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Por altura do 503ª aniversário da 

Consagração da Ermida de São 

Roque (25.02.2018), recuperamos 

este texto do nosso Irmão Prove-

dor: 

Foi há cinco Séculos. 

A peste dizimava as gentes de Lis-

boa. 

Perante a impotência dos homens, 

D. Manuel I pediu a Veneza uma 

Relíquia de São Roque, popular-

mente reconhecido como o Advo-

gado 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 receber 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 rapida-

mente se transformou num local 

importante de peregrinação. Nos 

cinquenta anos seguintes ali acor-

reram numerosos peregrinos, 

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 Ro-

que e a Casa Professa da Compa-

nhia de Jesus. 

Em 25 de Fevereiro de 1515, o 

Bispo D. Duarte procedeu à Con-

sagração Solene da pequena Ermi-

da de São Roque. 

Reviver esta Consagração, qui-

nhentos anos depois, como a Ir-

mandade agora o fez, tem um sig-

nificado invulgar. 

Para a Ermida, naquele tempo, 

convergia todo um Povo, que le-

vava consigo uma Esperança ou 

uma Gratidão que só uma Fé in-

vulgarmente profunda justificava. 

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 en-

tão, muitos foram ouvidos por São 

Roque, por Deus e milagrados. 

Isto leva-nos a pensar na força da 

Fé dos primeiros Irmãos de São 

Roque, na convicção com que, 

com a Irmandade, lançaram a pri-

meira pedra de uma devoção que 

percorreu o mundo português e, 

passados quinhentos anos, está 

bem viva, alegre e consoladora. 

COLUNA DO IRMÃO PROVEDOR 

 A IRMANDADE. CINCO SÉCULOS E NÓS. 
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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 res-

ponsáveis pelo seu culto, 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 trans-

mitindo de geração em geração. 

Hoje, os Irmãos de São Roque somos nós. 

Os tempos mudaram. Não há realeza nem nobre-

za e o povo não está mobilizado. 

Os homens venceram aquela peste. 

Mas as pestes não acabaram. 

Hoje, apresentam-se com outras roupagens. 

Umas provêm de distúrbios da Natureza, que o 

Homem ainda não conseguiu corrigir. Mas ou-

tras provêm da mente perturbada 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 organizado, 

com o álcool, com a violência doméstica e, infe-

lizmente, como tantas outras. 

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 

tarefas. 

Cabe-nos cumprir o nosso Compromisso, tendo 

presente que o é também da Irmandade da Mise-

ricórdia 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 Esta-

tutos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Cabe-nos passar à geração seguinte uma Irman-

dade ampla, viva, de rosto erguido e consciência 

tranquila. Estas são tarefas e missões que trans-

cendem, em muito, as dos nossos Irmãos de 

1515. 

Mas estas celebrações só terão significado se 

conseguirmos repetir em nós a Devoção e a For-

ça que levou todos os nossos Irmãos, ao longo 

de cinco séculos a viver a Missão e a passar o 

Testemunho.  

Missa Mensal da Unidade e Almoço Convívio de Irmãos 

No passado dia 2 de Fevereiro (primeira sexta 

feira do mês) a Irmandade comemorou o aniver-

sário dos nossos Irmãos que fizeram anos no 

passado mês de Janeiro com o tradicional almo-

ço-convívio antecedido da missa mensal de uni-

dade celebrada na Igreja de São Roque. 

Os Irmãos aniversariantes foram os que a seguir 

se indicam: 

Antonio Joaquim  Afonso 

Maria Luisa de Ascenção Folgado 

Rui Pedro de Freitas Nunes 

João Correia Mendes 

Lucia Cristina de Jesus Martins Dias 

Maria Manuela Varela Pereira Cardoso 

Maria Catarina Palma Fialho 

Manuel Inácio Antunes Pinto 

Marta Margarida T. F. Paulino 

Maria Amélia da Veiga Nunes 

Joaquim Manuel Correia Chambino 

Madre S. João de Brito/ Maria de Lourdes e de 

Almeida 

Teresa de Jesus Pinto Coelho Teles da Silva 

Carlos Manuel Aguiar Valente Almeida 

Francisco Emílio Neves da Piedade Vaz 



3             NOTÍCIAS DA IRMANDADE 

2018 

Reunião Geral de Irmãos e Assembleia Geral de Irmãos 

Na última Reunião Geral de Irmãos e na Assem-

bleia Geral que tiveram lugar a 6 de Fevereiro 

houve oportunidade de reflectir sobre a vida da 

Irmandade e de dar a conhecer aos Irmãos o que 

de mais importante se vai relacionando com a 

Irmandade. 

Uma maior participação teria permitido a um 

maior número de Irmãos um acompanhamento 

mais esclarecido da vida da Irmandade. 

 Um dos pontos com maior relevância foi a 

aprovação do texto actualizado dos nossos Esta-

tutos, ou seja, como especificamente se desig-

nam, do nosso Compromisso.  

O Compromisso foi integralmente revisto e foi 

introduzido um número muito significativo de 

alterações. No entanto na sua essência o seu es-

pirito manteve-se inalterado.  

De forma necessariamente resumida indicare-

mos os artigos/matérias que foram trabalhados e 

actualizados. 

Artigo 7 º  

Define as categorias de Irmãos, em Efecti-

vos e Honorários. 

Cria o Irmão-Provedor Emérito que pode ser 

atribuído a ex-Provedores que, em virtude 

do excepcional desempenho das suas fun-

ções de Irmão-Provedor e do prestígio gran-

jeado para a Irmandade sejam considerados 

merecedores de tal distinção. 

Artigo 11 º 

Prevê a possibilidade da suspensão temporá-

ria da qualidade de Irmão, a requerimento do 

próprio, quando motivos justificados e acei-

tes pela Mesa assim o aconselhem. 

 

Capítulo III  -  Artigo 13 º Beneméritos, 

Voluntários e Amigos. 

Para além da Formalização da categoria de 

Benemérito, com a criação das categorias de 

associados Voluntários e Amigos quis-se 

dar resposta a situações particulares, de pes-

soas singulares e entidades que, por razões 

pessoais ou circunstâncias objectivas ou 

subjectivas, não possam ou não desejem as-

sumir o Compromisso de Irmãos, mas dese-

jem manter-se próximas da Irmandade. 

Podem ser admitidos como Voluntários da 

Irmandade, as pessoas singulares que se sin-

tam motivadas em actividades da Irmanda-

de, designadamente no cumprimento das 

obras de misericórdia espirituais e corporais.  

Podem ser admitidos como Amigos da Ir-

mandade, as entidades e pessoas singulares 

que se sintam próximas da Irmandade e ma-

nifestem o desejo de serem informados e de 

acompanhar ou participar nas suas activida-

des. 

Artigo 15 º 

É mantida a gratuidade do exercício de qual-

quer cargo dos Órgãos Sociais e Consulti-

vos, com a possibilidade de serem pagas as 

despesas directamente ocasionadas pelo 

exercício dos cargos. 

Seguindo a legislação entretanto publicada 

abriu-se a possibilidade , “quando o volume 

do movimento financeiro, do trabalho, das 

actividades a desenvolver da constância e 

intensidade das responsabilidades ou a com-

plexidade dos serviços exijam o trabalho e a 

presença prolongada de um ou mais mem-

bros dos Órgãos Sociais” de passarem estes 

a serem remunerados, “desde que sob pro-

posta da Mesa Administrativa , a Assem-

bleia Geral assim o delibere e fixe o respec-

tivo montante da retribuição.” (continua)  
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Sabem os Irmãos como se verificam condições e 

haveria razões concretas para a aplicação deste 

normativo, mas nada foi proposto nesse sentido,  

mantendo-se a total gratuidade do exercício de 

todos os membros dos Órgãos Sociais e Consul-

tivos. 

Artigo 16º 

A duração dos mandatos dos Órgãos Sociais foi 

fixada em quatro anos 

Artigo 22 º 

Para além da votação presencial continuam a ser 

admitidas a votação por correspondência e por 

representação através de outro Irmão, com a 

restrição de cada Irmão não poder representar 

mais de cinco Irmãos. 

Artigo 48 º 

Acompanhando a abertura ecuménica, que os 

novos tempos têm vindo a permitir, considera-se 

que também compete ao Assistente Eclesiástico 

da Irmandade  “garantir a assistência espiritual 

aos fiéis não católicos que o requererem.”  

 Na Assembleia Geral e no contexto de “Outros 

assuntos” foi referida a anunciada participação da 

SCML no capital social do Montepio bem como no-

tícias veiculadas na comunicação social. 

A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de 

Lisboa sente o peso histórico da sua ascendência, 

recorda as raízes da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa na Irmandade da Misericórdia e sofre como 

suas todas as potenciais vicissitudes que possam 

comprometer a estabilidade e o próprio futuro da 

Santa Casa. 

A Mesa Administrativa da Irmandade sentiu ser seu 

dever dar a conhecer aos Irmãos ser com muita preo-

cupação que acompanha todo este processo.  

É com o mesmo sentimento que a Irmandade segue 

as declarações que sobre o assunto têm vindo a ser 

publicadas, preocupação que não afecta a decisão de 

não ser tomada uma qualquer posição pública por 

parte da Irmandade. 

É uma opção que se mantem sem alteração, mesmo 

depois do aparecimento de algumas noticias tentando 

envolver a Irmandade, os seus Órgãos Sociais e al-

guns Irmãos, que são conhecidas figuras públicas. 

A Irmandade não se envolveu, nem se envolverá 

neste negócio, nem o seu Estatuto e o Relacionamen-

to Institucional com a Santa Casa justificariam uma 

tal iniciativa. 

O bom senso e o discernimento dos Irmãos, hão-de 

permitir uma correcta avaliação e uma crítica sã e 

ponderada das diversas notícias que continuarão a 

surgir sobre o assunto. 

Peçamos a Deus, por intercessão de São Roque, que 

em cada momento saibamos tomar as decisões mais 

sensatas e que nunca o Espirito deixe de assistir os 

diferentes responsáveis nas decisões que haja mister 

de serem tomadas. 

Visita “domiciliária” do Oratório da Sagrada Família 

Lembrando uma tradição muito querida das fa-

mílias cristãs, que ainda subsiste em algumas 

localidades e Paróquias lisboetas, a Irmandade 

vai estabelecer, muito em breve, a visita da Sa-

grada Família aos Equipamentos da Santa Casa 

e aos Irmãos que manifestem o desejo de se as-

sociar à iniciativa.  

O Oratório, cuja foto acompanha esta notícia, 

passará a circular pelos Equipamentos, permane-

cendo 24 horas em cada um dos Equipamentos 

aderentes, assim se recriando a tradicional 

“Visita mensal domiciliária da Caixa (Oratório) 

da Sagrada Família”. 

Na escala assim organizada poderão ser integra-

dos os Irmãos que se queiram associar a esta pi-

edosa devoção e manifestem esse desejo.   

A seu tempo serão dadas mais informações e 

pormenores de execução. 
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Calendário para as Celebrações da Quaresma e Páscoa em São Roque 2018 

Consulte aqui toda a informação referente às celebrações da Quaresma e Páscoa, a realizar na Igreja 

de São Roque, em Lisboa: 
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Auto de Páscoa 2018 


