
gueses, representada pela 
Dra. Bela Alice Morais 
Botelho Costa; a Associa-
ção Cristã de Empresários 
e Gestores, representado 
pelo Dr. João Quintela Ca-
valeiro; o  Caminho Neo-
catecumenal, representado 

A missão dos Movimentos Laicais
pelo Pe. Xavier Romero; 
os Centros de Preparação 
para o Matrimónio, repre-
sentados pelo casal Tere-
sa Cristina Albuquerque 
e João Paulo Lopes; e as 
Equipas de nossa Senho-
ra, representadas pelo ca-
sal Ana Cristina Sabrosa 
de Castro e Vítor Manuel 
Mesquita Guedes.

Cada movimento dei-
xou o seu testemunho e 
partilha da missão reali-
zada nas várias realidades 
onde estão presentes, des-
de os hospitais às empre-
sas, das comunidades às 
famílias.

O senhor bispo, D. An-
tónio Augusto, encerrou a 

sessão agradecendo a pre-
sença de todos e manifes-
tou regozijo pela activida-
de destes movimentos no 
percurso dos cem anos da 
diocese, destacando o seu 
contributo para uma Igreja 
mais viva e a imagem real 
que estes movimentos dão 
da variedade da vida ecle-
sial.

As tertúlias mensais 
que decorrem ao longo 
deste ano jubilar fazem-
-nos olhar o presente com 
os olhos voltados para 
o futuro, concretamente 
estes novos movimentos 
laicais são o “sinal que o 
Espírito Santo continua a 
soprar na Igreja e a susci-

No quadro da celebra-
ção do centenário, a dioce-
se de Vila Real realizou, no 
dia 14 de janeiro, às 21h00, 
em Chaves, no Auditório 
engenheiro Luís Coutinho, 
uma tertúlia sobre a ação 
sócio caritativa da Igreja 
diocesana nestes 100 anos 
de existência.

A presente tertúlia, a 
primeira do ano, integrada 
nas iniciativas do ano jubi-
lar, foi moderada pelo Dr. 
Manuel Mesquita, prove-
dor da Santa Casa da Mi-
sericórdia da Régua e pre-
sidente da União Distrital 
das Misericórdias, e teve 
intervenções relativas a 
três âmbitos da ação insti-
tucional da Igreja: coronel 

Ação sócio caritativa na diocese de Vila Real
Jorge Pinto de Almeida, 
provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Chaves; 
padre Delmino Rodrigues 
Fontoura, com vasta expe-
riência nos Centros Sociais 
Paroquiais e o Dr. Henri-
que Oliveira, presidente da 
Cáritas Diocesana.

O primeiro intervenien-
te foi o coronel Jorge Pinto 
de Almeida que partilhou 
a sua experiência, particu-
larmente nas suas missões 
em contexto de conflitos, 
reconhecendo em todos os 
tempos a presença humana 
e próxima da Igreja jun-
to dos mais necessitados. 
Referiu também que as 14 
Misericórdias da diocese 
e distrito de Vila Real as-

sistem diariamente 6000 
pessoas.

O padre Delmino par-
tilhou a experiência pes-
soal à frente de dois lares 
paroquiais, dos quais é o 
fundador e atual assistente 
religioso. Exortou a que se 
faça tudo o que se possa 
fazer para que os idosos 
se sintam bem nos nossos 
lares e indicou a necessida-
de de assistência religiosa 
a estas pessoas que neles 
residem. 

O Dr. Henrique Olivei-
ra desenvolveu a sua apre-
sentação em três momen-
tos; a história da Caritas 
Diocesana, alguns elemen-
tos da atividade da Institui-
ção e a missão no contexto 

Tertúlias do Centenário da Diocese

da ação socio caritativa da 
Diocese. A Cáritas apoia 
5389 pessoas atualmente.

O Bispo de Vila Real, 
D. António Augusto Aze-
vedo, encerrou a sessão 
agradecendo à Comissão 
do Centenário que organi-
za este ciclo de tertúlias e 
aos intervenientes convi-
dados. Deixou ainda uma 

palavra de reconhecimento 
às pessoas que trabalham 
nesta área e vivem nestas 
instituições.

Esta tertúlia realizou-
-se de modo presencial, no 
respeito pelas normas da 
DGS, e com transmissão 
em direto através do site da 
diocese.

Pe. João Curralejo

tar os carismas adequados 
a cada época” como disse 
o Pe. Domingos Barrias, 
Arcipreste do Centro II, na 
saudação inicial.

Esteve também presen-
te o Orfeão de Vila Pouca 
que, no início do encontro, 

executou uma peça musi-
cal e, no final, o hino da 
diocese.

A próxima tertúlia de-
corre a 11 de março sobre 
a presença das Congrega-
ções religiosas na diocese.

Pe. João Curralejo

Consagrados: 100 anos 
religando os homens a Deus 

e os homens entre si
Integrada nas cele-

brações do Centenário da 
Diocese de Vila Real teve 
lugar no dia 11 de março, 
no Colégio Moderno de S. 
José, pelas 21h, mais uma 

‘Tertúlia do Centenário’, 
desta vez dedicada à vida 
religiosa, “Consagrados: 
100 anos religando os ho-
mens a Deus e os homens 
entre si”.

Cont. pág. 4
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Três elementos da di-
reção regional da Confe-
rência dos Institutos Reli-
giosos de Portugal (CIRP), 
Diocese de Vila Real, 
expressaram a sua visão 
acerca da vida consagrada. 
O Pe. Paulo Ferreira OFM, 
Presidente Regional CIRP, 
ilustrou o que foi e é a vida 
religiosa nesta circunscri-
ção eclesiástica, remontan-
do a 1147 e percorrendo 
a história até ao momen-
to presente. O sacerdote 
franciscano lembrou que 
existem, hoje, 11 institutos 
religiosos, três masculinos 
e oito femininos, que actu-
am neste território em áre-
as que vão da educação da 
infância ao cuidado dos an-
ciãos, da pastoral paroquial 
atá ao apostolado domésti-
co, sublinhando ainda que 
os religiosos que marcam 

Cont. pág. 3
Consagrados: 100 anos na Diocese

contemporaneamente a sua 
presença na diocese me-
diante uma intensa evan-
gelização, embora debilita-
dos na saúde e fragilizados 
por uma idade avançada, 
não resignaram e continu-
am bem activos. 

A Ir. Assunção Ma-
chado, CDPSF, natural da 
Campeã, partilhou a beleza 
do que é sentir-se chamada 
à vida consagrada e como 
a sua família teve um pa-
pel preponderante no seu 
discernimento vocacional 
através da experiência da 
oração em família e de um 
diálogo profícuo, os quais 
lhe permitiram avançar 
com segurança.

A Irmã Conceição Ro-
drigues, CONFHIC, in-
terveio destacando os de-
safios que se colocam aos 
consagrados no contexto 

epocal, enquanto porta-
dores de valores numa 
sociedade massificada e 
também enquanto sentine-
las, observando os sinais 
que surgem, se dispoõem a 
colaborar na construção de 
uma vida social e eclesial 
mais fraterna e integrativa. 
A religiosa frisou também 
a importância de se estar 
atento ao despertar da vida 
religiosa, quer masculina, 
quer feminina, nos jovens, 
bem como à sua divulga-
ção. Os párocos têm um 
papel crucial nesta reve-
lação da vida consagrada, 
disse a irmã, partilhando 
como exemplo a sua histó-
ria pessoal. 

A tertúlia contou ainda 
com o testemunho de um 
casal, o Francisco Esteves 
e a Ana Gouveia, que fa-
laram do impacto positi-

vo que as religiosas onde 
estudaram tiveram e têm 
na sua vida pessoal, quer 
enquanto matrimónio quer 
enquanto pais, sendo para 
esta família a vida religio-
sa uma escola de valores e 
de preparação para os em-
bates da vida. 

O Sr. Bispo, D. Antó-
nio Augusto, encerrou a 
noite tecendo um louvor 
aos institutos que operam 
por toda a diocese e a enri-
quecem com os diferentes 
matizes dos seus carismas 
mediante um amplo e di-
versificado campo de ac-
ção. O prelado, estando 
consciente das vulnerabili-
dades das actuais comuni-
dades religiosas, ressalvou 
o magnífico trabalho que 
estas fazem e, sem cair em 
cenários desoladores, in-
centivou à esperança com 
um olhar profundo face 
aos sinais que a história 
nos oferece. 

A tertúlia foi conduzi-
da pelo Pe. João Costa que 
moderou a mesa e lembrou 
que a vida religiosa nasci-
da nesta diocese foi mais 
além do território, tocan-
do outras latitudes. Muitos 
foram aqueles que já parti-
ram e muitos são aqueles 
que ainda, como consagra-
dos, dão o seu testemunho 
cristão ‘ad intra’ e ‘ad ex-
tra’. 

Porque onde há vida re-
ligiosa, há vida cultural, re-
flexo da beleza de Deus, a 
tertúlia teve também a par-
ticipação do grupo musical 
‘Mendigo de Deus’, o qual 
trouxe consigo a Irmã Ma-
ria Amélia Costa, CON-
FHIC, que nos ajudou pela 
música a mergulhar na ‘via 
pulchritudinis’, isto é, na 
via da beleza de um Deus 
que se manifesta em cada 
religioso e religiosa.

Pe. Paulo Ferreira OFM

D. Manuel Vieira de Matos, pai da Diocese de Vila Real
“D. Manuel Vieira de 

Matos, pai da Diocese de 
Vila Real” é o título do li-
vro da autoria do Pe Jorge 
Fernandes que foi apresen-
tado no passado dia 22 de 
março no auditório muni-
cipal do Peso da Régua. 
O título da obra refere-se 
ao título que foi dado a D. 
Manuel pelo primeiro bis-
po da nova diocese, fun-
dada há cem anos, D. João 
Evangelista de lima Vidal, 
e realça o papel fundador 
que teve na criação da 
nova diocese.

A data escolhida para a 

apresentação coincide com 
o aniversário do nascimen-
to deste ilustre duriense, 
natural de Poiares, con-
celho do Peso da Régua, 
onde nasceu a 22 de março 
de 1861.

Este livro resulta da 
paixão e do trabalho de 
investigação histórica do 
Pe Jorge Rosa Fernandes, 
pároco no Arciprestado da 
Terra Quente, no concelho 
de Valpaços.

A apresentação da obra 
coube ao cónego João Car-
los Costa Morgado, do 
clero da vizinha diocese 

de Lamego, cuja presença 
neste dia no Peso da Ré-
gua reforçou os laços entre 
as duas dioceses “irmãs”. 
De facto, as paróquias 
dos concelhos de Alijó, de 
Mesão Frio, de Murça, de 
Peso da Régua, de Sabrosa, 
de Santa Marta de Pena-
guião e também Abaças e 
Guiães do concelho de Vila 
Real, no total de 71 paró-
quias, em 1922, passaram 
da diocese de Lamego para 
integrar a nova diocese de 
Vila Real.

“D. Manuel Vieira de 
Matos, pai da Diocese de 

Vila Real” vem 
ajudar a perpe-
tuar as raízes 
duma diocese 
ainda jovem, a 
melhor conhecer 
a sua história e 
a fazer memória 
do legado dos 
seus principais 
protagonistas.

No dia 23 
de abril o livro 
será apresentado 
no auditório do 
Seminário, no contexto do 
colóquio sobre a criação da 
Diocese, e no dia 5 de abril 

em Valpaços, concelho 
onde o autor é pároco.

Pe. João Curralejo

O padre Manuel Flores 
Esteves nasceu a 21 de ou-
tubro de 1935 em Pedrário, 
Serraquinhos, concelho de 
Montalegre. 

Estudou no Seminário 
de Vila Real onde concluiu 
o Curso Teológico em ju-
nho de 1961.

A ordenação sacerdotal 
aconteceu no mesmo ano, 
a 03 de dezembro de 1961, 

Partiu para a casa do Pai o Padre Flores
na Sé de Vila Real.

Durante toda a sua vida 
foi pároco: começou na 
paróquia de Tourém, ape-
nas alguns meses, sendo 
nomeado para Santo An-
dré, onde residiu durante 
56 anos, e no ano seguinte 
para Solveira. Toda a vida 
esteve ao serviço do Arci-
prestado assumindo outras 
paróquias durante algum 

tempo conforme as neces-
sidades pastorais, nomea-
damente Gralhas, Meixe-
do, Padroso e Padornelos, 
todas no Arciprestado de 
Barroso.

Deixou a paroquiali-
dade a 31 de dezembro de 
2020.

Desde 1976 a 2000 foi 
professor de EMRC e Edu-
cação Musical nas escolas 
Preparatória e Secundária 
de Montalegre.

Faleceu na manhã do 
dia 29 de março de 2022 
com 86 anos de idade e 60 
de sacerdócio.

O funeral realizou-se 
dia 1 de abril, às 16h, em 
Pedrário, sua terra natal, 
onde foi a sepultar no ce-
mitério local.

O Bom Pastor o receba 
no seu Reino e o faça parti-
cipar na liturgia celeste.

Paz à sua alma.
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Os diferentes Institutos 
Religiosos presentes na 
Diocese de Vila Real reu-
niram-se no passado dia 6 
de Fevereiro no Colégio 
Moderno de S. José, Vila 
Real, para um encontro de 
reflexão e de eleição dos 
novos membros directivos 
regionais da Conferência 
dos Institutos Religiosos 
de Portugal (CIRP), encon-
tro este que culminou com 
a peregrinação jubilar à Sé 
catedral.

Estiveram presentes 27 
religiosos representando 

Religiosos vivem Ano Jubilar 
com peregrinação à Sé

as 11 Congregações que 
laboram no território deste 
bispado nordestino.

A Irmã Maria da Con-
ceição Silva, Franciscana 
Hospitaleira, conduziu esta 
reunião, dando inicialmen-
te palavra a cada um dos 
religiosos para que se apre-
sentassem e introduziu em 
seguida o conferencista Pe. 
Paulo Ferreira OFM que 
discorreu sobre o tema da 
‘Sinodalidade e a Vida Re-
ligiosa’.

Após a conferência pro-
cedeu-se à eleição da CIRP 

Regional da diocese de 
Vila Real e foram elei-
tos  por unanimidade:
Pe. Paulo Ferreira ofm 
– Presidente 
Irmã Maria da Concei-
ção Silva confhic – Se-
cretária
Irmã Assunção Macha-
do rdpsf – Tesoureira
Irmã Maria Manuela Leo-
nardo sfrjs – Vogal

Em ambiente fraterno 
compartilhámos um lanche 
que também serviu para 
dar forças à actividade se-
guinte.

A tarde terminou com 
uma caminhada/peregrina-
ção que percorreu o centro 
da cidade até à Sé onde os 
religiosos foram acolhidos 
pelo Sr. Bispo, D. António 
Augusto Azevedo, tendo 

depois passado a porta ju-
bilar e lucrado a Indulgên-
cia Plenária. Por fim can-
taram Vésperas Solenes 
às quais presidiu o nosso 
prelado.

Pe. Paulo Ferreira OFM

O Secretariado Dioce-
sano da Educação Cristã  
homenageou, no passa-
do dia 6 de abril de 2022, 
no decorrer do Encontro 
Nacional da Catequese 
realizado, este ano, nesta 
mesma diocese, os ante-
riores diretores do SDEC, 
o Monsenhor Manuel Jo-
aquim Pereira Teixeira 
Mourão (1968 a 1975), o 
Dr António Castro Fontes 
(1975 a 1998), e o Padre 
Manuel Queirós da Costa 
(1998 a 2016).

O atual diretor de 
SDEC, Pe. Márcio Mar-
tins, deixou expresso o 
agradecimento e homena-
gem a quem abraçou e dei-
xou uma marca nesta bela 
missão de evangelização, 
tendo cada um deles, in-
seridos em contextos dis-
tintos, procurado animar e 

Homenagem aos Diretores do SDEC 

Peregrinação Arciprestal do Baixo Tâmega
Um dos aspetos mais 

importantes para vivenciar 
o Centenário da Criação 
da Diocese de Vila Real 
é peregrinar à Sé. Nesse 
sentido, o Arciprestado do 
Baixo Tâmehga realizou a 
sua peregrinação no passa-
do dia 27 de março. 

Aproximadamente tre-
zentos fiéis das várias pa-
róquias do Arciprestado 
rumaram a Vila Real onde 

celebraram a misericórdia 
de Deus, experimentaram 
o perdão no Sacramento 
da Penitência e acolheram 
as indulgências concedidas 
para a reparação dos ma-
les cometidos. Seguiu-se a 
Celebração da Eucaristia, 
presidida pelo Arcipreste 
Padre José Carlos Fernan-
des e concelebrada pelo 
restante clero do Arcipres-
tado. 

Alimentado o espírito, 
rumou-se ao Santuário de 
S. Bento, na paróquia de 
S. Tomé do Castelo, onde 
se saboreou o farnel e se 
aproveitou desfrutar das 
paisagens oferecidas, cuja 
beleza se admirou e que, 
até então, apenas se via da 
auto-estrada, ladeada por 
montes desconhecidos.

Sandrina Delgado, R. de Pena 

dinamizar a missão do Se-
cretariado. Referiu ainda as 
adversidades encontradas, 
as dificuldades de mobili-
dade, as más estradas, uma 
diocese dispersa e sem 
meios tecnológicos, man-
tendo, contudo, todo o seu 
ânimo. Adicionalmente, 
ficou neste reconhecimen-
to também expressa uma 
homenagem a todos/as os/
as catequistas que ao longo 
destes cem anos foram o 
grande sinal dinamizador e 
impulsionador do Ser Igre-
ja, tendo sempre presente a 
expressão de S. Paulo: “Ai 
de mim se não anunciar o 
evangelho!” (1Cor. 9, 16).

Similarmente, D. An-
tónio Moiteiro, amigo pes-
soal dos homenageados, 
aproveitou para deixar a 
sua palavra de apreço e 
gratidão, referindo-se a 

cada um deles em parti-
cular, destacando as suas 
respetivas dedicações e 
envolvências nesta missão 
da evangelização, organi-
zação e dinamização, em 
tempos difíceis, exercida, 
todavia com constante de-
dicação. 

A cerimónia prosseguiu 
com uma pequena apresen-
tação do percurso dos ho-
menageados pelo modera-
dor do encontro e posterior 
entrega de uma lembrança 
comemorativa, pelas mãos 
do senhor bispo D. Antó-
nio Augusto. 

Apesar das palavras de 
agradecimento, os home-
nageados sublinharam que 
somente são cooperadores 
da missão eclesial do seu 
bispo, apresentando-se 
como servos, colocando 
todo o seu empenho e de-

dicação ao seu serviço.
O senhor bispo, D. An-

tónio Augusto, felicitou e 
agradeceu os homenagea-
dos pelo significadodeste 
momento e também por 
todo o tempo que serviram 
a diocese. 

Referiu-se ao trabalho 
nobre, assertivo e produ-
tivo que cada um desen-
volveu, um trabalho muito 

importante e decisivo na 
catequese. Terminou com 
uma palavra de esperança, 
mas também de preocu-
pação pela desertificação, 
cada vez mais acentuada. 
Um problema que não po-
demos descurar e cada vez 
mais será uma constante 
nas nossas comunidades.  

Lina Maria Aires
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Diocese em caminho sinodal

Comunicado do Conselho de Presbíteros
Decorreu no passado dia 16 de março de 2022 a 94ª Assembleia do Conselho de Presbíteros da diocese de Vila 

Real. Teve como ponto central de agenda a reflexão da questão da sinodalidade em resposta à solicitação do documento 
preparatório do Sínodo dos bispos: “dos organismos de participação das Igrejas particulares, especialmente do Conse-
lho presbiteral” (Cf. Documento Preparatório 31).

Na introdução aos trabalhos, o Senhor Bispo, D. António Augusto Azevedo, referiu-se ao processo sinodal como 
uma oportunidade de renovação, sendo expressões sinodais como a participação, comunhão e missão, centrais no en-
tender deste processo. E o Conselho de Presbíteros deve também, como organismo de participação da diocese, fazer 
o seu processo, não se alheando da consciência de caminharmos juntos, como momento de encontro, de diálogo, em 
torno de decisões a serem tomadas e discernidas. 

Os conselheiros, na sua partilha, tiveram quatro núcleos temáticos a orientar a reflexão: companheiros de viagem; o ouvir; dialogar na Igreja e 
sociedade; e autoridade e participação. Ressaltou a necessidade de desenvolver na Igreja uma cultura de encontro e diálogo que começa na capaci-
dade de ouvir a todos, clero e leigos, os que se sentem dentro e os que se consideram fora da Igreja. bem como fortalecer o sentido de comunhão, de 
comunidade e de diocese como Igreja local. O processo na diocese está a decorrer com muito empenho, desde as pequenas comunidades, paróquias, 
arciprestados, secretariados, movimentos e conselhos de participação diocesanos, havendo também uma boa participação nos inquéritos on-line.

Também se abordaram questões referentes à celebração do Centenário da Diocese, ao tempo de Pós-pandemia e, nesta guerra na Ucrânia, como 
nos organizarmos no acolhimento a refugiados e ajuda àquele povo em sofrimento.        Secretariado Permanente do Conselho de Presbíteros

Salto representa Vila Real no Festival Nacional 
da Canção Mensagem

“Levanta-te” foi o lema 
do Festival Diocesano da 
Canção Juvenil, que decor-
reu no passado sábado no 
Teatro Municipal de Vila 
Real, iniciando este evento 
com a participação das Ir-
mãs Maria Amélia e Salo-
mé juntamente com o Rui 
Pinto, rostos do projeto 
“Mendigo de Deus”, onde 
a oração foi feita através da 
música, refletindo e orando 
por todos.

Com a participação de 
4 canções, representadas 
por Grupos de Jovens de 
Salto ”Ad Saltum” com a 
canção “Levanta-te! Leva 
a Pressa do Amor”, Ca-
daval e Lavandeira com 
a canção “Não Desistas 
de Deus”, Campeã com a 

canção “Mãe, Leva(nta-
-se) a Vida” e Andrães 
com a canção “Levanta-te 
e Anda” levando a música 
até à comunidade presente, 
como um instrumento de 
envangelização, e um bom 
ambiente de convívio e co-
munhão entre jovens como 
expressão da fé cristã. 

O júri do evento foi 
presidido pelo Padre Pa-
trício Ramos e composto 
por mais quatro elementos: 
Dra. Mafalda Vaz de Car-
valho, Alexandre Fraguito, 
Cristina Fernandes e Da-
niela Vieira, que decidiu 
como canção vencedora 
“Levanta-te! Leva a Pressa 
do Amor”, do Grupo de Jo-
vens de Salto “Ad Saltum”, 
grupo este que ganha pela 

segunda vez consecutiva e 
nos representou no Festi-
val Nacional em 2019. Em 
segundo lugar ficou o Gru-
po de Jovens do Cadaval e 
Levandeira com a canção 
“Não desistas de Deus”.

A canção vencedora 
vai representar a Diocese 
de Vila Real no Festival 
Nacional da Canção Men-
sagem 2022, dias 7 e 8 de 
maio, em Aveiro.

Estiveram ainda pre-
sentes entidades como o 
nosso Bispo D. António 
Augusto Azevedo, Pe. Fili-
pe Diniz, diretor do Depar-
tamento Nacional da Pas-
toral Juvenil, e a Dr.ª Mara 
Minhava em representação 
da Câmara Municipal de 
Vila Real

O Departamento da 
Pastoral da Juventude, 
Universidade e Vocações 
agradece a presença de 
todos e de todo o apoio 
para esta atividade, foi um 
evento de reencontros, da 

retoma ao presencial e de 
nos levantarmos e seguir-
mos juntos na nossa cami-
nhada para a JMJ Lisboa 
2023.

Sara Monteiro

No passado mês de 
março, os conselhos dio-
cesanos de participação 
debruçaram-se sobre as 
questões indicadas para a 
fase de escuta das dioce-
ses que estamos a viver em 
ordem ao próximo Sínodo 
dos Bispos.

O Conselho Presbiteral 
reuniu na quarta-feira, dia 
16 de março, e o Conselho 
Pastoral no sábado, dia 19.

O Senhor Bispo, D. An-
tónio Augusto Azevedo, na 
introdução aos trabalhos, 
referiu-se ao processo Si-

nodal como uma oportuni-
dade de renovação da pró-
pria Igreja local.

Os conselheiros refleti-
ram sobre quatro núcleos 
temáticos: companheiros 
de viagem; ouvir; dialogar 
na Igreja e sociedade; e au-
toridade e participação. 

Os padres, no Conselho 
Presbiteral, ressaltaram a 
necessidade de desenvol-
ver na Igreja uma cultura 
de encontro e diálogo que 
começa na capacidade de 
ouvir a todos, clero e lei-
gos, os que se sentem den-

tro e os que se consideram 
fora da Igreja, bem como 
fortalecer o sentido de co-
munhão, de comunidade 
e de diocese como Igreja 
local. 

Já os leigos, no Conse-
lho Pastoral, fizeram sentir 
a necessidade de cami-
nhar juntos com os mais 
idosos, com as crianças e 
os jovens, e ouvir os mais 
afastados em ordem a uma 
Igreja mais inclusiva e aco-
lhedora. 

Os dois organismos 
diocesanos vão fazendo o 

seu processo nestes mo-
mentos de encontro e de 
diálogo com a consciência 
de caminhar juntos. 

O processo sinodal na 
Diocese está a decorrer 
com muito empenho de 
todos, desde as pequenas 

comunidades e paróquias 
aos arciprestados, secre-
tariados e movimentos, 
havendo também uma boa 
participação nos inquéritos 
on-line. 

Pe. João Curralejo
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23 é dia de caminhada espiritual para a JMJ

«Todos vão ouvir a 
nossa voz,/ Levantemos 
os braços, há pressa no 
ar», cantamos no hino das 
Jornadas Mundiais da Ju-
ventude que se realizarão 
na cidade de Lisboa em 
agosto de 2023. Foi com 
este intuito que no dia 29 
de janeiro o COD (comité 
organizador diocesano) se 
encontrou, em Vila Pouca 
de Aguiar, com os delega-
dos de cada arciprestado 
porque, de facto, é urgente 
que a mensagem chegue a 
todos os jovens da nossa 
Diocese, a fim de que as 
Jornadas comecem a ser 

Começou a preparação da Jornada Mundial 
da Juventude Lisboa 2023

preparadas o mais rapida-
mente possível.

Como diria o Papa 
Bento XVI, as Jornadas 
Mundiais da Juventude são 
um «medicamento contra 
o cansaço da fé». Assim 
sendo, constituem para to-
dos nós, mas em especial 
para os jovens, uma grande 
oportunidade no sentido de 
se aproximarem ou reapro-
ximarem da Igreja! Tome-
mos consciência disso por-
que não podemos perder 
esta chance...

Quanto ao encontro, o 
primeiro realizado, teve 
como objetivo principal 

Mundiais da Juventu-
de Lisboa 2023, decidiu 
doar metade dos lucros 
amealhados com a venda 
de produtos oficiais das 
JMJ, portanto, cerca de 
400 euros. Outros COD´s 
também o fizeram e as do-
ações já foram entregues 
à Caritas Portuguesa para 
a campanha de ajuda à 
Ucrânia.

Sabemos que toda a 
ajuda é pouca. Todavia, 
esperamos que este con-
tributo possa auxiliar os 
nossos irmãos ucranianos 
no que eles mais precisa-
rem.

Miguel Santos

que todos se conhecessem 
a fim de que, daqui em 
diante, à medida que vão 
chegando as informações, 
possamos trabalhar como 
uma equipa na qual todos 
participem ativamente. 
Para além disso, houve 
tempo para escutar alguns 
testemunhos de quem já 
participou quer nas Jor-
nadas, quer nos Dias nas 
Dioceses, estes que são 
os dias que antecedem a 
ida para Lisboa, nos quais 
poderemos receber jovens 
vindos de qualquer parte 
do mundo. Por fim, foram 
partilhadas algumas infor-

mações importantes como, 
por exemplo, a peregrina-
ção dos símbolos das Jor-
nadas pela nossa Diocese 
que ocorrerá em Setembro 
deste ano.

O pontapé de saída 
está dado. Agora, é preciso 

continuar esta caminhada 
e fazer como Maria que se 
levantou e partiu apressa-
damente (Lc 1,39) porque 
2023 chega rápido e quere-
mos estar preparados!

Miguel Santos

Caminhada jovem no 
Douro I

Realizou-se em feve-
reiro uma caminhada com 
os jovens do arciprestado 
Douro I, na paróquia de 
Santa Maria de Sedielos.

Desde a igreja paro-
quial até à capela de S. Tia-
go, além da caminhada fí-
sica, os jovens percorreram 
todo o percurso das 14 Jor-
nadas Mundiais da Juven-
tude realizadas até hoje, 
desde Roma, em 1986, até 
ao Panamá, em 2019. 

A caminhada foi tam-
bém espiritual, refletindo 
os respetivos temas das 
Jornadas e as interpelações 
que os papas fizeram aos 
jovens em cada uma delas.

Estiveram presentes na 
atividade dezenas de jo-
vens e outras pessoas da 
comunidade das diferen-
tes paróquias e grupos do 
Arciprestado, como Grupo 
de Jovens Trilho de Maria, 
Golfinhos da Paz, Escutei-
ros de Moura Morta e Go-
dim, Jovens Abundantes, 
Coro Jovem de Godim, 
Grupo de Adolescentes de 
São Miguel de Lobrigos e 
paróquias de Alvações do 
Corgo e Vila Marim. Esti-
veram ainda presentes três 
Sacerdotes e uma Irmã Re-

ligiosa.
Espera-se que toda esta 

caminhada até Lisboa seja 
também espiritual e seja 
para os nossos jovens uma 
preparação que os fortale-
ça e motive em cada passo 
do caminho até à Jornada 
Mundial da Juventude em 
2023.

Via-sacra jovem nas 
ruas de Chaves

Em março, em pleno 
tempo de Quaresma, foi 
a vez dos jovens do Arci-
prestado do Alto Tâmega 
organizar uma via-sacra 
noturna pelas ruas da cida-
de de Chaves. 

Com início na cape-
la de São Roque, na fre-
guesia da Madalena, esta 
caminhada de profunda 
reflexão, que tem em vista 
a preparação das Jornadas 
Mundiais da Juventude de 
Lisboa (2023), teve uma 
enorme aderência por parte 
dos jovens e da população 
do Alto Tâmega. Assim, 
uma enorme multidão 
cumpriu o traçado entre 
a Madalena e o Calvário, 
com passagens por monu-
mentos emblemáticos da 
cidade de Chaves como a 
Ponte de Trajano e o centro 
histórico. 

Esta afluência demons-
tra toda a fé, característica 
das gentes transmontanas, 
mas também a persistên-
cia necessária para cumprir 
não só este percurso, como 
também esta caminhada 
que é a vida, vivida na fé 
cristã.

Para a realização e pre-
paração desta atividade a 
equipa COD da Diocese 
de Vila Real e a equipa da 
Juventude do Alto Tâmega 
contaram com a ajuda de 
vários grupos de jovens da 
região, bem como os Escu-
teiros e os Acólitos da Igre-
ja Matriz de Chaves.

Tendo em conta a quan-
tidade de gente que aderiu 
a esta atividade, é possível 
antever umas grandiosas 
Jornadas Mundiais da Ju-
ventude, nas quais Portu-
gal receberá milhares de 
jovens oriundos de todas 
as partes do mundo, e onde 
mais uma vez ficará com 
toda a certeza evidenciada  
a hospitalidade do povo 
português e, no nosso caso, 
da Diocese de Vila Real.

Dia 23 de abril será a 
vez do Centro I. Em Vila 
Real, às 21h, Via Lucis nas 
ruas da cidade.

Caminhamos juntos, 
rumo às JMJ Lisboa 2023.

Isabel Rebelo e Rui Ferreira

COD Vila Real solidário com a 
população da Ucraniana 

Ucrânia: o que fazer 
para ajudar os irmãos em 
sofrimento? 

Em primeiro lugar de-
vemos rezar, como nos 
pede o Papa Francisco, 
até porque essa é a nossa 
grande arma para contruir 
a paz.

Por outro lado, fa-
lamos de um país que 
atravessa dificuldades a 
todos os níveis, como po-
demos imaginar através 
das imagens que nos vão 
chegando através da co-
municação social. Sensi-
bilizado com a situação, o 
COD (comité organizador 
diocesano) das Jornadas 
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AGENDA PASTORAL
ABRIL

20 - 100º ANIVERSÁRIO DA CRIAÇÃO DA DIOCE-
SE. CELEBRAÇÃO JUBILAR, (Catedral, 17h00) 
Concerto de Órgão (18h30) e abertura da exposição 
jubilar no Museu do Som e Imagem (21h)

23 - II COLÓQUIO DO CENTENÁRIO DA DIOCE-
SE: a fundação da Diocese – Vila Real (10h-16h) no 
Auditório do Seminário

 - Apresentação do livro “D. Manuel Vieira de Matos, 
pai da Diocese de Vila Real” (14,30h)

23 - Dia JMJ (JUV), Via Lucis em Vila Real, 21h
24 - Bênção das Pastas (UTAD)
25 - Jornada Arciprestal de Catequistas do Baixo Tâmega
29 - 1º Encontro CPM de noivos do Centro I, 21h
30 - Concerto Missa Solene Salve Regina de Daniel Sousa

MAIO
Peregrinações jubilares do Centro II
1/8 - Semana das Vocações
1 - Dia da Mãe
5 - Recoleção mensal do Clero (V. CLERO)
5 - Apresentação do livro “D. Manuel Vieira de Matos, pai 

da Diocese de Vila Real”, Valpaços
- ENCONTRO DIOCESANO DE ALUNOS DE EMRC, 

Ribeira de Pena
8 - Instituições de Ministérios Laicais e Encontro de Famí-

lias (Seminário, 12h00)
8 - Encontro vocacional do Douro II (Alijó)
12 - Concerto do órgão sinfónico na Sé
15/22 - Semana da Vida
15 - DIA DIOCENANO DA FAMÍLIA (SDPF)
 - Encontro Nacional de Alunos de EMRC 1ºciclo, Fátima
20 - Tertúlia do Centenário: Assistência religiosa nos 

meios militar, hospitalar e prisional na Diocese de 
Vila Real

23 - Dia JMJ (JUV)
25 - CONSELHO PRESBITERAL
29 - CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL
29 - Peregrinação arciprestal do Baixo Tâmega a Nª Sr.ª 

da Graça
29 - Encontro arciprestal de famílias do Douro II (Nª Sr.ª 

da Cunha, Alijó)

JUNHO
Peregrinações jubilares do Arciprestado de Barroso
5 - SOLENIDADE DO PENTECOSTES 
5 - Encontro CPM de noivos do Douro II (Alijó)
12 - Encontro CPM de noivos do Douro II (Alijó)
16 - SOLENIDADE DO CORPO E SANGUE DE CRIS-

TO - I Concerto de Verão do órgão sinfónico na Sé
17 - Tertúlia do Centenário: Figuras do presbiterado vi-

larealense
19 - Encontro CPM de noivos do Douro II (Alijó)
22/26 - X Encontro Mundial das Famílias (Roma e dio-

ceses) 
23 - Dia JMJ (JUV)
24 - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e de Oração 

pela Santificação dos Sacerdotes  
25 - Concerto “A Travessia”, Orquestra do Norte
26 - Encontro CPM de noivos do Douro II (Alijó)

JULHO
Peregrinações jubilares do Douro I 
03 - ORDENAÇÕES (Catedral, 17h00)
7 - II Concerto de Verão do órgão sinfónico na Sé
18 - FESTA DE S. BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES
20 - III Concerto de Verão do órgão sinfónico na Sé
23 - Dia JMJ (JUV)

Nomeações

Decreto de Nomeação de Arciprestes
Para exercer as funções de Arcipreste ou Vigário Forâneo, de acordo com o Código 

de Direito Canónico cân. 553 e 554, após auscultação do Clero dos Arciprestados. 
HAVEMOS POR BEM NOMEAR, por um período de cinco anos, os seguintes pres-

bíteros:
P. Hélder Amadeu Baptista de Sá – Arcipreste do Alto Tâmega
P. José Carlos Pires Fernandes – Arcipreste do Baixo Tâmega
P. Victor Manuel de Sousa Pereira – Arcipreste do Barroso
P. Manuel Queirós da Costa – Arcipreste do Centro I
P. Domingos de Carvalho Barrias – Arcipreste do Centro II
P. António Luís do Espírito Santo Costa – Arcipreste do Douro I
P. Sérgio Manuel Ribeiro Dinis – Arcipreste do Douro II
P. Leonel Dinis Alves Reis – Arcipreste da Terra Quente

A missão do Arcipreste é muito relevante na pastoral da Diocese e na construção de 
uma Igreja mais sinodal. As funções do Arcipreste são as estabelecidas no cân. 555. 

Dada em Vila Real, 6 Janeiro de 2022, e autenticada com o selo branco em uso.
+António Augusto de Oliveira Azevedo, Bispo de Vila Real

Nomeação de Administrador Paroquial
Havendo necessidade de prover o cuidado paroquial das Paróquias de Parada de 

Monteiros; Pensalvos; São Martinho de Bornes, devido ao afastamento de toda a activi-
dade pastoral do anterior pároco,

HEI POR BEM NOMEAR O PADRE MARCO PAULO MONTEIRO AMARO
- Administrador Paroquial das suprarreferidas Paróquias no Arciprestado de Centro II, 
acumulando com as paróquias que já tinha a seu cuidado, com todos os direitos e deveres 
estatuídos no Código de Direito Canónico.

Vila Real, 25 de Janeiro de 2022
+ António Augusto de Oliveira Azevedo, Bispo de Vila Real

Decreto de Nomeação da Comissão Diocesana Justiça e Paz
Havendo necessidade de contribuir para desenvolvimento humano integral, à luz da 

razão humana, iluminada pela fé, na fidelidade ao Evangelho,
HEI POR BEM, nomear Membros da Comissão:

Presidente - Prof. Dra Maria da Conceição Fidalgo Guimarães Costa Azevedo – (UTAD)
- Dra. Maria Goretti Costa Lima da Fonseca Martinho Rodrigues – (MÉDICA)
- Prof. Dr. José Luís Teixeira de Abreu Medeiros Mourão – (UTAD)
- Prof. Dr. Paulo Jorge Reis Mourão – (UNIVERSIDADE DO MINHO)
- Dra Ascensão Marques Pereira – (MAGISTRADA)
Assistente Espiritual: Rev. Pe Manuel da Silva Coutinho

Que Deus ajude a Comissão Diocesana Justiça e Paz a reflectir e transmitir o pensa-
mento católico Social.

Vila Real, 4 de Fevereiro de 2022
+António Augusto de Oliveira Azevedo, Bispo de Vila Real

D. ANTÓNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AZEVEDO
POR GRAÇA DE DEUS E DA SÉ APOSTÓLICA

BISPO DE VILA REAL

NOTA INFORMATIVA
A Diocese de Vila Real recebeu do coordenador da Comissão para a proteção de 

menores da Diocese de Lisboa a informação da existência de uma denúncia de even-
tuais abusos de menores ocorridos há alguns anos naquela diocese. O caso envolverá 
o Pe. Manuel José Moura Machado, ordenado em Lisboa em 1985 e incardinado na 
diocese de Vila Real em 2011.

O referido sacerdote foi informado desta denúncia e afastado de toda a atividade 
pastoral. Em cumprimento das orientações em vigor, será iniciada uma investigação 
prévia e feita a comunicação às autoridades judiciais competentes.

Neste momento de profunda tristeza invocamos a Deus, misericordioso e justo, 
para que ampare as possíveis vítimas e os eventuais implicados neste caso.

Vila Real, 25 de janeiro de 2022
+António Augusto de Oliveira Azevedo


