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A festa da Páscoa é o 
momento alto do ano, quer 
no ciclo da liturgia quer no 
percurso das nossas vidas. 
É o centro donde irradia a 
luz, o primeiro dia que ilu-
mina todos os outros dias. 
Embora celebrada, este 
ano, debaixo das sombras 
de uma pandemia, com as 
consequentes limitações 
no encontro das famílias 
e nas festivas exteriores, 
a Páscoa não perde nem 
fica diminuída no seu sig-
nificado. Pelo contrário, 
neste contexto em que se 
têm acentuado o desejo de 
liberdade, a ânsia de vida 
mais partilhada e a expec-
tativa de um futuro com 
horizontes mais abertos, o 
acontecimento pascal evi-
dencia-se como a resposta 
de Deus às esperanças hu-
manas.

Os cristãos proclamam 
que Jesus, ressuscitado 
dos mortos ao terceiro dia, 
segundo as escrituras, foi 

Celebrar a Páscoa, encontrar a 
vida e a liberdade

Mensagem da Páscoa

confirmado pelo Pai como 
o Messias, o Cristo. A esta 
luz, Jesus de Nazaré já não 
é uma vida passada, uma 
história encerrada ou uma 
palavra dita. Dado que res-
suscitou e está vivo, Ele 
está sempre presente, a sua 
vida continua a ser alimen-
to, a sua história a servir de 
inspiração e a sua palavra a 
ser de salvação para hoje.

A experiência funda-
mental da Páscoa é a do 
encontro com Cristo vivo. 
Assim sucedeu, segundo 
os evangelhos, com todos 
aqueles e aquelas que fo-
ram surpreendidos com a 
novidade daquela presença 
inesperada. Foi o caso das 
mulheres e dos  discípulos 
e ainda daqueles dois que, 
a caminho de Emáus, des-
cobriram Jesus como com-
panheiro de viagem, senti-
ram como as suas palavras 
faziam arder o coração e 
abriram os olhos para a sua 
nova forma de presença no 

pão partido.
Para todos nós, mem-

bros desta Igreja diocesana 
de Vila Real, celebrar esta 
Páscoa é uma oportunidade 
para o encontro com Cristo 
vivo e ressuscitado. A vi-
vência desta festa com me-
nos sinais exteriores favo-
rece uma celebração mais 
espiritual do mistério que 
ela celebra e ajuda a um en-
contro mais profundo com 
Cristo. O mais importante 
é estar disponível para esse 
encontro com o Ressusci-
tado que é sempre, como 
atestam os evangelhos, ge-
rador de alegria e paz e tem 
um efeito transformador da 
vida. É Ele que verdadeira-
mente nos pode libertar do 
medo e da angústia, é a sua 
ressurreição que nos abre a 
possibilidade da vitória de-
finitiva sobre o mal e sobre 
a escuridão da morte.

Cont. pág. 2

A evolução favorável 
da situação pandémica no 
nosso país e a consequen-
te passagem a uma fase de 
progressivo desconfina-
mento levou a Conferên-
cia Episcopal Portuguesa 
a tomar algumas medidas 
que constam do comuni-
cado do passado dia 11 
de março, nomeadamente 
a de retomar as celebra-
ções públicas. Em ordem 
à aplicação destas e outras 

Nota Pastoral a propósito 
do desconfinamento

medidas na diocese de Vila 
Real, torno públicas as se-
guintes disposições:

1. Manifestar o re-
gozijo pela reabertura das 
celebrações da fé à parti-
cipação dos fiéis, tão an-
siada e desejada. De modo 
especial damos graças a 
Deus pela possibilidade 
de celebrar a Páscoa em 
comunidade, depois da ex-
periência tão dolorosa do 
último ano em que tal não 

foi possível.
2. Lembrar que, nes-

ta reabertura do culto pú-
blico, devem ser  cumpri-
das as orientações da CEP 
do passado dia 8 de maio 
e as recomendações das 
autoridades sanitárias. No 
anterior desconfinamen-
to as comunidades deram 
provas de uma boa capa-
cidade de organização e 
os cristãos mostraram um 
comportamento exemplar. 
Desta vez é necessário 
manter todos os cuidados e 
agir com responsabilidade 
para não contribuir para o 
agravamento da situação 

pandémica.
3. D e s a c o n s e l h a r 

qualquer forma de aglo-
meração de pessoas que 
possa constituir algum tipo 
de risco. Nesse sentido, 
apesar da quadra pascal 

ser rica de tradições, este 
ano «evitar-se-ão procis-
sões e outras expressões 
de piedade popular, como 
as visitas pascais e a saída 
simbólica de cruzes».

Cont. pág. 2
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Nota Pastoral a propósito 
do desconfinamento

Mensagem da Páscoa

A celebração desta Pás-
coa deverá produzir um 
forte impacto nas comuni-
dades cristãs. Elas são cha-
madas a tomar mais cons-
ciência de que na sua raiz 
está Páscoa do Senhor e de 
que são o lugar em que Ele 
se faz presente. Em plena 
pandemia que afetou muito 
a vida e atividade das co-
munidades, seria desejável 
que na celebração pascal 
se renovassem as energias 
espirituais de todos os seus 
membros, traduzidas num 
maior entusiasmo e dina-
mismo pastorais. Fazem 
falta comunidades com 
verdadeiro estilo pascal, 
lugares de encontro e par-
tilha de uma fé alegre. Elas 
são necessárias para ligar e 
comprometer mais os fiéis 
batizados e indispensáveis 
para que acolher todos 
aqueles que procuram um 
lugar para fazer uma autên-
tica experiência de encon-
tro com Cristo vivo.

A liturgia que atinge a 
expressão mais elevada da 
sua beleza nas celebrações 
pascais, é por excelência 
um lugar de encontro com 
Cristo vivo e ressuscita-
do. Aquele que prome-
teu  «onde estiverem dois 
ou três reunidos em meu 
nome, Eu estou no meio 
deles» (Mateus 18,20), é 
sempre o centro da vida 
das comunidades. Desde a 
comunidade mais pequena 
ou simples de uma aldeia 
até à mais populosa de uma 
vila ou cidade, é o mesmo 
Senhor que congrega, o 
mesmo tesouro de fé que 
se celebra. Impõe-se por 
isso a necessidade de não 
poupar esforços para que 
as liturgias sejam mais dig-
nas e bem preparadas, mais 
vivas, autênticas e festivas. 
Celebrações mais pascais, 
sinais da presença de Cris-
to vivo.

Nos nossos dias, uma 
autêntica vivência da Pás-

coa deverá suscitar ainda 
o reconhecimento do ros-
to do outro como nosso 
irmão. O Cristo pascal 
manifesta-se de modo pre-
ferencial no rosto do nosso 
irmão mais pobre, doen-
te ou sem-abrigo. Aquele 
que disse: «Sempre que o 
fizestes a um destes meus 
irmãos mais pequeninos, 
a mim o fizestes» (Mateus 
25,40), desafia-nos a viver 
uma fé pascal que concre-
tize em gestos de caridade. 
Estes tempos difíceis, em 
que, à nossa volta, cres-
ce o número de pessoas e 
famílias com dificuldades 
várias, a celebração desta 
Páscoa tem de se expressar 
na multiplicação de sinais 
de proximidade, de solida-
riedade e de autêntica fra-
ternidade.

É uma graça celebrar a 
Páscoa deste ano, acolher 
o dom maior da salvação, 
a promessa de vida e liber-
dade que Jesus Cristo nos 

oferece. Dons ainda mais 
preciosos quando a cultu-
ra da vida é questionada, 
algumas liberdades pare-
cem retroceder e o futuro 
surge com sombras. Com a 
confiança de que o Senhor 
Ressuscitado está connos-
co, cheios do seu Espírito, 
renovemos o nosso com-
promisso pascal de (re)
construir vidas humanas 
mais felizes, comunidades 
mais fraternas e sociedades 
mais livres e justas.

Que Jesus Cristo res-
suscitado cumule a todos 
das suas graças e bênçãos. 
O Seu Espírito Santo nos 
encha de vida, nos ilumine 
com a sua sabedoria, forta-
leza e paz. E Maria, Nos-
sa Senhora da Conceição, 
nossa padroeira, interceda 
por nós. Uma Santa Páscoa 
para todos.

+António Augusto de 
Oliveira Azevedo

Bispo de Vila Real
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4. Recomendar que 
o sacramento da recon-
ciliação com confissão 
individual seja celebrado 
com  os maiores cuidados 
em termos sanitários. Os 
sacerdotes devem reser-
var tempo para atender os 
penitentes e são desacon-
selhadas celebrações com 
muitas pessoas.

5. Apontar o reiní-
cio da catequese presencial 
apenas para o período pos-
terior à Páscoa, tendo em 
conta a reabertura progres-
siva das escolas nos vários 
ciclos. Para o efeito devem 
respeitar-se as «Orienta-
ções para a catequese em 
tempos de pandemia», do 
Secretariado Nacional da 
Educação Cristã. Para a 
catequese e outras ativida-

des pastorais deve ser  pon-
derada a possibilidade ou 
vantagem de se realizarem 
por meios digitais.

6. Sublinhar a ne-
cessidade do reforço das 
expressões de caridade, 
quer na ajuda concreta às 
pessoas e famílias mais 
necessitadas quer no apoio 
às instituições eclesiais na 
“linha da frente” solidária: 
Cáritas, Centros Sociais 
Paroquiais, Misericórdias 
e outras IPSS’s.

7. Apelar às comu-
nidades cristãs da diocese 
para que reforcem os laços 
da sua unidade, comunhão 
e fraternidade. Na fase di-
fícil que estamos a viver e 
que ainda se prolongará é 
necessário dar mais aten-
ção e apoio  humano e  

espiritual às pessoas mais 
marcadas pela doença, 
pela solidão ou outro tipo 
de problemas.

8. Convidar todos 
os diocesanos a uma forte 
vivência pascal, este ano 
com menos expressões ex-
teriores mas enriquecida 
pela oração pessoal e fami-
liar. Dado não ser possível 
a realização da Visita Pas-
cal,  sugere-se que no do-
mingo de Páscoa os sinos 
toquem festivamente ao 
meio-dia e que as famílias 
façam uma oração à volta 
da mesa, tendo uma cruz 
no centro.

9. Endereçar uma 
palavra de ânimo aos do-
entes, uma palavra de re-
conhecimento aos cuida-
dores, quer estejam nos 
hospitais, nas instituições 
ou em casa, uma palavra de 
encorajamento aos traba-
lhadores e aos empresários 
em maiores dificuldades e 

uma palavra de conforto às 
famílias enlutadas.

10. Dirigir a todos 
uma renovada mensagem 
de confiança e esperança. 
Acreditamos que Aquele 
que carregou a cruz até ao 
calvário e deu a vida por 
nós, está connosco nesta 
hora difícil. Temos a firme 
esperança que Jesus Cristo, 
morto e ressuscitado, nos 
abre horizontes de futuro, 
de salvação e vida mais 
plena.

No dia da Solenidade 
de São José, em pleno ano 
a ele dedicado, invoco a 
sua intercessão para todos 
os amados diocesanos de 
Vila Real. Que ele proteja 
a Igreja universal de que é 
patrono, bem como todos 
os pais. Peço ainda a pro-
teção maternal de Maria, 
Senhora da Conceição, 
nossa padroeira. Que Deus 
abençoe a todos com saúde 
e paz e conceda uma Santa 

Cont. pág. 1

e Feliz Páscoa.

Vila Real, 19 março 2021
+António Augusto de 

Oliveira Azevedo

Celebrar a Páscoa, encontrar a vida e a liberdade
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Em 3 de Janeiro de 1917, D. Manuel Vieira de Matos, 
Arcebispo de Braga, pediu formalmente ao Papa Bento 
XV, por intermédio da Nunciatura Apostólica em Lisboa, 
a criação duma nova diocese em Portugal, ocupando toda 
a extensão do já existente distrito civil de Vila Real.

Pois, cinco anos mais 
tarde –e após estudos e ne-
gociações certamente de-
morados- o Papa de então 
–já não Bento XV, falecido 
em 22 de Janeiro de 1922, 
mas o recém-eleito Pio XI- 
e dando seguimento ao tra-
balho já realizado pelo seu 
antecessor, assina e pro-
mulga a Bula de criação da 
nova diocese de Portugal: a 
Diocese de Vila Real. 

O solene documento de 
Achille Ratti, havia ape-
nas dois meses eleito como 
Papa, tomando o nome 
de Pio XI, inicia com as 
palavras “Apostolica Pra-
edecessorum Nostrorum 
Sollicitudo”, e nele o Pon-
tífice faz, em primeiro 
lugar, uma reflexão mais 
ou menos genérica acer-
ca da missão pontifícia de 
prover ao bem dos fiéis 
cristãos em todo o “orbe 
católico”, sempre de acor-
do com os tempos e as 
circunstâncias. Tendo isso 
em conta, o Santo Padre 
decidiu atender ao pedido 

FIGURAS E FACTOS DO CENTENÁRIO

do Arcebispo de Braga, de 
forma a ultrapassar as di-
ficuldades resultantes para 
o povo cristão de Trás os 
Montes da grande distân-
cia da Sé Episcopal, para 
a “comodidade dos fiéis e 
o bem das almas”, depois 
de terem sido ouvidos to-
dos os bispos de Portugal, 
especialmente os de Bra-
gança e Lamego, ainda por 
mandato do seu predeces-
sor Bento XV. E assim, ha-
vendo consenso favorável 
dos bispos de Portugal e 
dos Cardeais da Sagrada 
Congregação dos Negó-
cios Eclesiásticos, o Papa 
Pio XI determina que se 
constitua a nova diocese de 
Vila Real, contanto que ter-
ritorialmente compreenda 
todo o já existente distrito 
de Vila Real, com duzentas 
e sessenta e sete paróquias 
desmembradas das dioce-
ses de Braga, Bragança e 
Lamego (e refere o núme-
ro de paróquias de cada 
concelho do distrito); que 
tenha a sua sede em Vila 

Real, elevando à digni-
dade de Catedral a igreja 
paroquial de S. Domingos 
daquela cidade, onde deve 
ser constituído o cabido 
catedral, excepto se “pela 
feição dos tempos” não for 
possível, devendo então 
ser eleitos consultores dio-
cesanos de acordo com o 
Direito Canónico (tal con-
sideração e avaliação fica a 
cargo do executor da Bula); 
que constitua o conjunto 
de bens da nova diocese 
o rendimento dos Indultos 
Pontifícios, os emolumen-
tos da cúria episcopal e as 
ofertas espontâneas dos 
fiéis; que seja instituído 
um seminário diocesano 
para formação dos futuros 
ministros do culto, sendo 
que, enquanto não existir 
seminário próprio, os alu-
nos sejam formados nos 
já existentes nas dioceses 
limítrofes; que seja a nova 
diocese sufragânea da ar-
quidiocese de Braga, cujo 
bispo, D. Manuel Vieira 
de Matos, é nomeado Ad-
ministrador Apostólico da 
Diocese de Vila Real, com 
todos os direitos e faculda-
des próprios de tal estatuto. 

Como responsável pela 
fiel execução das determi-

nações pontifícias quan-
to ao assunto, nomeia o 
Papa o Núncio Apostólico 
em Portugal, Monsenhor 
Aquiles Locatelli, com a 
faculdade de subdelegar tal 
encargo em qualquer outro 
“varão constituído em dig-
nidade eclesiástica”. Em 
qualquer caso, tem o mes-
mo Núncio Apostólico em 
Portugal o dever de enviar 
ao Santo Padre, no prazo 
máximo de seis meses, a 
acta de execução da Bula 
pontifícia.

Determina explicita-

mente, a concluir, o San-
to Padre, que ninguém, 
em nenhum tempo, possa 
contestar, contrariar ou 
infringir as determinações 
emanadas no presente do-
cumento pontifício.  

E termina apresentando 
o local e a data da assina-
tura do documento: “em 
Roma, no palácio de S. Pe-
dro, aos 20 de Abril do ano 
do Senhor de 1922, ano 
primeiro do Nosso Ponti-
ficado”.

Padre Jorge Fernandes

2. A Bula da criação da Diocese de Vila Real

D. Manuel Vieira de Matos, Arcebispo de Braga (1914-1932)

 Tenho a perfeita cons-
ciência de que este tema 
pode ser incómodo para 
muitas pessoas. Talvez até 
mais para o poder político 
do que para os cristãos.

Por um lado, a maioria 
dos baptizados anda afas-
tada destas preocupações. 
Andam alheados destas 
questões como andam 
afastados da mais singela 
e simples prática religiosa, 
que é a frequência da Mis-
sa dominical. São os que 
eu designo por cristãos de 
funerais e Missas de Sé-
timo Dia. E estão no seu 
direito.

Depois há, até, os que, 
frequentando ou não as 

A Autonomia da Igreja
igrejas, procuram, contu-
do, retirar dividendos da 
sua classificação como ca-
tólicos. Alguns acrescen-
tam que não são pratican-
tes, seja isso o que for. Mas 
não abdicam de reivindicar 
essa qualidade quando lhes 
interessa.

Vêm, em seguida, todos 
os outros cidadãos, que ou 
não são baptizados, e esse 
é um direito que lhes assis-
te como pessoas livres que 
são, ou, sendo baptizados, 
há muito se comportam 
como ateus ou agnósticos, 
mas não prescindem de 
andar atrás de certas figu-
ras da Igreja com o único 
e exclusivo objectivo de 

retirarem dividendos dessa 
proximidade, a raiar a pro-
miscuidade entre religião e 
politica, tão desejada prin-
cipalmente em períodos 
eleitorais.

Há até quem, sem qual-
quer tipo de escrúpulos, 
tentando fazer esquecer 
aspectos da sua vida em 
sociedade, que, por igno-
rância ou intencionalmen-
te, procure fazer tábua rasa 
de tudo e trate os cristãos 
e de um modo especial a 
hierarquia como se o poder 
temporal se pudesse sobre-
por ao poder espiritual. 

Cada um é livre de optar 
por qualquer uma destas 
posições ou atitudes, em-
bora não possa exigir estar 
fora do alcance de quem 

esteja atento a estes fenó-
menos.

Infelizmente, nem sem-
pre, nós. os cristãos sa-
bemos discernir quando 
estamos perante uma e ou-
tra situação e quais os ob-
jectivos que movem quem 
nos chama para os acom-
panharmos na política ou 
noutra qualquer actividade. 
Sabe bem a certas pessoas 
sentirem-se rodeadas de 
quem tem comportamen-
tos dignos. Eles lá sabem 
porquê. 

É por isso tempo de 
estarmos atentos e se não 
desejamos sobrepor-nos ao 
poder temporal, também 
não podemos deixar-nos 
humilhar ou intimidar pelo 
poder temporal.

Para isso, a Igreja, nós, 
cristãos, temos obrigação 
de manter e defender a au-
tonomia da Igreja face ao 
poder temporal, seja ele 
qual for.

É difícil? É! Mas é a 
única forma de a Igreja po-
der ter uma voz forte para 
defender os seus direitos, 
os seus princípios e os 
seus valores, que radicam 
no Evangelho e os direitos 
dos que não têm voz, sem 
necessidade de andar de 
mão estendida, sujeita aos 
jogos de poder e sob a capa 
do politicamente correcto, 
tão ao gosto da sociedade 
actual, como escreveu o 
Papa Francisco no nº 77 da 
sua Encíclica Fratelli Tutti.

A. Caseiro Marques
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A diocese de Vila Real, no horizonte da celebração do 
Centenário da sua criação, que ocorre a 20 de abril de 
2022, está a realizar, neste ano preparatório, uma série de 
conferências sob o lema “Aprofundar as Raízes”.

Diocese de Vila Real em ciclo 
de conferências do Centenário

Conferência I
D. João Evangelista

A primeira decorreu dia 
15 de janeiro, através de 
plataformas digitais, e de-
bruçou-se sobre o primeiro 
bispo da diocese, D. João 
Evangelista de Lima Vidal. 
Foi oradora a Dra. Cláudia 
Pires.

D. António Augusto 
Azevedo, actual bispo da 
diocese, abriu este ciclo 
de conferências apresen-
tando-as como um “revi-
sitar” das figuras, aconte-
cimentos significativos, 
instituições e dinamismos 
que marcaram este século 
de vida da diocese de Vila 
Real.

Falando do sentido da 
presente iniciativa, afir-
mou: “não se trata apenas 
de um exercício de memó-
ria para as gerações mais 
velhas nem de mero conhe-
cimento histórico necessá-
rio para as gerações mais 
novas mas de uma tomada 
de consciência comum das 
nossas raízes que nos unem 
e nos trouxeram ao presen-
te daquilo que somos e vi-
vemos”. E acrescentou: “o 
relembrar da história per-
mitir-nos-á conhecermo-
-nos melhor mas também 
ajudar a perceber melhor e 
tomar consciência do que o 
presente nos pede e o futu-
ro nos desafia”.

A investigadora convi-
dada, Cláudia Pires, apre-
sentou a vida e a obra de D. 
João Evangelista, primeiro 
bispo da Diocese, estru-
turando a conferência em 
três momentos: a pessoa e 
o pastor, o bispo missio-
nário e o projeto pastoral. 
Fica aqui uma síntese da 
mesma, em forma de nota 
biográfica, e a conferência 
está disponível on-line nos 
canais da diocese.

Com D. João Evange-

lista escreveu-se o primei-
ro capítulo da história da 
diocese de Vila Real. 

II. D. António Valente 
da Fonseca

No dia 12 de fevereiro, 
sexta-feira, às 21h, reali-
zou-se a segunda conferên-
cia deste ciclo, desta vez 
sobre o segundo bispo de 
Vial Real.

O Monsenhor João 
Parente, reconhecido his-
toriador e membro da 
Academia Portuguesa de 
História, foi o guia na des-
coberta de uma figura que 
marcou a vida da diocese 
ao longo de várias décadas.

Tendo convivido de 
perto com D. António, pri-
meiro como seminarista, 
desde 1944, e depois como 
professor no Seminário e 
pároco, deixou o seu tes-
temunho e partilhou al-
guns momentos especiais 
e peripécias ocorridas que 
deixaram transparecer a 
personalidade e a obra des-
te grande bispo, “afável no 
trato com todos, sensível 
aos problemas humanos e 
um verdadeiro pai para os 
padres”.

Da evocação de D. An-
tónio Valente da Fonseca 
destacam-se alguns aspe-
tos: Foi um longo ministé-
rio à frente dos destinos da 
diocese (1933-1967) – 34 
anos – exercido provavel-
mente nos tempos mais di-
fíceis do século XX.

As suas duas obras 
mais importantes foram a 
construção material do Se-
minário, dando continui-
dade ao projeto de D. João 
Evangelista, e a renovação 
espiritual do povo de Deus: 
na formação da fé, partici-
pação litúrgica e no com-
promisso cristão, de modo 
particular através da Ação 
Católica. Os frutos foram 

abundantes: em vocações 
sacerdotais e missionárias 
e no testemunho dos cris-
tãos na sociedade.

O seu brasão e lema 
exprimem a sua confian-
ça plena em Deus e a sua 
humildade: Spea mea et 
robur in coelis (a minha 
esperança e minha força 
estão no Céu).

Na sua primeira sauda-
ção à Diocese, D. António 
Valente refere-se à cruz e à 
responsabilidade comple-
xa do ministério que o es-
perava e saudava cada um 
dos setores da igreja com 
palavras comoventes. Aos 
padres, pedia cooperação 
e chamava-lhes “anjos de 
paz” em cada paróquia. 
Aos pais reforçava o seu 
papel insubstituível na 
educação cristã dos seus 
filhos, sem o qual a tarefa 
dos pastores se torna in-
frutífera. Mensagem bem 
atual neste tempo de pan-
demia.

A rua contígua ao Se-
minário de Vila Real de-
signa-se “Rua D. António 
Valente da Fonseca” fican-
do assim o nome deste bis-
po vinculado à toponímia 
da cidade. Na verdade, o 
Seminário foi a sua casa: 
qual empreiteiro, durante 
vinte anos acompanhou a 
evolução das obras pes-
soalmente até à sua con-
clusão e lá residiu durante 
quarenta anos. 

III. Um Século de Ca-
tequese em Vila Real

A terceira sessão do 
ciclo de conferências das 
comemorações do centená-
rio da Diocese realizou-se 
no dia 12 de março e teve 
como tema “um século de 
catequese em Vila Real”.

A presente conferência 
foi transmitida em direto, 
às 21h00, pela plataforma 
digital Zoom, e pôde tam-
bém ser visualizada pelo 
Facebook e pelo Youtube. 
Teve como moderadora a 
jornalista Olímpia Mairos 
e foi palestrante o padre 
Márcio Martins, actual di-
retor do secretariado dio-
cesano da educação cristã 
(desde 2016). 

Começou por referir o 
papel dos dois primeiros 
bispos da Diocese nesta 
tarefa da catequese. Em 
primeiro lugar D. João 
Evangelista que, aquando 
das suas visitas pastorais, 
reconhecendo a falta de 
instrução catequética das 
crianças, promulga a 28 
de janeiro de 1928 os es-
tatutos da Associação Ca-
tequese de Vila Real e, no 
ano seguinte, promove um 
congresso da catequese. 
Depois D. António Valen-
te da Fonseca que edita o 
Catecismo para uso na dio-
cese e cria o secretariado 
diocesano da catequese.

Continuou com refe-
rências aos vários direc-

tores do Secretariado da 
Catequese, a começar pelo 
Mons. Feliz José Alves 
(1953-1968), continuan-
do com o Mons. Manuel 
Mourão (1968-1974), o pa-
dre António Castro Fontes 
(1974-1998) e o padre Ma-
nuel Queirós (1998-2016), 
e ainda com testemunhos 
de alguns catequistas da 
Diocese.

“A catequese, tal como 
a liturgia, foi espelho e 
motor da mudança e re-
novação eclesial do sécu-
lo XX”, concluiu o padre 
Márcio Martins. Um cami-
nho difícil, mas ao mesmo 
tempo gratificante. Muitas 
foram as dificuldades en-
contradas, mas com o em-
penho e dedicação e com 
a ajuda do Espírito Santo 
foram dando fruto.

O senhor bispo, D. An-
tónio Augusto, encerrou o 
encontro, enaltecendo todo 
o trabalho realizado ao lon-
go destes quase cem anos, 
pois permitiu “perceber 
melhor onde estamos, onde 
chegamos, para termos 
também uma consciência 
renovada do que há a fazer, 
os desafios do presente”. 
“O mais importante é fazer 
da catequese um encontro 
vivo com Jesus Cristo”.

A próxima será a 14 de 
maio sobre os Movimentos 
Laicais na diocese. 

A Comissão do Centenário

          D. João Evangelista de Lima Vidal                             D. António Valente da Fonseca
                   1º Bispo de Vila Real                                                  2º Bispo de Vila Real
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Reflectiu a situação pandémica vivida na Diocese e 
partilhou respostas eclesiais a nível social e espiritual.

Decorreu, no passado 
dia 6 de março de 2021, 
com a mesma agenda do 
Conselho Presbiteral.

Na introdução aos tra-
balhos, o Senhor Bispo, D. 
António Augusto, referiu-
-se à pandemia que agu-
dizou alguns problemas 
sociais e eclesiais que já 
existiam e trouxe novas 
questões que importa re-
flectir e apelam a respostas 
efectivas da parte de todos. 
Apontou o documento em 
análise como sendo uma 
boa ajuda ao apontar desa-

Conselho de Presbíteros 

Conselho Pastoral

Conselho Presbiteral apresentou respostas eclesiais à 
situação pandémica vivida na Diocese. 

Preocupado com a solidão, o luto, o desemprego, o 
cansaço, as gerações mais jovens…

Decorreu no passado dia 
4 de março de 2021.Teve 
como ponto único de agen-
da a reflexão acerca do 
documento da Conferên-
cia Episcopal Portuguesa 
(CEP): Desafios pastorais 
da pandemia à Igreja em 
Portugal.

Na introdução aos tra-
balhos, o Senhor Bispo, 

D. António Augusto, re-
feriu-se ao documento em 
análise como sendo uma 
boa ajuda na avaliação 
dos novos pressupostos e 
desafios pastorais, um au-
xílio ao discernimento da 
realidade, através dos pés, 
ouvidos, olhar e coração, 
fazendo da Igreja um ver-
dadeiro hospital de cam-

panha, atenta aos sinais de 
mudança e aos mais frá-
geis. Reforçou também a 
necessidade de sabermos 
valorizar a Igreja domés-
tica como chave na trans-
missão da fé. E concluiu 
que, mais do que mudar 
as coisas, há que mudar os 
processos.

O Presidente da Cáritas 
Diocesana, Dr. Henrique 
Oliveira, tomou parte no 
início dos trabalhos no sen-
tido de ajudar a traçar uma 
radiografia aos novos pro-
blemas e desafios sociais 
e mostrar como esta crise 
pandémica tem agudizado 

as necessidades e carências 
também visíveis na nossa 
Diocese, nomeadamente 
com o aumento dos pedi-
dos de ajuda de famílias 
para alimentação e outras 
necessidades. Foi pedido 
pelo Conselho e desejado 
pela Caritas a intenção de 
uma maior presença na to-
talidade da diocese.

Os conselheiros apre-
sentaram um diagnóstico 
da situação pandémica na 
Diocese partindo da análi-
se já feita, antecipadamen-
te, nas diferentes reuniões 
de Arciprestados, relati-
vamente às consequências 

fios pastorais a toda a Igre-
ja para o presente e para o 
futuro. Reforçou também 
a necessidade de valorizar 
a Igreja doméstica como 
chave da vivência da fé. 
E concluiu indicando este 
tempo como “oportunida-
de” de renovação.

O Presidente da Cáritas 
Diocesana, Dr. Henrique 
Oliveira, foi convidado a 
traçar uma radiografia aos 
novos problemas e de-
safios sociais com que a 
Caritas diocesana se tem 
deparado. Apresentados os 

vários projectos que desen-
volve, concluiu afirmando 
que os pedidos de ajuda 
duplicaram em 2020, quer 
para alimentação quer para 
outras necessidades bási-
cas, como pagar contas de 
luz, água, gás, rendas ou 
medicamentos.

Os conselheiros parti-
lharam então as preocu-
pações sentidas neste mo-
mento de provação mas 
também de desafio. Ma-
nifestaram preocupação 
pelas gerações mais novas 
e respectivas famílias que 
os acompanham em casa, 
assim como pelas pesso-
as que ficaram desempre-
gadas. Referiram que nas 
suas realidades eclesiais, 

paróquias e movimentos, 
se fortaleceu a solidarieda-
de e o sentido de ajuda ao 
outro, sobretudo aos mais 
idosos, doentes e sós.

A nível espiritual, sente-
-se a falta da Eucaristia 
presencial, mas está a re-
forçar-se o papel da famí-
lia como Igreja doméstica. 

Sessão de formação para o clero de Vila Real e Lamego  
O novo Diretório para a catequese e os seus desafios

Os padres da Diocese 
de Vila Real retomaram, na 
manhã do dia 7 de Janeiro 
deste ano de 2021, os seus 
encontros de formação 
permanente, desta vez tam-
bém com a participação do 
clero da vizinha Diocese 
de Lamego.

O encontro realizou-
-se através da plataforma 
Zoom e nele foi feita a 
apresentação do novo Di-
retório para Catequese, que 
saiu a público no dia 25 de 
Junho de 2020. Esta tarefa 
foi confiada ao Professor 
Juan Carlos Carvajal Blan-

Formação do clero

co, sacerdote da Diocese 
de Madrid e professor e 
diretor do departamento de 
Evangelização e Cateque-
se da Universidade de San 
Dámaso (Madrid). 

O conferente fez a apre-
sentação do documento, 
elaborado pelo Conselho 
Pontifício para a Promoção 
da Nova Evangelização, 
sublinhando o impacto das 
novas tecnologias digitais 
e os desafios que apresen-
tam para a transmissão da 
fé, nos dias de hoje. Resu-
miu o conteúdo do novo 
Diretório, pondo em realce 

o seu apelo a que a cateque-
se seja mais querigmática 
e mistagógica, mantendo 
sempre o encontro pessoal 
e eclesial com Cristo como 
meta e a confiança no Espí-
rito Santo como condição 
fundamental.

económicas, sociais, fa-
miliares, psicológicas e 
espirituais que a pandemia 
provocou nas nossas co-
munidades, com especial 
enfoque para a solidão, 
luto, desemprego, cansa-
ço e preocupação com as 
gerações mais jovens. De-
pois, foram abordadas as 
respostas eclesiais que a 
Diocese tem de dar, tendo 
por base o documento da 
CEP, e, perante esta reali-
dade, reforçar a dimensão 
da Igreja doméstica como 
uma resposta de hoje e de 
futuro, na vida da Igreja.

Secretariado Permanente

Têm sido importantes, nes-
te sentido, as iniciativas e 
os subsídios que a diocese 
e outras entidades eclesiais 
têm desenvolvido via digi-
tal. Sentiu-se ainda a ne-
cessidade de cada vez mais 
sólida formação cristã dos 
agentes pastorais.

 

Secretariado C. Pastoral

Retiro dos padres da diocese de Vila Real 

O retiro anual dos Pa-
dres da Diocese de Vila 
Real decorreu de 25 a 29 
de Janeiro, este ano de 
uma forma inédita, através 
de uma plataforma digital. 
Na impossibilidade de se 
poderem deslocar ao Sa-
meiro (Braga) ou Avessa-
das (Marco de Canaveses), 
como era costume, os pres-
bíteros vila-realenses escu-
taram atentamente, durante 

quatro dias, as reflexões 
propostas pelo senhor P.e 
Alpoim Portugal, da Or-
dem dos Carmelitas Des-
calços, tendo como tema 
Jesus: centro e reforma 
da nossa vida.

Participaram no retiro 
cerca de 25 sacerdotes da 
Diocese. Além do momen-
to comum das reflexões, 
cada um procurou, no reco-
lhimento da sua residência, 

viver estes dias na oração 
e meditação da Palavra de 
Deus que nos chama a se-
guir e a imitar Jesus Cristo, 
nosso Salvador e modelo 
de vida. De forma espe-
cial, na celebração diária 
da Eucaristia realizou-se o 
encontro vital com Aquele 
que nos quer transformar, 
para connosco transformar 
o mundo.

P. Manuel Coutinho, 
Vigário do Clero
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O símbolo da Jornada 
Mundial da Juventude, 
Lisboa 2023, representado 
pela Cruz, foi acolhido na 
Eucaristia de Domingo de 
Ramos, na Sé Catedral de 
Vila Real, presidida pelo 
Bispo desta diocese, D. 
António Augusto Azevedo. 

A cruz, ícone por ex-
celência das JMJ, foi en-
tregue aos jovens por São 
João Paulo II em 1984, 
marcando assim o início 
de uma peregrinação da ju-
ventude de todo o mundo. 
Em 2002, o mesmo papa 
confiou aos jovens o Ícone 
de Nossa Senhora «Maria 

Salus Populi Romani».
No Domingo de Cristo 

Rei, em novembro passa-
do, o Papa Francisco entre-
gou a uma pequena dele-
gação portuguesa a cruz e 
o ícone de Nossa Senhora. 
Foram apresentados a Por-
tugal em fins de janeiro e 
estão, para já, guardados 
na Sé Catedral de Lisboa 
pois, por via da conjuntu-
ra pandémica, ainda não 
iniciaram a peregrinação 
prevista pelas dioceses do 
país.

O Comité Organizador 
Local (COL), levou a cabo 
a criação de réplicas de 

JMJ LISBOA 2023
Receção da Cruz na Sé

Ser Catequista um novo paradigma de catequese

No passado dia 10 de 
março, concluiu-se as 
oito semanas, sempre às 
quartas-feiras, às 21h00, 
do curso de formação para 
catequistas formadores a 
nível nacional, promovido 
pelo Secretariado Nacional 
da Educação Cristã, atra-
vés da plataforma digital 
Zoom. Num universo de 
250 catequistas participan-
tes, 12 pertenciam à nossa 
diocese.

O “Ser Catequista” veio 
substituir o antigo curso de 
iniciação catequética que 
vigorava há 25 anos e já 
carecia de um novo mode-
lo, sendo este o primeiro 

recurso na reformulação da 
formação para catequistas 
em Portugal.

O «Ser Catequista» ini-
cia um novo paradigma 
para a catequese a partir da 
Carta Pastoral «Catequese: 
A alegria do encontro com 
Jesus Cristo», da Confe-
rência Episcopal Portu-
guesa (CEP) e do Diretório 
para a Catequese.

“Esta formação altera o 
paradigma da catequese. 
Não se pretende ‘ensinar’, 
mas criar espaço e oportu-
nidade para o encontro pois 
somente um catequista que 
tenha feito o encontro com 
Cristo está em condições 

de o anunciar aos outros”, 
sublinhou o presidente 
da CEECDF, D. António 
Moiteiro.

No encerramento, D. 
António Moiteiro agra-
deceu aos catequistas que 
concluíram a formação 
«Ser Catequista», todo tra-
balho desenvolvido. Ainda 
fez uma breve referência a 
todos aqueles que sempre 
nos acompanharam nesta 
caminhada, destacando a 
Dr.ª Cristina Sá.

“Obrigado pelo vosso 
compromisso, como cate-
quistas formadores de ou-
tros catequistas, e obrigado 
pela vossa perseverança 

durante estas oito semanas 
de percurso em que qui-
semos aprofundar e fazer 
a experiência do encontro 
com Cristo”. acrescentou 
ainda que “Tenho um so-
nho. Estou convencido de 
que quando passar esta 
pandemia vamos poder 
chegar a todas as paróquias 
do nosso país e, com a aju-

da dos párocos, permitir 
a mais catequistas fazer a 
experiência do encontro 
com Jesus através deste 
itinerário formativo. Não 
para serem melhores cate-
quistas, mas para se torna-
rem melhores cristãos no 
discipulado”.

Lina Aires, SDEC

pequenas cruzes com o lo-
gótipo da Jornada Mundial 
da Juventude Lisboa 2023, 
tendo enviado um exem-
plar a cada diocese.

O Comité Organizador 
Diocesano de Vila Real 
(COD) escolheu o Domin-
go de Ramos para a apre-
sentação deste símbolo à 
diocese de Vila Real por 
este ser um dia de forte 
simbolismo que nos leva 
a olhar e a centrar a nossa 
vida na cruz. 

Assim, a presença desta 
cruz na nossa diocese con-
vida, especialmente aos jo-
vens, a colocar na agenda 
o verão de 2023 para par-
ticipar com o papa na JMJ 
Lisboa 2023. Também os 
adultos são convidados a 

estar presentes em oração 
e são interpelados ainda a 
acolher nos seus lares os 
jovens que, oriundos de 
qualquer lugar do mundo, 
possam querer visitar a 
nossa diocese nos dias das 

pré-jornadas, na semana 
anterior à JMJ.

Caminhamos Juntos até 
a Jornada Mundial da Ju-
ventude 2023.

Comité Organizador 
Vila Real

O mês de março no ano dedicado a S. José
Na Carta Apostólica 

Patris corde (com coração 
de pai), o Papa Francisco 
recordou-nos que a 8 de 
dezembro de 2020 celebrá-
mos 150 anos da declara-
ção de São José como Pa-
droeiro universal da Igreja.

Nessa ocasião, o Santo 
Padre convocou um Ano 
dedicado a São José que 
decorre até 8 de dezembro 
de 2021.

Assim, março, mês de 
São José, tinha este ano 
um relevo especial. Para 

ajudar o povo de Deus a 
vivê-lo frutuosamente, a 
diocese de Vila Real, atra-
vés dos secretariados da 
família e da liturgia propôs 
duas iniciativas que foram 
divulgadas nos meios di-
gitais: uma dinâmica para 
cada domingo com suges-
tões de atividades para os 
mais novos, a partir de um 
momento de reflexão e a 
novena de São José,  de 10 
a 18 de março.

As duas iniciativas ba-
searam-se na Carta Apos-

tólica Patris corde: amado 
pai, na ternura, na obediên-
cia e no acolhimento; pai 
de coragem criativa e tra-
balhador; pai na sombra: 
com estas palavras, cheias 
de afeto, o Papa descre-
ve São José, propondo-o 
como modelo para os cris-
tãos.

A pandemia da Co-
vid-19, – escreve o Papa 
Francisco – fez-nos com-
preender a importância das 
pessoas comuns, aquelas 
que, distantes dos holofo-

tes, todos os dias dão pro-
va de paciência, infundem 
a esperança e semeiam a 
corresponsabilidade. 

“São José lembra-nos 
que todos aqueles que es-

tão, aparentemente, escon-
didos ou em segundo pla-
no, têm um protagonismo 
sem paralelo na história da 
salvação”
Secretariado Pastoral Familiar
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CENTRO I
Unidade Pastoral – Mondrões, Parada de Cunhos e Vila Marim 

Celebrar, Partilhar e Viver a Fé em tempo de confinamento

BAIXO TÂMEGA
Serões Arciprestais

O Arciprestado do Bai-
xo-Tâmega este ano levou 
a cabo através de meios 
telemáticos os Serões Ar-
ciprestais. Houve a oportu-
nidade de o Arciprestado, 
depois do jantar, passar um 
tempo de reflexão e con-
versa sobre duas encíclicas 
do Papa Francisco, a Lau-
dato Si e a Fratelli Tutti. 

No dia 15 de Janeiro, 
o primeiro Serão sobre a 
Laudato Si foi orientado 
pela Sra. Eng. Margarida 
Reis. Destaca-se a ideia 
de que foi escrita como 
uma sinfonia de amor ao 
planeta terra e para toda a 
humanidade; o Papa alerta 
para as raízes de todos os 

Desde o primeiro confi-
namento, quando se fecha-
ram as portas das igrejas 
nas nossas paróquias, à 
semelhança do que aconte-
ceu em todas as paróquias, 
na nossa Unidade Pastoral 
(UP) abrimos outras por-
tas e janelas, as ditas jane-
las digitais e as portas das 
igrejas domésticas. Criá-
mos grupos nas várias pla-
taformas digitais, e as co-
munidades acolheram com 
entusiasmo esta “nova ma-
neira de evangelização”, 
encontros de catequese, 
reuniões paroquiais e inter-
-paroquiais, tudo passou 

para as plataformas.
Neste segundo confina-

mento além de continuar-
mos a utilizar as platafor-
mas criadas anteriormente, 
e onde diariamente o nosso 
pároco e vários paroquia-
nos fazem as suas partilhas 
e reflexões, ou os grupos 
de catequese se reúnem, 
sentimos a necessidade de 
“nos sentirmos mais pró-
ximos”, de “nos olharmos 
nos olhos”, e a plataforma 
zoom foi a eleita para nos 
ajudar a atenuar a proibi-
ção e estarmos juntos. 

Através do zoom (que 
muitos aprenderam a utili-

zar neste tempo), tivemos e 
temos a possibilidade de, e 
em grande número, partici-
par em diversos encontros 
e  celebrações: quarta-feira 
de cinzas, via-sacra às sex-
tas-feiras da quaresma, dia 
do pai…

Como é carinhosamen-
te apelidada de “catedral 
zoom”, esta plataforma re-
úne e une numa vivência de 
fé não só paroquianos des-
ta UP mas já passou as suas 
fronteiras e abraça pessoas 
de outras paróquias.

Este confinamento limi-
tou-nos no espaço mas não 
nos impediu de continuar-

mos o trabalho pastoral e, 
mesmo confinados, demos 
início a um novo projec-
to na nossa UP, “Na mes-
ma Barca” é um projecto 

juvenil que está a dar os 
primeiros passos e integra 
jovens das 3 paróquias.

Pela Unidade Pastoral 
Helena Monteiro

problemas e aponta para 
uma visão integral de 
toda a criação. 

O segundo Serão, so-
bre a Fratelli Tutti, na úl-
tima sexta-feira de Janei-
ro, esteve a cargo do Sr. 
Rodolfo Silva, professor 
de EMRC em Ribeira de 
Pena. Apelos e provoca-
ções a uma fraternidade 
universal são uma cons-
tante na encíclica. 

O último Serão, no dia 
12 de Fevereiro, com uma 
linha condutora das duas 
encíclicas, foi proferido 
por D. António Augusto, 
Bispo de Vila Real. Ambas 
as encíclicas com um es-
tilo inspirado no esquema 

da Acção Católica - Ver, 
Julgar e Agir - são diri-
gidas a todas as pessoas, 
complementam-se e tocam 
em questões fundamentais 
para a melhor vivência 
possível de todos os Ho-
mens no mundo que habi-
tam. 

Arciprestado Baixo Tâmega

Arciprestado prepara CPM on-line

Para além de se estudar 
a possibilidade de encon-
tros presenciais, este ano 
a Equipa CPM de Vila 
Real propõe os encontros 
on line. Esta modalidade 
permite a participação de 
noivos de qualquer parte, 
como é o caso de muitos 
emigrantes que celebram o 
seu Matrimónio nas nossas 
paróquias.

Basta fazer a inscrição 

na plataforma nacional e 
escolher a diocese de Vila 
Real em: cpm-portugal.pt 

O CPM (Centros de 
Preparação para o Matri-
mónio) é um movimento 
da Igreja, de base paro-
quial, aberto a todos, que 
“tem como finalidade a 
promoção de sessões de 
preparação de noivos para 
o Matrimónio, através de 
uma pedagogia e metodo-

logia próprias, baseadas na 
revisão de vida e no teste-
munho vivencial de casais 
católicos, assistidos por 
sacerdotes e apoiados na 
reflexão e diálogo conju-
gais”.

Na Exortação Apostóli-
ca Amoris Laetitia, o Papa 
Francisco sublinha: “Con-
vido as comunidades cris-
tãs a reconhecerem que é 
um bem para elas mesmas 
acompanhar o caminho 
de amor dos noivos” (AL 

207).
Acompanhar os noivos 

no seu caminho de amor 
é uma questão de Igreja, é 
um serviço e um bem para 
as comunidades cristãs

A proposta de acompa-
nhamento dos noivos na 
preparação para o Matri-
mónio feita pelo CPM quer 
ser uma caminhada com 
sentido.

Queremos ser uma Igre-
ja que acompanha e ensina 
a caminhar ao encontro de 

Jesus Cristo.
O CPM é um ganho 

para os noivos, porque 
mais conscientes e mais 
bem preparados, chegam 
à celebração e vivência do 
Sacramento do Matrimó-
nio.

P. Manuel Queirós

DOURO II
«Famílias em Rede» 

O Famílias em Rede, uma iniciativa do grupo de 
pais da Catequese Familiar da Paróquia de Murça, 
organizou, entre janeiro e março, às quintas-feiras, às 
21h00, com a periodicidade de 15 dias em 15 dias, qua-
tro encontros, através da plataforma digital Zoom, com 
o objetivo de ajudar as famílias a refletirem temas da 
atualidade, neste tempo de confinamento. 

O primeiro aconteceu no dia 28 de janeiro com o 
tema “o Diálogo” da Exortação apostólica Amoris Lae-
titia do Papa Francisco; o segundo no dia no dia 11 de 
fevereiro o tema escolhido foi “A Violência”; o terceiro 
a 25 de fevereiro sob o tema “Cuidar dos idosos”; e o 
quarto sobre “A Família e a Tecnologia”.

Estes encontros, abertos a toda a comunidade, con-
taram com a presença dos pais das crianças da cateque-
se, de técnicos especializados nas diferentes áreas da 
localidade de Murça, desde forças de segurança, psi-
cólogos, CPCJ de Murça, entre outros, e também es-
pecialistas na área da psicologia pertencentes a outras 
localidades da Diocese de Vila Real. 

D. António Augusto, Bispo de Vila Real, também 
marcou presença nesta iniciativa e alertou para a im-
portância destes momentos de reflexão, neste tempo de 
confinamento, em que muitos de nós sentimos alguma 
solidão. “O papel dos padres é escutar. Eles estão dis-
poníveis para acolher” - concluiu.

Lina Aires
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No programa das celebrações do Centenário da Dio-
cese de Vila Real constam vários eventos para marcar e 
celebrar esta efeméride. Entre os vários eventos progra-
mados, teremos a realização de três Colóquios, um em 
cada ano jubilar, sobre a história da Diocese que ajudarão 
não só a conhecer as raízes, mas também a aprofundar e a 
crescer com raízes.

Celebrando o Centenário da Diocese
conhecer as raízes

Estes Colóquios, tendo 
como tema geral “A Dio-
cese de Vila Real (1922-
2022): 100 anos na vida de 
uma Igreja”, a pedido da 
Comissão do Centenário, 
são organizados e têm a 
coordenação científica do 
CEHR – Centro de Estu-
dos de História Religiosa, 
Universidade Católica Por-
tuguesa – Porto.

O 1º Colóquio, “Do rei-
no à república: uma nova 
Igreja num país em trans-
formação”, a realizar no 
próximo dia 17 de abril, 

tem como objetivo fazer 
uma aproximação ao con-
texto histórico-religioso 
em que foi criada a Dioce-
se, bem como aprofundar 
alguns aspectos que incidi-
ram na configuração e de-
senvolvimento da mesma. 

De referir ainda que o 
Colóquio deste ano, devi-
do à situação de pandemia 
em que nos encontramos, 
será realizado online e com 
inscrição prévia (gratuita). 
Este é o link para as ins-
crições: https://forms.gle/
zMDE83gSixkyAAWGA

CENTRO CATÓLICO 

O Evangelho da criação: A Casa 
Comum, segundo a Laudato Si

Numa organização con-
junta do Centro Católico 
de Cultura e da Comissão 
Diocesana Justiça e Paz, 
realizou-se no dia 8 de Ja-
neiro, às 21h, através da 
plataforma digital ZOOM, 
uma conferência com o tí-
tulo: “O EVANGELHO DA 
CRIAÇÃO. A CASA CO-
MUM SEGUNDO A LAU-
DATO SÍ”.

Esta conferência, que 
marcou o início das activi-
dades do segundo trimestre 
daqueles dois organismos 
diocesanos, esteve a car-
go do Doutor José Carlos 
Carvalho, professor de Sa-
grada Escritura da Univer-
sidade Católica Portuguesa 
(Faculdade de Teologia 
– Porto) e foi seguida por 
cerca de cem pessoas.

Partindo do Capítulo 
II da Carta Encíclica e dos 
textos bíblicos aí citados, o 
conferente chamou a aten-
ção de que o Papa Francis-
co, na Laudato Sí, coloca a 
pessoa no centro, citando 

Gn 1, 26 como afirmação 
da centralidade da digni-
dade humana e Gn 1, 31 
para ressaltar a beleza e a 
bondade da criação: a par-
tir daí reflecte sobre o bem 
comum e sobre o destino 
universal dos bens.

Estas duas realidades 
têm implicações sociais e 
geracionais que são trata-
das, não apenas na segun-
da parte deste documento 
mas também na Exortação 
Apostólica sobre a Amazó-
nia.

O orador terminou, 
lançando a todos o desafio 
para que haja uma profun-
da conversão na nossa rela-
ção com o Criado, se que-
remos continuar a ter um 
mundo onde todos possam 
viver com dignidade. 

Após um breve diálogo 
entre o Professor José Car-
los Carvalho e alguns dos 
participantes, a sessão foi 
encerrada pelo senhor Bis-
po de Vila Real, D. Antó-
nio Augusto Azevedo.

No primeiro ano do 
triénio celebrativo do cen-
tenário da Diocese de Vila 
Real e respondendo ao 
lema do centenário (“Cres-
cer com Raízes), no qual 
se insere o deste ano pas-
toral (“Aprofundar as Raí-
zes”), o Centro Católico de 
Cultura organizou os seus 
cursos de formação perma-
nente propondo uma refle-
xão sobre a Igreja, reparti-
da em três trimestres, com 
cinco sessões cada um. 

No primeiro trimestre 
realizou-se o curso que 
teve como título “IGREJA, 
POVO DA NOVA ALIAN-
ÇA” e foi ao encontro das 
raízes bíblicas da Igreja, 
como criação do Deus Uno 
e Trino para prosseguir o 
seu plano de salvação da 
humanidade. Este curso foi 
orientado pelo senhor P.e 
Jorge Cachide.

O padre Augusto 
Luís Ferreira Matos 
nasceu a 19 de janeiro 
de 1930 em Beça, con-
celho de Boticas. Fez o 
curso de teologia no Se-
minário de Vila Real e 
foi ordenado sacerdote a 
8 de dezembro de 1954. 
Após a sua ordenação 
sacerdotal estudou mú-
sica sacra em Roma, en-
tre 1954 e 1963.

Nesse ano regressa à 
diocese, iniciando o tra-
balho pastoral no Semi-
nário de Vila Real como 
professor de música. 
Lecionou na Escola do 
Magistério Primário e 
no Liceu Camilo Cas-
telo Branco, em Vila 
Real. Ao longo da sua 
vida dedicou-se sempre 
à investigação, com-
posição e ao ensino da 
música, nomeadamente, 
nos cursos do Centro 
Católico de Cultura.

Foi pároco de Adou-
fe, no concelho de Vila 
Real, desde 1970 a 
2017. A partir desse ano 
foi viver para a Casa de 
Santa Marta, das Irmãs 
dos Anciãos Desampa-
rados, em Chaves.

O padre Augusto 
Matos veio a falecer 
no hospital de Chaves 
com 90 anos de idade 
e 66 anos de sacerdote, 
no dia 13 de janeiro de 
2021.

Foi a sepultar no ce-
mitério de Beça, sua ter-
ra natal. 

Paz à sua alma.

Partiu para a 
casa do Pai

Doutor Matos

Cursos de Formação 2020/21
No segundo trimestre 

teve lugar o curso “IGRE-
JA, QUE DIZES DE TI 
MESMA?”, a cargo do 
senhor P.e João Curralejo. 
Nele foi oferecida uma sín-
tese da história da Igreja, 
com incidência especial no 
tempo do Vaticano II.

O curso do tercei-
ro trimestre, “A IGREJA 
NO MUNDO E PARA O 
MUNDO”, será coorde-
nado pelo senhor P.e Ma-
nuel Coutinho e tem como 
objectivo reflectir sobre a 
missão da Igreja no mun-
do, partindo de vários tes-
temunhos actuais.

Além destes cursos, 
realizou-se também, entre 
8 e 19 de Março, uma for-
mação intensiva de leitores 
para a liturgia, preparada e 
orientada pela Professora 
Marina Rocha. 

Pe. Manuel Coutinho


