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Foi há cinco Séculos. 

A peste dizimava as gentes de Lisboa. 

Perante a impotência dos homens, D. 

Manuel I pediu a Veneza uma Relíquia 

de São Roque, popularmente reconheci-

do como o Advogado ouvido por Deus, 

contra as pestes. 

Veneza acedeu. 

Logo um grupo de Homens Bons (como 

então se dizia) instituiu a Irmandade do 

Bemaventurado São Roque e começou a 

erguer uma pequena Ermida para rece-

ber a preciosa Relíquia. A Sua chegada 

mobilizou o povo de Lisboa e na sua 

devoção logo nela se envolveu a Família 

Real e a Nobreza. 

A Ermida de São Roque rapidamente se 

transformou num local importante de 

peregrinação. Nos cinquenta anos 

seguintes ali acorreram numerosos pere-

grinos, cumprindo suas promessas.  

Voltas da História e interesses de 

homens poderosos, fizeram com que a 

Ermida fosse demolida para ali se erguer 

a Igreja de São Roque e a Casa Professa 

da Companhia de Jesus. 

Em 25 de Fevereiro de 1515, o Bispo D. 

Duarte procedeu à Consagração Solene 

da pequena Ermida de São Roque. 

Reviver esta Consagração, quinhentos 

anos depois, como a Irmandade agora o 

fez, tem um significado invulgar. 

Para a Ermida, naquele tempo, conver-

gia todo um Povo, que levava consigo 

uma Esperança ou uma Gratidão que só 

uma Fé invulgarmente profunda justifi-

cava. 

Uma Fé que sabia que, quando a Peste 

rondava, viver ou morrer dependia de 

Deus. Acreditava em Milagres. 

Uma Fé que não foi vã, pois, ao longo do 

pequeno mundo de então, muitos foram 

ouvidos por São Roque, por Deus e mila-

grados. 

Isto leva-nos a pensar na força da Fé dos 

primeiros Irmãos de São Roque, na con-

vicção com que, com a Irmandade, lan-

çaram a primeira pedra de uma devoção 

que percorreu o mundo português e, 

passados quinhentos anos, está bem 

viva, alegre e consoladora. 

Não reza a História que vez alguma 

tenha sido interrompida. 

E se hoje somos nós, os Irmãos de São 

Roque, os guardiões da Sua preciosa 

Relíquia e os responsáveis pelo seu cul-

to, é porque ao longo de cinco séculos 

sempre houve homens e mulheres que, 

com a mesma Força dos Irmãos de 1515, 

fizeram da Fé a Sua Verdade e foram-na 

transmitindo de geração em geração. 

Hoje, os Irmãos de São Roque somos 

nós. 

Os tempos mudaram. Não há realeza 

nem nobreza e o povo não está mobili-

zado. 

Os homens venceram aquela peste. 

Mas as pestes não acabaram. 

Hoje, apresentam-se com outras roupa-

gens. 

Umas provêm de distúrbios da Natureza, 

que o Homem ainda não conseguiu cor-

rigir. Mas outras provêm da mente per-

turbada ou criminosa de alguns homens. 

São pestes que antes de destruírem o 

corpo e a vida, destroem o espírito e os 

valores. 

É assim com a droga, com o crime orga-

nizado, com o álcool, com a violência 

doméstica e, infelizmente, como tantas 

outras. 

COLUNA DO IRMÃO PROVEDOR 

A IRMANDADE.  
CINCO SÉCULOS E NÓS. 
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Missa Mensal da Unidade e Almoço Convívio de Irmãos 

Nas primeiras sextas-feiras de cada mês a Irmandade 
deu continuidade ao Encontro mensal dos Irmãos, 
iniciado com a com a Celebração Eucarística, a Missa 
Mensal de Unidade, seguida do almoço de confrater-
nização. 

Desde a última “Noticias da Irmandade” já tiveram 
lugar os Encontros de  Novembro e Dezembro de 
2014 e Janeiro de 2015, tendo este sido transferido 
para o dia 9 de Janeiro, uma vez que na  primeira sex-
ta-feira do mês, o dia 
2, a Irmandade ainda 
estava encerrada, 
celebrando a entrada 
no Novo Ano. 

O último Encontro 
foi em 6 de Fevereiro 
e foi celebrado com 
a habitual alegria, 
com tempo muito 
frio, mas com forte 
aquecimento interior 
e entusiasmo dos 
Irmãos participantes. 

Sabemos que são 
muitas as razões que 
com frequência nos impedem de participar nas inicia-
tivas e realizações da Irmandade. E são tantas vezes 
razões bem atendíveis que gostaríamos que não exis-
tissem; cansaço, doenças próprias ou de familiares e 
amigos, a inclemência do tempo que aconselha os 
mais idosos a resguardarem-se, as distâncias e até 
razões económicas. 

Mais aí estará uma razão adicional para, os que se 
encontram isentos desses impedimentos ou para os 
que conseguimos ultrapassar essas dificuldades, rea-
lizarmos uma participação activa, que acabaremos 
por saborear com gosto. 

Desta vez fazemos uma sugestão. A multiplicidade de 
iniciativas leva-nos com frequência a cancelar a parti-
cipação em muitos eventos a que gostariamos de 
estar presentes.  Talvez a Missa da Unidade e Almoço 

de convívio, que se 
repete todos os 
meses, esteja nessa 
situação.   

Só fazemos anos uma 
vez em cada ano e 
portanto há só um 
mês do ano em que 
na Missa de Unidade 
o nosso aniversário é 
particularmente evo-
cado e no Almoço 
convívio nos são pes-
soalmente cantados 
os parabéns.  

Marquemos então “o 
nosso mês” para participar na Missa Mensal da Uni-
dade, e façamos tudo para nessa primeira sexta-feira, 
a do mês seguinte ao do nosso aniversário, não 
falharmos e às outras iremos conforme nos for possi-
vel. 

Pensem na sugestão.  Dariamos outro valor ao conví-
vio e serão uns parabéns mais calorosos.   

A nossa Missão começa na dos nossos Irmãos de 

1515. Apenas é mais vasta e exigente. 

Não sei medir a Fé dos homens mas julgo que Fé não 

nos falta. 

A pergunta é: e a Força? É a mesma? 

Cabem-nos, como Irmãos de São Roque, muitas tare-

fas. 

Cabe-nos cumprir o nosso Compromisso, tendo pre-

sente que o é também da Irmandade da Misericórdia 

de Lisboa e da Irmandade do Glorioso São Roque dos 

Carpinteiros de Machado. 

Cabe-nos participar na luta contra as pestes do nosso 

tempo. 

Cabe-nos cumprir a parte que nos toca nos Estatutos 

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Cabe-nos passar à geração seguinte uma Irmandade 

ampla, viva, de rosto erguido e consciência tranquila. 

Estas são tarefas e missões que transcendem, em 

muito, as dos nossos Irmãos de 1515. 

Mas estas celebrações só terão significado se conse-

guirmos repetir em nós a Devoção e a Força que 

levou todos os nossos Irmãos, ao longo de cinco sécu-

los a viver a Missão e a passar o Testemunho.  
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No passado dia 14 de Dezembro, durante a celebra-
ção da Santa Missa na Igreja de São Roque, teve lugar 
a admissão de novos Irmãos que prestaram o seu 
compromisso como Irmãos de São Roque. 

Os novos Irmãos são: 

António José Ravasco Bossa Dionísio 

Maria Teresa de Meirelles Alte da Veiga  

Rodrigo Manuel Matos Soares 

 

É sempre com muita alegria que acolhemos os novos 
Irmãos e pensando no extenso programa de activida-

des da Irmandade e na responsabilidade da  Missão 
que lhe está entregue, por muitos que entrassem 
seriam sempre poucos. São sempre necessários mais 
Irmãos, com força e vontade para responder às solici-
tações que lhe sejam dirigidas, que a seara é grande e 
espera a nossa atenção. 

A todos, a Irmandade da Misericórdia e de São Roque 
dá as boas vindas,  acolhendo-os na nossa Irmanda-
de, em ambiente de  júbilo e esperança e formula 
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 de São Roque 

Durante o ano de 2014 a Irmandade, através do gru-
po de Irmãos e voluntários que acompanha os fune-
rais daqueles que na cidade de Lisboa morrem sem o 
conforto da família, de algum amigo ou conhecido, 
assistiu com a sua presença e oração, 108 funerais. 

Os meios de comunicação social, como já referimos 
no último “Noticias da Irmandade”,  tomaram conhe-
cimento e foram sensíveis à forma como a Irmandade 
dá cumprimento a esta Obra de Misericórdia, de 
sepultar os mortos, originando  diversos pedidos de 
entrevistas e solicitações para fazerem a reportagem 
do acompanhamento de algum funeral. O grupo sen-
tiu algum excesso de pressão nestes pedidos, mas 
quis o Irmão Provedor chamar a atenção para o pos-
sível e provável efeito motivador junto de outras 
comunidades, Irmandades, Misericórdias e até enti-
dades públicas, em replicar esta piedosa prática, pelo 
que deveríamos estar disponíveis e colaborantes com 
essas solicitações.  

E efectivamente as entrevistas publicadas na impren-
sa diária e semanários, na France Press e transmitidas 
na TV, provocaram reacções muito positivas e até a 
adesão de alguns novos voluntários. 

Ao mesmo tempo os contactos com os media envol-
vem sempre algum risco de desfoque ou mesmo de 
introdução de erros de transmissão. Também neste 
caso a referência a crianças despertou a atenção e o 
interesse dos media, tendo sido necessário esclarecer 
que se tinham, incorrectamente englobado sob a 
designação de crianças, fetos e nados mortos. De 
acordo com os elementos recebidos através da SCML, 

que aqui se recorda é a entidade que suporta os 
encargos com estes funerais, indica-se a distribuição 
estatistica referente aos anos de 2013 e 2014. 

 

ANO 2013   ANO 2014 

Nado morto SM        2  Nado morto SM   1 

Nado morto SF        1     Nado morto SF   1 

Recém-nascido SM  1                Feto SM   4  

Bebe SM                    1                Feto SF    2 

Feto SM                     0 

Feto SF         3 

 

Renovamos o apelo aos Irmãos e Voluntários para se 
juntarem a este grupo, e dentro das suas disponibili-
dades e de acordo com as suas sensibilidades e senti-
mentos, participarem nesta obra de misericórdia. 

Acompanhamento de Funerais 
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Aquisição de uma Caixa de Esmolas do Séc. XVIII 

Pedido de Apoio aos Irmãos 

Segue a bom ritmo a participação dos Irmãos na aqui-
sição da Caixa de Esmolas do séc XVIII, tendo já sido 
recebidos  1.120,00€ . 

Com mais alguns contributos vamos conseguir cobrir 
integralmente o custo de aquisição, sem pesar nas 
contas da Irmandade. 

Todos aqueles que têm passado pela Irmandade e 
observado a Caixa, manifestam o seu apreço e entu-
siasmo pela beleza da peça e pelo seu significado. 

Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online 

Apresentação à Comissão Europeia  
Conforme referimos no último “Noticias da Irmanda-
de” o Regime Jurídico dos Jogos e apostas online tem 
constituído uma preocupação central na atividade da 
Irmandade, consciente dos gravíssimos perigos que a 
legislação em apreciação poderia potenciar, especial-
mente para os mais jovens, com hábitos arreigados 
de acesso à internet, que facilmente os transforma 
em escravos do vicio do jogo. 

Foi feita uma apresentação à Comissão Europeia 
através das entidades que tem obrigatoriamente de 
ser envolvidas no processo, tendo sido esta apresen-
tação trabalhada com recurso aos meios próprios da 
Irmandade. 

Da iniciativa foi informalmente dado conhecimento 
pessoal ao Provedor da SCML 

Cópia da Apresentação foi entregue ao Senhor Car-
deal Patriarca, D. Manuel Clemente, em audiência 
pedida com o único objectivo de lhe dar a conhecer 
esta questão e o tratamento que lhe estava a dispen-
sar a Irmandade, tendo o Senhor Cardeal, louvado e  

enaltecido a militância da Irmandade. 

A Mesa da Irmandade tem manifestado ao Irmão 
Provedor todo o seu apoio e agradecimento pela sua 
dinâmica acção em prol da contenção da legislação 
em transito de aprovação sobre os Jogos e apostas 
“on line”, incluindo a exposição dirigida ao Senhor 
Provedor de Justiça em que se analisa a inconstitucio-
nalidade da proposta legislativa. 

Sentindo que está exercendo, como lhe compete, as 
obras de Misericórdia, “dar bom conselho” e “corrigir 
os que erram”, a Irmandade sente uma grande ale-
gria e até orgulho da tenacidade desta actuação mui-
to especialmente personificada na iniciativa do Irmão 
Provedor. 

Festa de Natal na Aldeia de Santa Isabel 
A Festa de Natal na Aldeia de Santa Isabel, que teve 
lugar no dia 18 de Dezembro, renovou a dinâmica 
comunitária que tem estado presente nos eventos 
celebrativos da Aldeia. 

Com já vai sendo hábito a Festa começou pela Cele-
bração Eucarística, na Capela da Aldeia, presidida 
pelo Rev. Capelão do Alcoitão Padre João e  animada 
pelo Coro da Aldeia. 

Recuperada a Capela, para maior brilho e satisfação 
dos responsáveis e utentes da Aldeia, foi bonito vê-la 
cheia com a vivacidade dos formandos e a participa-
ção das Autoridades locais que corresponderam ao 
convite da Aldeia.  

Seguiu-se o almoço e festa de confraternização em 
que os jovens formandos actuaram com desbordante 
entusiasmo, tendo também os menos jovens actuado 
com insuspeitada energia. 
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Comemoração dos 500 anos da Consagração da Ermida de São Roque 

25 de Fevereiro 1515/2015 
A Coluna do Irmão Provedor está centrada no V Cen-
tenário da Consagração da Ermida de São Roque, 
uma reflexão e uma exortação. 

A Irmandade não poderia deixar em claro a passagem 
dos 500 anos da consagração da Ermida de São 
Roque, que se completam no próximo dia 25 de 
Fevereiro. Já houve tempo em que o dia 25 de Feve-
reiro era celebrado como o dia da Irmandade, asso-
ciando a data de 25 de Fevereiro de 1515 à fundação 
da Irmandade,  mas como investigações posteriores 
levaram a indicar a data de 1506 para a criação da 
Irmandade, aquela data foi deixada cair, sem que isso 
pudesse fazer apagar todo o intenso significado da 
data da sagração da Ermida.  

A Mesa decidiu comemorar a data da sagração da 
Ermida com um conjunto de acções que se elencam 
no programa que seguidamente se indica. 

 

 Programa das Comemorações do V Centenário 
da Sagração da Ermida: 

 

11.30h – Missa Solene, presidida pelo Ex.mo e 
Rev.mo Monsenhor Cónego Nuno Isidro Cordei-
ro, Vigário Geral do Patriarcado, em representa-
ção de Sua Eminência, o Cardeal Patriarca de 
Lisboa, Dom Manuel Clemente, em Fátima, em 
retiro anual do Episcopado.  

Durante a Celebração Eucarística, realizar-se-á a 
Tomada de Posse e Compromisso dos membros 

dos órgãos Sociais da Irmandade, eleitos para o 
mandato do quadriénio 2015/2018. 

12.45h – Descerramento da lápide comemorati-
va, junto à Casa de Despacho da Irmandade. 

13.15h – Almoço de confraternização dos 
Irmãos 

15.00h – Apresentação do livro editado pela 
Irmandade “Pagelas e Estampas Devotas de São 
Roque”, pelo Irmão Mesário António Agostinho 
Homem e pela autora, a Irmã Helena Gonçalves 
Pinto. 

15.45h – Visita guiada à Igreja e Museu de São 
Roque, na perspectiva da antiga Ermida, pelo 
técnico superior do Museu de São Roque, Dr. 
Ricardo Máximo.  

Seja pela comemoração do V Centenário da Consa-
gração da Ermida de São Roque, seja também pela 
tomada de posse e Compromisso solene dos Irmãos 
eleitos para  os Corpos Sociais da Irmandade para o 
quadriénio 2015 – 2018, foi motivadora a forma 
como os Irmãos participaram nos actos programados. 

A Irmandade necessita da reafirmação da participa-
ção de todos  e aos Irmãos eleitos  é essencial poder 
contar com o calor do apoio dos Irmãos sinal de uma 
colaboração participativa. 

 

 

Almoço de Natal dos Irmãos de São Roque 

Mantendo uma saudável tradição teve lugar no pas-
sado dia 22 de Dezembro, o Almoço de Natal da 
Irmandade, antecedido da Celebração Eucarística na 
Igreja de São Roque. 

Por amabilidade do Irmão Estevão Varão, Presidente 
da ARMIL, o almoço realizou-se, este ano, nas instala-

ções da Associação, com grande participação e num 
ambiente muito agradável de aberta confraterniza-
ção. Conforme o que também já é tradição foram 
trocadas prendas entre os participantes, saudadas 
com exclamações de surpresa e satisfação.   
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Consignação de 0,5% do IRS e Consignação do Benefício de  

15% do IVA suportado, a favor da Irmandade 

Conforme carta circular que foi enviada aos Irmãos, a 
Irmandade requereu e obteve deferimento para ter-
mos direito à consignação de 0,5% do IRS. 

Não podemos deixar de aproveitar esta via para 
melhorara os nossos recursos e simultaneamente 
tornar a nossa Irmandade mais autónoma financeira-
mente. Ao fazer a sua próxima declaração de IRS, 

relativa a 2014, indique no Quadro 9 do Anexo H o 
NIPC da Irmandade e motive os seus amigos e conhe-
cidos a fazerem o mesmo. 

Tome nota e não se esqueça do NIPC da Irmandade; 

NIPC—501627642  

Eleição do Órgãos Sociais da Irmandade para o Quadriénio 2015-2018 

Aprovação do Plano de Actividades para 2015 

No passado dia 12 de Janeiro tiveram lugar duas 
Assembleias Gerais de Irmãos, respectivamente a 
Assembleia Geral Ordinária para Aprovação do Plano 
de Actividades para 2015 e a Assembleia Geral para 
Eleição dos Órgãos Sociais da Irmandade para o qua-
driénio 2015 – 2018, tendo-se realizado uma na 
sequência da outra. 

As Assembleias foram invulgarmente participadas e o 
Irmão Provedor, medicamente desaconselhado a par-
ticipar, quis fazer-se presente com a gravação de um 
vídeo, que foi projectado no início da Assembleia 
Geral Ordinária de Aprovação do Plano de Activida-
des. 

Numa emotiva mensagem agradeceu o apoio e cola-
boração recebidos, desde que se inicou um projecto 
de dinamização da Irmandade, que tinha caído num 
indesejável e inaceitável adormecimento. Formulou 
emotivos votos de uma  continuada dádiva da Irman-
dade no cumprimento das obras de misericórdia. 

Na votação para os Órgãos Sociais, para que se apre-
sentou uma única lista, num misto de continuidade e 
renovação de nomes, registaram-se os seguintes 
resultados: 

Número de votos expressos….55 (cinquenta e cinco) 

Votos a favor. ……………………...47 (quarenta e sete) 

Votos contra………………………… 5  (cinco) 

Votos em branco …………………  2  (dois) 

Abstenção…………………………...  1  (um) 

São os seguintes os Irmãos eleitos para os Órgãos 
Sociais: 

Mesa da Assembleia Geral: 

Presidente:  António José de Castro Bagão Félix 

Primeiro Secretário: Rui Gentil de Portugal e Vascon-
celos Fernandes 

Segundo Secretário: Maria Luísa Belo do Nascimento 
Osório de Castro 

 

Mesa Administrativa: 

Irmão Provedor: Pedro António José Bracourt Pesta-
na de Vasconcelos 

Primeiro Irmão Vice-Provedor: Mário do Nascimento 
Vieira Pinto Coelho 

Segundo Irmão Vice-Provedor: António Balcão Fer-
nandes Reis 

Mesários:  

Elizabeth Teixeira Antunes Teixeira 

Manuel Tomás Mateus da Silva Garcia 

Custódio Joaquim Braz 

Luís Manuel Mendes da Silva Pires de Oliveira, Frei 
OFM 
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Auto de Natal 2014 

José, O Escolhido de Deus 

É com natural satisfação que se regista o renovado 
êxito do Auto de Natal deste ano, ao nível das melho-
res realizações de anos anteriores tendo sido recebi-
das felicitações de diferentes origens e características 
reafirmando a forma como o Auto é apreciado por 
diferentes públicos.  

Este ano a narrativa teve por base a figura de São 
José e a apresentação cénica fez recurso a um esque-
ma de sombras projectadas em grande painel, que 
acompanharam toda a representação. 

Entre as novidades esteve a participação do magnifi-
co coro juvenil de São Carlos em que se integraram 
crianças e jovens dos equipamentos da Santa Casa, 
que tiveram oportunidade de ensaiar nos espaços do 
Teatro de São Carlos. É fácil de adivinhar qual não 
tenha sido o encanto daqueles jovens e daquelas 
crianças em ensaiar num tal ambiente. Também isto 
é parte integrante dos objectivos do Auto de Natal. 

António Pais Agostinho Homem  

Isabel Maria dos Santos Ribeiro Gomes 

Luís Filipe Mendia de Castro  

Ana Júlia da Silva e Sousa 

Mesário Suplentes: 

António José Ravasco Bossa Dionísio 

Maria Adelaide Muge de Oliveira 

 

Conselho Fiscal ou Definitório: 

Presidente: Guilherme Waldemar Pereira de Oliveira 
Martins 

Vogal: Francisco d’Orey Manoel 

Vogal: Tiago Nuno Proença Esgalhado 

Suplentes: 

Victor Manuel Gaspar Santos 

Alexandra Maria Rodrigues Batalha Pereira 

Aquisição de um Estandarte de Procissão com a Figura de São Roque 

Na reunião de Mesa do passado dia 29 de Janeiro foi 
aprovada a aquisição de um estandarte de Procissão, 
do séc. XIX, com a figura de São Roque, com as 
dimensões de 190x53 cm.  Foi adquirido directamen-
te à Leiloeira Corte Real, no Porto, pelo valor de 
350,00€ a que acresce a comissão leiloeira. 

É uma bela peça que passaremos a integrar nas nos-
sas procissões e que aqui se reproduz para que possa 
ser apreciado pelos Irmãos. 
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Celebração de Natal na Capela de São Roque do Antigo Arsenal 

Promoveu a Marinha no dia 19 de Dezembro a Cele-
bração do Natal na Capela de São Roque dos Carpin-
teiros de Machado, no antigo Arsenal de Marinha, 
nas actuais Instalações Centrais de Marinha. 

Foi celebrante o Capelão Chefe da Marinha, Padre 
José Costa, que recebeu o Almirante Chefe de Estado 
Maior da Armada, Almirante Macieira Fragoso, que 
participou na Celebração com numerosos militares e 
civis ao serviço nas referidas Instalações Centrais.  

Os Irmãos marinheiros, acompanhados do Irmão Pro-
vedor, acorreram, envergando as suas capas, tendo 
sido recebidos com muita afabilidade e simpatia, 
recebendo uma singela saudação do  celebrante. 

Terminada a Celebração, para memória futura, deixa-
ram-se fotografar na magnifica sala anexa da Capela. 

Possa esta iniciativa ajudar a criar o ambiente propi-
cio à dinamização e presença da Irmandade naquela 
Capela de São Roque dos Carpinteiros de Machado, 
que pela sua carga histórica diz tanto à nossa Irman-
dade e que desejaríamos que fosse um elo de ligação 
aos marinheiros, também eles tão fortemente ligados 
a esta Capela. 

Canto das Janeiras 

Prosseguindo a tradição da Irmandade e da Santa 

Casa, no passado dia 6 de Janeiro, Dia dos Santos Reis 

Magos e Festa da Epifania do Senhor, a Irmandade da 

Misericórdia e de São Roque de Lisboa promoveu 

mais um canto das “Janeiras” levado a cabo por 

crianças e utentes mais idosos acolhidos pela Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Esta iniciativa teve lugar primeiro na Igreja de São 

Roque, com o canto ao Deus Menino, seguido de 

nova apresentação na Sala de Extracções, desta vez 

dirigido ao Senhor Provedor e Mesa da Santa Casa. 

Patriarca de Lisboa elevado a Cardeal 

No Consistório público do passado dia 14 de Feverei-

ro, o Papa Francisco elevou à dignidade cardinalícea 

vários Bispos, entre eles o Senhor Patriarca de Lisboa, 

D. Manuel Clemente, Irmão de São Roque, criado 

Cardeal-Presbítero, titular da Igreja de Santo António 

dos Portugueses na Cidade e Diocese de Roma. 

A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lis-

boa regozija-se com a elevação de um Irmão seu à 

dignidade cardinalícia e felicita o Senhor D. Manuel 

Clemente, nosso Patriarca, desejando-lhe que o 

Senhor o acompanhe e ajude neste novo múnus pas-

toral, agora com responsabilidades acrescidas ao ser-

viço da Igreja Universal. 


