
Irmandade  
Da Misericórdia 

e de São Roque de Lisboa 
Largo Trindade Coelho 

Apartado 2059   -    1200-470 Lisboa  

Tel: 21 323 50 66  ||  Fax: 21 323 52 34 

irmandade@scml.pt  

irmandadesaoroque@gmail.com                            

www.irmandadesoaroque.pt 

NOTÍCIAS DA IRMANDADENOTÍCIAS DA IRMANDADE   

                        2014   4 
Nesta Edição 

 Missa Mensal da Unidade e Almoço 

Convívio de Irmãos 

|| pág. 02 

Entrada de Novos Irmãos 

|| pág. 02 

Festa Anual do Nosso Padroeiro São 

Roque 

|| pág. 03 

Reunião Conjunta do Conselho Estra-

tégico e do Conselho Técnico 

|| pág. 04 

Acompanhamento de Funerais 

|| pág. 04 

Dia Internacional para a Erradicação 

da Pobreza e dos Sem Abrigo 

|| pág. 04 

Novo Reitor da Igreja de São Roque e 

Capelão Privativo da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa 

|| pág. 05 

Revista da SCML “Cidade Solidária”, 

nº 31 

|| pág. 05 

Disco com cantares Religiosos de Goa 

|| pág. 06 

Procissão de Nossa Senhora da Apre-

sentação, da Residência Faria Mantero 

para a Residência Madre Teresa de 

Calcutá 

|| pág. 06 

Aquisição de Caixa de Esmolas do séc. 

XVIII—Pedido de Apoio aos Irmãos 

                                                     || pág. 07 

Festa de Natal da Aldeia de Santa 

Isabel 

               || pág. 07  

Nova Lei para o Jogo On-Line 

               || pág. 07  

Encerramento do Sínodo sobre a 

Família 

               || pág. 07  

 Exposição Documental - Beato Frei 

Bartolomeu dos Mártires                                                       

|                                                  || pág. 08 

Há dez anos que os grandes explorado-

res internacionais do jogo a dinheiro 

pretendem entrar no “mercado” portu-

guês. 

Pretendem liberdade de operar em Por-

tugal, como actividade económica priva-

da e lucrativa, isto é, oferecer jogos e 

apostas aliciantes, conseguir cativar mul-

tidões e arrecadar os lucros para as suas 

algibeiras. 

É um negócio universal, que movimenta 

grande volume de capitais, circulando no 

sub-mundo das coisas opacas. 

Em Portugal não tem sido assim. 

O jogo, a dinheiro, não é desejável. 

O porquê, é óbvio. 

Secularmente, o jogo a dinheiro, entre 

nós, tem sido exclusivo do Estado, cujas 

leis têm como objectivo, reduzir, preve-

nir e evitar o vício do jogo, mantendo-o 

controlado dentro de limites socialmen-

te toleráveis.   

Proibir o jogo é ineficaz. Controlá-lo, é 

possível. Assim tem sido, entre nós. 

Para além dos casinos, que deviam ser 

poucos e afastados (o pós – 25 de Abril 

aumentou-lhes o número e aproximou-

os), a Santa Casa da Misericórdia de Lis-

boa, explora, em exclusivo, os chamados 

Jogos Sociais (nome dado pelo Provedor 

Victor Melícias), que, como se sabe não 

são viciantes. E os seus lucros são em 

grande parte devolvidos à Sociedade 

Civil, em benefícios sociais. 

Por sua vez, o Turismo nacional desen-

volveu-se à sombra dos lucros dos casi-

nos. 

Posso afirmar pois que Portugal tem tido 

uma política avançada de contenção do 

jogo, e na erradicação dos males sociais 

que o acompanham. 

A penetração internacional no nosso 

“mercado” foi clandestina e, portanto, 

ilegal. 

Foi 

visível nas apostas desportivas, isto é, no 

futebol, cujos clubes beneficiaram larga-

mente dos seus patrocínios. 

Sendo ilegal, houve recurso à Autorida-

de e à Justiça. 

A SCML, sob tutela do Estado, accionou 

os Tribunais portugueses, que, por sua 

vez, esperaram as decisões dos Tribunais 

Europeus. E quando estes se prenuncia-

ram pela ilegalidade da intervenção 

clandestina no nosso “mercado”, a juris-

prudência portuguesa foi unânime na 

sanção: os operadores ilegais ficaram 

impedidos de explorar apostadores por-

tugueses. 

O Futebol tremeu. 

Passaram-se dez anos nesta saga. 

Entretanto proliferou o jogo “online”, 

perigo ainda maior para o equilíbrio 

social. 

Impunha-se regulamentá-lo. A Europa 

exigiu-o. 

E o Governo, em surdina, apresentou à 

Assembleia da República, um pedido de 

sete autorizações legislativas, para legis-

lar na área. Todas acompanhadas da 

respectiva legislação regulamentar. 

Tinha 250 páginas. 

Não era a regulamentação do “On-line”. 

Era uma mudança de 180º na secular 

orientação sobre toda a problemática 

dos jogos. 

Finalidade? 

Liberalizar. 

Permitir que a exploração do jogo fosse 

concedida a privados, como actividade 

económica lucrativa, sem limitações de 

tempo de jogo, apostas, montantes, 

publicidade, tudo. 

Da contenção do jogo e do vício que lhe 

é inerente, passou-se para a incenti— 

COLUNA DO IRMÃO PROVEDOR 

E NO FIM DE DEZ ANOS,  
ELES GANHARAM 
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Missa Mensal da Unidade e Almoço Convívio de Irmãos 

No passado  dia 3 de Outubro (1ª. sexta-feira do mês), 

coincidindo com  a Santa Missa celebrada pelo Rev.º Padre 

António Vaz Pinto, S.J., Reitor da Igreja de São Roque e 

Capelão Privativo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

em honra do Bem Aventurado S. Roque, particularmente 

dedicada para os trabalhadores e utentes dos Equipamen-

tos Sociais da Santa Casa, foi também a Celebração Mensal 

da Unidade da Irmandade, seguindo-se o tradicional almo-

ço convívio 

No período de férias tinham sido suspensos estes encon-

tros do que resultou o acumular dos aniversariantes dos 

meses de Julho, Agosto e Setembro. Todos foram lembra-

dos conjuntamente com os voluntários e trabalhadores da 

Irmandade que nos acompanham nestes encontros. 

No dia 7 de Novembro teve lugar mais uma Celebração 

natalícia e foram cantados os parabéns aos Irmãos que 

fizeram anos ao longo do mês de Outubro.      

 —vação ao jogo, o aliciamento de jogadores de qualquer 

idade, sendo os jovens os mais fáceis de cativar, pois já 

passam demasiado tempo diante dos computadores, dos 

tablets, dos ipads, dos telemóveis, enfim, de tudo quanto é 

máquina de comunicação imediata, à distância. 

Promover o jogo a dinheiro passou a ser um objectivo do 

Governo. 

Esta Lei foi aprovada na última sessão da Assembleia da 

República, em 25 de Julho, no meio de numerosos outros 

diplomas, praticamente sem discussão. Só um deputado 

votou contra: José Ribeiro e Castro. 

A comunicação social assobiou para o lado. 

Quem vai, no Governo, na Assembleia da República ou na 

Comunicação Social, ler uma lei com 250 páginas? 

A Assembleia da República aprovou uma lei iníqua. As pró-

ximas gerações de jovens sofrerão de mais esta alienação. 

Necessitarão de dinheiro para jogar e irão procurá-lo tal 

como os drogados hoje o procuram. 

O Futebol, esse volta a respirar. 

E a Santa Casa, que terá sido a única a contestar calorosa-

mente este conjunto de leis, vai ver as suas receitas reduzi-

das e os seus Estabelecimentos cheios com novos necessi-

tados. 

Ao fim de dez anos, eles conseguiram do Governo o que 

não haviam conseguido dos Tribunais e da Consciência e 

Sabedoria dos Homens de Bem. 

Ao fim de dez anos, eles ganharam. 

Na “Pedra Filosofal”, António Gedeão dizia que “… o sonho 

comanda a vida. Que sempre que o homem sonha o mun-

do pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma 

criança.” 

Desta vez, o sonho foi sórdido: a bola pulou mas o mundo 

recuou. 

Há, porém que ter esperança no Mundo que não é opaco. 

Os nossos Valores, os Valores da Europa, um dia serão 

repostos. 

Esperemos que o sejam em breve.  

No passado dia 5 de Outubro, durante a celebração da 
Santa Missa na Igreja de São Roque, em honra de São 
Roque, teve lugar a admissão de novos Irmãos que presta-
ram o seu compromisso como Irmãos de São Roque. 

Os novos Irmãos são: 

Eulália Inácio da Costa Freitas 

Ana Júlia da Silva e Sousa 

Luís Filipe Mendia de Castro  

Jorge Roque de Pinho d’Almeida  

Fernando José Ribeiro Pinto 

Para a concretização do extenso programa de actividades 

da Irmandade e a realização da Missão que lhe está entre-
gue, são necessários mais Irmãos com disponibilidade para 
responder às solicitações que lhe sejam dirigidas, mas tam-
bém que de moto próprio se ofereçam para as actividades 
programadas. 

A entrada de novos Irmãos é sempre um momento de júbi-
lo e esperança.   

A todos, a Irmandade da Misericórdia e de São Roque dá 
as boas vindas,  acolhendo-os com enorme alegria na nos-
sa Irmandade e formulando votos para que o Senhor lhes 
dê a força e coragem de assumir o seu compromisso com 
total dedicação e entusiasmo, em especial  na  devoção a 
São Roque e na prática das Obras de Misericórdia. 

Entrada de Novos Irmãos 
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Festa Anual do Nosso Padroeiro São Roque 

No passado dia 5 de Outubro (1º. Domingo de Outubro) , 
decorreram as celebrações anuais  em honra do Bem 
Aventurado São Roque que este ano tiveram na sua pro-
gramação os seguintes eventos que merecem ser realça-
dos: 

- De 26 de Setembro a 5 de Outubro decorreu a habitual 
Novena em honra de São Roque; 

- No dia 3 de Outubro, Missa especialmente dedicada aos 
utentes dos Equipamentos Sociais da Santa Casa, com 
veneração da Relíquia de São Roque e Bênção e distribui-
ção de pagelas e do pão de São Roque, terminando a Euca-
ristia com uma procissão no interior da Igreja de São 
Roque, sendo a imagem transportada aos ombros por 
utentes da Santa Casa presentes nesta Celebração; 

- No dia 4 de Outubro (sábado) pelas 21,30h, um serão sob 
o título “Quando o Fado é Oração” 
que decorreu na Igreja de São 
Roque com a intervenção de diver-
sos fadistas que cantaram Fados 
genericamente constituídos por 
letras da cariz religioso, especial-
mente cristão. Os fadistas que 
actuaram foram: 

   - Carlos Guedes de Amorim; 

   - Eduardo Falcão; 

   - José Infante; 

   - Margarida Soeiro; 

   - Maria da Luz Mesquitella; 

   - Nuno Siqueira; 

   - Ricardo Novaes; 

   - Teresa Siqueira; 

   - Ricardo Rocha (Guitarra Portu-
guesa); 

   - Mário Estorninho (Viola de 
Fado). 

No Domingo, dia 5, (1º. Domingo de Outubro e dia princi-
pal da Festa de São Roque), teve lugar a Missa Solene na 
Igreja de São Roque, celebrada pelo Rev. Padre António 
Vaz Pinto, S.J., Reitor da Igreja e Capelão Privativo da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, com a presença de várias 
Irmandades. 

Pelas 15 horas houve recitação do Terço, seguindo-se a  
tradicional Procissão em honra de São Roque, onde se 
incorporaram, com os respectivos estandartes, as diversas 
Irmandades presentes, designadamente: 

Comunidade de São Roque do Rosmaninhal; 

Comunidade de São Roque de Penafiel; 

Irmandade de Nossa Senhora de Porto Salvo; 

Irmandade do Santíssimo Sacramento e de Santana da 
Pena; 

Congregação Mariana da Paróquia de Nossa Senhora do 
Socorro; 

Real Comissão de Portugal da Sacra e Militar Ordem Cons-
tantiniana de São Jorge. 

O andor com a Veneranda Imagem de São Roque foi trans-
portado por membros do Grupo dos Paramédicos, ladeado 
por uma guarda de honra da Guarda Nacional Republicana 
e, pela primeira vez, integrou a procissão um cão da G.N.R, 
conduzido por um soldado daquele Corpo Militar que fez o 
percurso ao lado dos cestos com o Pão de São Roque, 
numa alusão ao cão que levava na sua boca o pão para São 
Roque quando este se encontrava isolado na floresta, víti-
ma da peste. 

A Procissão foi sempre acompanhada por uma Banda de 
Música de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense.  

Pela primeira vez presidiu a esta 
Procissão o Rev. Padre António Vaz 
Pinto, S.J. que, sob o Pálio, trans-
portou a Veneranda Relíquia de São 
Roque  com a qual concedeu a Bên-
ção no Final da Procissão. 

Merece especial referência o facto 
de, pela primeira vez, a Procissão se 
realizar entre a Igreja de São Roque 
e a Capela do Glorioso São Roque 
dos Carpinteiros Navais de Macha-
do existente nas instalações da 
Marinha na Rua do Arsenal, ligando 
assim, simbolicamente as duas 
Irmandades agora fundidas na nos-
sa Irmandade da Misericórdia e de 
São Roque de Lisboa. 

A receber a Imagem de São Roque, 
e os fiéis integrados na Procissão, 
estavam, à entrada das instalações 

da Marinha, Sua Excelência o Chefe do Estado Maior da 
Armada, Almirante Luís Manuel Fourneaux Macieira Frago-
so,  acompanhado  da Esposa, bem como o Capelão Chefe 
da Marinha, Rev. Padre José Costa e o Comandante da 
Unidade dos Serviços Centrais de Marinha, Cte Noronha de 
Bragança. 

Terminada a Procissão, o Irmão-Provedor proferiu algumas 
palavras de agradecimento às entidades presentes, e, 
depois da bênção final, houve uma curta visita às instala-
ções da Capela de São Roque dos Carpinteiros de Macha-
do. 

É de justiça deixar aqui um agradecimento aos colaborado-
res/trabalhadores e voluntários da Irmandade, pela dedi-
cação, grande disponibilidade e esforço despendido, na 
organização e realização do conjunto das Celebrações, 
assegurando o seu êxito e brilhantismo.   
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Reunião do Conjunta do Conselho Estratégico e do Conselho Técnico 

Convocados pelo Irmão-Provedor, reuniram no passado 

dia 17 de Julho de 2014, o Conselho de Estratégia e o Con-

selho Técnico, para debaterem assuntos de especial inte-

resse para a vida da Irmandade, aconselhando o Irmão-

Provedor e a Mesa Administrativa sobre as principais 

linhas orientadoras  da nossa Instituição. 

Acompanhamento de Funerais 

Continuando a cumprir uma das Obras de Misericórdia, 

sepultar os mortos, um grupo de Irmãos especialmente 

dedicado ao cumprimento deste piedoso dever, já acom-

panhou à sua última morada, durante o corrente ano e até 

final do mês de Outubro, 105 funerais de Irmãos que fale-

ceram na Cidade de Lisboa, sem família, sem amor e sem 

abrigo. 

Os meios de comunicação social têm sido particularmente 

sensíveis a esta piedosa prática da Irmandade e têm-se 

multiplicado em pedidos de entrevistas e depoimentos e 

acompanhando alguns funerais. 

Tem havido a preocupação de evitar o sensacionalismo e 

chamar a atenção para o sentido humano e cristão com 

que é feito este acompanhamento.  

O Grupo de acompanhantes, formado por Irmãos e Volun-

tários, tem conseguido estar presente em todos os fune-

rais que lhe são referenciados, mas o reduzido número de 

membros, pouco mais que uma dúzia, sobrecarrega 

alguns de forma até indesejada.  

Será de justiça referir a disponibilidade e generosidade 

com que todos têm correspondido às solicitações que lhe 

têm sido feitas, mas é também justo salientar os nossos 

Irmãos José Joaquim de Sousa Ferreira Martins e António 

Gomes Nunes, que têm assumido uma preponderante 

percentagem dos acompanhamentos. 

Como seria bom que outros Irmãos e voluntários se juntas-

sem a este grupo, e dentro das suas disponibilidades e de 

acordo com as suas sensibilidades e sentimentos, partici-

parem nesta obra de misericórdia.  

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e dos Sem Abrigo 

No dia 17 de Outubro, Dia Internacional dos Sem Abrigo, a 
nossa Irmandade promoveu, como já vem sendo habitual, 
na Basílica dos Mártires, a celebração de uma Missa de 
sufrágio pelos nossos irmãos em Cristo que no último ano 

faleceram na Cidade de Lisboa sem família, sem amor e 
sem abrigo e a cujo funeral a Irmandade se associou. 

Esta Celebração eucarística foi presidida pelo Senhor D. 
Joaquim Mendes Bispo Auxiliar de Lisboa, tendo concele-
brado o Senhor Cónego Armando Duarte. Foram evocados 
os nomes conhecidos dos irmãos falecidos, bem como fei-
ta referência àqueles cuja identidade se desconhece total-
mente, tendo-se feito ouvir com muito agrado o Coro 
Scherzo, dirigido por Sofia Norton, numa adequada selec-
ção musical. 

Tratou-se, como sempre de uma Celebração emocionante, 
onde se recordam especialmente os mais pobres de entre 
os pobres, aqueles que, no momento da sua morte, nada 
tinham a não ser o seu corpo e alma. 

Por todos eles rogamos ao Pai de Misericórdia que lhe con-
ceda a luz do eterno descanso. 
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Novo Reitor da Igreja de São Roque e  

Capelão Privativo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

No passado dia 7 de Outubro (Festa de Nossa Senhora do 

Rosário), fez a sua entrada oficial como Reitor da Igreja de 

São Roque e Capelão Privativo da Santa Casa da Misericór-

dia de Lisboa o Rev. Padre António Vaz Pinto, S.J., durante 

uma Celebração Eucarística presidida pelo Senhor D. Joa-

quim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa e concelebrada pelo 

Senhor  Padre José Frazão Correia,   Superior Provincial da 

Companhia de Jesus, pelo Padre Vitor Gonçalves, Pároco 

de Santa Justa e Rufina e Vigário da I Vigararia, o Padre 

Trigueiros e o Padre Jardim e ainda por outros Sacerdotes 

da Companhia de Jesus que quiseram associar-se a este 

momento. 

Também esteve presente o Rev. Padre Rafael Morão, S.J., 

anterior Reitor desta Igreja e que partiu para uma nova 

missão na cidade da Covilhã. 

O Rev. Padre António Vaz Pinto, S.J., foi nomeado por 

Decreto de Sua Eminência o Senhor Patriarca de Lisboa, 

mediante proposta do Superior Provincial da Companhia 

de Jesus. 

A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa 

também quis associar-se a este momento importante, pelo 

que muitos Irmãos participaram no cortejo litúrgico enver-

gando as suas Capas. 

Desejamos ao Senhor Padre António Vaz Pinto as maiores 

felicidades no exercício do seu novo “munus” pastoral e 

que o Senhor o culmine de bênçãos para ajudar a crescer 

em santidade a nova Comunidade que agora serve. 

A nossa Irmandade, desde já manifesta ao novo Reitor, 

Padre António Vaz Pinto, o empenho e continuada dedica-

ção da Irmandade em cooperar na nobre missão, que ago-

ra recebeu, de levar a Boa Nova aos Irmãos, especialmente 

os trabalhadores, voluntários e utentes da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa.  

Ao Senhor Padre Rafael Morão que durante mais de oito 

anos serviu com intenso amor e carinho a Comunidade de 

São Roque e a Santa Casa, queremos manifestar o nosso 

enorme reconhecimento e gratidão por tudo o que fez em 

nosso favor 

com a sim-

plicidade e 

d e d i c a ç ã o 

que o carac-

terizam. 

Pedimos ao 

Senhor que 

o proteja e 

ilumine o 

seu cami-

nho para 

bem cum-

prir a sua 

nova mis-

são. Bem 

haja. 

Revista da SCML “Cidade Solidária”, nº31 

 

 

 

 

 

 

A 23 de Outubro, na Sala do Brasão do Museu de São 

Roque, teve lugar o lançamento do n.º 31 da Revista 

da SCML “Cidade Solidária” que incluí o texto do nosso 

Irmão Dr. António Bagão Félix, “A doutrina social da 

Igreja e a crise” e o texto da Conferência proferida na 

nossa Irmandade, pelo Prof. Doutor Adriano Moreira, 

integrada nos “Fim de tarde em São Roque”, com o 

título “Direitos e deveres humanos e Paz Social”  
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Disco com Cantares Religiosos de Goa 
A Irmandade vai editar um disco com Cantares Religiosos 

de Goa, cujo lançamento terá lugar na Celebração do Dia 

de São Francisco Xavier, dia 3 de Dezembro. 

O disco vai ser disponibilizado no nosso Espaço de Recor-

dações na Igreja de São Roque e em outros locais mais 

procurados na quadra do Natal para aquisição de artigos 

diversos mas também de índole espiritual e religioso. 

Aos nossos Irmãos e amigos propomos que incluam este 

disco entre os presentes de Natal e vão dar por bem esco-

lhida esta prenda quer seja para os próprios quer para ofe-

recer aos seus amigos. 

Locais onde o disco estará disponível:  

- Patriarcado,  

- Fundação Oriente,  

- Casa de Goa,  

- Edições Paulinas,  

- Igreja dos Mártires.     

Procissão de Nossa Senhora da Apresentação 

Da Residência Faria Mantero para a Residência Madre Teresa de Calcutá 

No dia 21 de 
Novembro realizou-
se, com o apoio da 
nossa Irmandade 
uma Procissão algo 
singular. 

Há anos razões de 
segurança aconse-
lharam que fosse 
retirada do nicho 
aberto na fachada 
da Residência 
Madre Teresa de 
Calcutá a imagem 
de Nossa Senhora aí 
existente, tendo 
sido transferida 
para a Residência 

Faria Mantero. 

Estando criadas as condições para a Imagem de Nossa 
Senhora voltar para a sua primitiva “morada”, fez-se o 
regresso solene da Imagem, em Procissão, da Residência 
Faria Mantero para a Residên-
cia Madre Teresa de Calcutá.  

Foi com saudade que os uten-
tes da Residência faria Mantero 
se despediram de Nossa Senho-
ra e foi com muita alegria que 
os utentes da Residência Madre 
Teresa de Calcutá a receberam, 
mas todos se sentiram irmana-
dos na devoção e homenagem 
a Nossa Senhora. 

Como já dissemos foi uma pro-

cissão singular, com uma eleva-

da percenta-

gem de partici-

pantes com 

limitações 

diversas, sendo 

mais evidentes 

as limitações 

de mobilidade 

com várias 

cadeirinhas de 

rodas a incor-

porarem-se na 

procissão. 

A emoção 

tomou conta 

dos peregrinos e vários Irmãos e Irmãs deixaram escapar 

lágrimas de alegria e emoção contida. 

O nicho na fachada da Residência está a uma boa altura e a 

imagem de Nossa Senhora, de pedra, pesa os seus 60 kg. 

Não era tarefa fácil colocar a imagem no seu nicho nas 

devidas condições de seguran-

ça. A força e a perícia dos Bom-

beiros Sapadores de Lisboa, 

com a ajuda de uma escada 

Magirus, ultrapassaram a difi-

culdade, em movimentos con-

trolados condizentes com a 

solenidade do acto. Bem mere-

cem a nossa simpatia e o nosso 

agradecimento. Bem hajam! 
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Aquisição de Caixa de Esmolas do séc. XVIII—Pedido de Apoio aos Irmãos 

Conforme foi já comunicado aos Irmãos foi localizada 

num antiquário uma muito interessante Caixa de esmolas  

do séc. XVIII, que está identificada como tendo pertenci-

do à Irmandade. 

Foi decidido adquiri-la para ser integrada no Património 

da Irmandade, mas não havendo disponibilidade para 

custear integralmente a sua aquisição está em curso o 

pedido de financiamento aos Irmãos. 

Tem sido muito positivo o aco-

lhimento a este pedido, mas 

faltam ainda bastantes euros 

pelo que renovamos o apelo, 

comprometendo-nos a dar noti-

cia dos valores em causa no pró-

ximo número de “Notícias da 

Irmandade”. 

Nova Lei para o Jogo On-Line 
A Irmandade transmitiu à Unidade C3, da Direcção Geral 

Empresas, da Comissão Europeia, em Bruxelas, ao Instituto 

Português da Qualidade e ao Serviço de Inspeção de Jogos, 

do Ministério da Economia, em Lisboa, as suas preocupa-

ções quanto à nocividade e perigosidade da nova Lei, ago-

ra em apreço na Comissão Europeia, no âmbito do período 

de paralisação obrigatória deste projecto de diploma.   

Papa encerrou trabalhos do Sínodo sobre a Família com alertas  

contra rigorismo e facilitismo 

O Papa Francisco alertou contra atitudes de rigorismo ou 
de facilitismo. 
“A Igreja tem as portas escancaradas para receber os 
necessitados, os arrependidos e não só os justos ou os que 
pensam que são perfeitos. A Igreja não se envergonha do 
irmão caído e não finge que não o vê, pelo contrário, sente
-se levada e quase obrigada a levantá-lo de novo”. 
Houve “tentações” de “rigidez hostil”, ou seja, de quem se 
quis “fechar no que está escrito” em vez de se deixar 
“surpreender por Deus”.  

“Desde o tempo de Jesus, é a tentação dos zelosos, dos 
escrupulosos, dos cuidadosos e dos hoje chamados tradi-
cionalistas e também dos intelectualistas”. 
O Papa advertiu ainda para a “tentação do facilitismo des-
trutivo, quem em nome de uma misericórdia enganadora 
enfaixa as feridas sem primeira as curar e medicar”. “É a 
tentação dos facilitistas, dos medrosos e também dos cha-
mados progressistas e liberais”.    

Francisco lamentou que muitos comentadores tenham 
pensado “ver uma Igreja em litígio”, durante o Sínodo 
2014, “onde uma parte está contra a outra”. 
Na sua intervenção pediu que a Igreja não transforme “o 
pão em pedra”, para a atirar contra “os pecadores, fracos 
e doentes” e alertou para a “tentação de descer de cruz, 
para contentar as pessoas” em vez de purificar o “espírito 

mundano”. 
O debate, disse Francisco, decorreu sem colocar nunca em 
discussão as verdades fundamentais do sacramento do 
Matrimónio: indissolubilidade, unidade, fidelidade e aber-
tura à vida. 
Francisco falou ainda na tentação de “descuidar o depósito 
da fé”, considerando-se “não guardiães, mas proprietários 
e patrões”, ou de “descuidar a realidade”, com uma lingua-
gem incompreensível. 
Segundo o Papa, este Sínodo foi um “caminho” que incluiu 
momentos de “tensão” e de “consolação”, admitindo que 
teria ficado mais preocupado se “todos estivessem de 
acordo ou taciturnos numa falsa e quietista paz”. 
É dever de cada bispo, como “pastor”,  
“alimentar o rebanho que o Senhor lhe confiou” acolhendo 
e indo ao encontro das ovelhas perdidas “com paternidade 
e misericórdia, sem falsos medos”. 
Segundo o porta-voz do Vaticano, a intervenção de Fran-
cisco foi aplaudida de pé durante cerca de cinco minutos. 
Concluímos com as palavras desafiantes do Santo Padre: 
“Caros irmãos e irmãs, agora temos ainda um ano para 
amadurecer, com verdadeiro discernimento espiritual as 
ideias propostas e encontrar soluções concretas para tan-
tas dificuldades e incontáveis desafios que as famílias têm 
de enfrentar” 

 (Texto adaptado do Semanário Ecclesia “on line” de 23 de Outubro de 2014)  

Festa de Natal na Aldeia de Santa Isabel 
Este ano a Festa de Natal na Aldeia de Santa Isabel terá 

lugar no dia 18 de Dezembro e com já vai sendo hábito 

começará pela Celebração Eucarística, presidida pelo Rev. 

Capelão do Alcoitão Padre João, na Capela recuperada da 

Aldeia, a que se seguirá o almoço e festa de confraterniza-

ção.  
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Exposição Documental na Torre do Tombo sobre o 

Beato Frei Bartolomeu dos Mártires 

O Arquivo Nacional da Torre do Tombo evoca 

os 500 anos do nascimento de Frei Bartolomeu 

dos Mártires, um grande português, que a Igre-

ja beatificou a 7 de Julho de 2001, com uma 

mostra documental patente de 12 de novem-

bro a 17 de janeiro de 2015. 

Uma vida exemplar que aqui damos a conhe-

cer com a transcrição da “evocação” do Secre-

tariado Nacional da Pastoral da Cultura. 

 

Beato Bartolomeu Fernandes dos Mártires, 

nasceu em Lisboa em maio de 1514. "Mártires" 

recorda a igreja de Santa Maria dos Mártires, 

onde foi batizado e substituiu o apelido Vale 

que usara em memória do avô. 

Recebe o hábito dominicano a 11 de novembro de 1528, 

faz o noviciado no mosteiro de Lisboa e conclui os estudos 

filosóficos e teológicos em 1538. 

Ensina nos conventos de Lisboa, “da Batalha” e Évora (1538

-1557), passando a prior de Benfica, em Lisboa (1557-

1558). 

É apresentado pela rainha Catarina para suceder a D. Frei 

Baltesar Limpo, O. Carm., arcebispo de Braga, e o papa 

Paulo IV confirma-o, com a Bula Gratiae divinae prae-

mium, datada de 27 de 

janeiro de 1559. É ordenado 

bispo a 3 de setembro, em 

S. Domingos de Lisboa. 

Aceitou essa dignidade por 

obediência ao seu prior 

provincial, o célebre escri-

tor frei Luis de Granada, o 

qual, tendo sido primeira-

mente designado pela 

rainha, a aconselhou a apre-

sentar antes este seu con-

frade. 

Inicia a sua atividade na vastíssima arquidiocese no dia 4 

de outubro de 1559. A sua atividade apostólica é multifa-

cetada. 

Notabiliza-se pela realização de visitas pastorais; empenha-

se na evangelização do povo, tendo para o efeito, prepara-

do um catecismo ou doutrina cristã e práticas espiri-

tuais (com 15 edições). 

A solicitude pela cultura e santificação do clero leva-o a 

instituir aulas de Teologia moral em vários 

locais da diocese e a escrever. Merece particu-

lar relevo o Stimulus Pastorum, distribuído aos 

padres dos Concílios Vaticano I e II, que já 

conhece a 22.ª edição. 

A concretização do empenho de reforma 

encontra-se, também, em espaços estruturais 

a que deu vida. 

Em 1560 confia aos jesuítas os Estudos Públi-

cos, que se transformaram no Colégio de S. 

Paulo. 

De 1561-1563 participa no Concílio de Trento, 

onde apresenta 268 petições como síntese 

das interpelações de reforma para a Igreja. 

Para concretizar as reformas tridentinas efetua um sínodo 

diocesano, em 1564, e outro provincial, em 1566. 

Em 1571 ou 1572 dá início à construção do seminário con-

ciliar no Campo da Vinha. 

Em 23 de fevereiro de 1582 renuncia ao arcebispado e 

recolhe-se ao convento dominicano da Santa Cruz, na cida-

de de Viana do Castelo, nascido por seu empenho (1561) 

para favorecer os estudos eclesiásticos e a pregação. 

Morre nesse convento a 16 de julho de 1590, reconhecido 

e aclamado pelo povo como o "Arcebispo Santo", pai dos 

pobres e dos enfermos. O seu túmulo é venerado na anti-

ga igreja dominicana em Viana do Castelo. 

Foi declarado venerável por Gregório XVI em 23 de março 

de 1845. O papa João Paulo II reconheceu em 7 de julho de 

2001 o milagre proposto para a beatificação, celebrada a 4 

de novembro desse ano: dia litúrgico de S. Carlos Borro-

meu, com quem trabalhou arduamente na prossecução 

dos objetivos do Concilio de Trento. A Igreja evoca-o a 18 

de Julho. 


