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Escola Emídio Garcia de visita a Roma
A Escola Emídio Garcia de 
Bragança esteve, pelo tercei-
ro ano consecutivo, represen-
tada em Roma com a partici-
pação de quarenta alunos na 
Visita de Estudo de EMRC 
(Educação Moral e Religiosa 
Católica) a Roma e Vaticano. 
Esta iniciativa, realizada en-
tre os dias 11 e 15 de feverei-
ro, proporcionou aos alunos 
de 11ºano, inscritos na disci-
plina, um aprofundamento 
histórico, cultural, social e 
humano. 
Esta atividade contou com 
visitas à Basílica e Praça de 
S.Pedro, aos Museus do Va-
ticano, Coliseu, Fórum Ro-
mano, Circo Máximo, Galle-
ria Borghese (onde estão das 
obras mais conceituadas de 
Bernini), Praça de Espanha, 
Fontana di Trevi, Panteão, 
Praça Navona, Monte Capi-
tolino, Igreja de São Pedro in 
Vincoli, Igreja de Santa Ma-
ria della Vittória, Igreja de 
S.Luís dos Franceses, Igreja 
de Santo António dos Por-
tugueses, Altare della Pátria, 

entre outros magníficos mo-
numentos.
Para além de todas as visi-
tas culturais, o programa da 
visita contou também com 
a participação na Audiência 
Geral do Papa Francisco, na 
Quarta-feira de Cinzas que 
decorreu na Praça de São Pe-
dro e, na qual, os participan-
tes tiveram a oportunidade 
de estar mais perto do Sumo 
Pontífice. 

A ação social foi outro dos 
pontos altos desta iniciativa. 
Um grupo de alunos teve a 
oportunidade de participar 
na distribuição de alimentos 
aos sem-abrigo de Termini, 
em Roma, numa atividade 
promovida pela Comunida-
de de Santo Egídio e a qual 
deu a oportunidade de um 
contacto mais próximo da-
queles que mais precisam. 
Para Alberto Pais, professor  

 David era 
um santo. 
E era um 

pecador. Um 
pecador que se 
tornou santo. 
Já Salomão foi 
rejeitado porque 
era corrupto. 
Alguém que 
é corrupto 
não se pode 
tornar santo. 
E tornamo-
nos corruptos 
se seguirmos 
o caminho da 
fraqueza do 
coração”

Papa Francisco
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de EMRC e um dos organi-
zadores, esta é uma das ini-
ciativas mais interessantes da 
visita pois “vai de encontro a 
um dos principais objetivos 
da disciplina: o crescimento 
humano dos alunos”. 
Segundo a opinião do docen-
te, o contacto com os mais 
necessitados é a melhor for-
ma de visitar  Roma e, em es-
pecial, o Papa Francisco.  

SDEMRC

Nomeações:

S.E.R., D. José Cordeiro, Bispo de Bragança-Miranda procedeu às 
seguintes nomeações:

• Delegado Diocesano para o Diaconado Permanente: Padre José 
António de Almeida Machado;
• Assistente Eclesiástico Diocesano da Cáritas Diocesana: Padre 
José Manuel Bento Soares;
• Assistente Eclesiástico da Associação Entre Famílias: Padre Oc-
távio Augusto Sobrinho Alves;
• Administrador Paroquial da Unidade Pastoral de S. Bento: P. 
António Joaquim Rodrigues Magalhães com a colaboração do Mons. 
Adelino Fernando Paes;
• Obra da Rua fundada pelo Padre Américo e continuada por outros 
Padres e Leigos da “Obra da Rua”, entre eles o P. José Telmo Ferraz: Pa-
dre Fernando Licínio Alves Fontoura enviado, de sua livre vontade, ao 
serviço da evangelização dos mais pobres e mais carecidos de conforto 
e de ajuda, conforme as normas de vida dos Padres da Obra da Rua;
• Serviço Diocesano da Pastoral das Migrações e Minorias Étni-
cas: Maria de Fátima Alves Augusto Castanheira, Diretora, Diácono 
Joaquim Eduardo Rodrigues Queirós, Assistente, Ana Margarida Ei-
ras Preto Fernandes, Cristina Conceição Ferreira Vidal Figueiredo, 
Isabel Maria Fernandes Gonçalves, Luís Pinto Castanheira e Raúl A. 
Brás Gomes;
• Comissão Diocesana de Arte Sacra e Bens Culturais: Presidente: P. 
António Augusto Ferreira Pires; Membros: P. José Manuel Bento So-
rares (Arcipreste de Bragança), P. Nelson César Pinto Silva (Arcipreste 
de Miranda), P. Carlos Duarte Ventura Fonseca (Arcipreste de Mi-
randela) e P. José Belmiro Lino Rodrigues (Arcipreste de Moncorvo).
Secretaria Episcopal, 19 de fevereiro de 2018

// Diocese

Pe. Fernando 
Fontoura a 
caminho de 
Moçambique
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Lectio Divina 
quaresmal 
começa com 
muita participação

O Pe. Fernando Fontoura está 
de partida da diocese para Mo-
çambique, onde vai dirigir a 
Obra de Rua, a pedido do Pe. 
Telmo Ferraz.
“Na continuação da nobre e 
simples história missionária e 
da diaconia da caridade da nos-
sa Diocese, especialmente liga-
da ao nosso antecessor D. Ma-
nuel de Jesus Pereira, de viva e 
grata memória, dando licença e 
aceitando enviar o Rev.do Padre 
José Telmo Ferraz para o servi-
ço da “Obra da Rua”, fundada 
pelo Padre Américo, cujo pro-
cesso de canonização está em 
curso”, explicou D. José Cor-
deiro.

Foi com a igreja do seminário de S. José cheia que arrancou a Lectio 
Divina quaresmal. ‘«Se conhecesses o Dom de Deus» (Jo 4, 5-42) ati-
tudes: encontro pessoal com Jesus Cristo’ foi o tema proposto. A dina-
mização esteve a cargo dos Convívio Fraternos, Mensagem de Fátima 
e da capelania do Instituto Politécnico de Bragança. Na próxima se-
gunda-feira serão os Jovens MIC, os Jovens UPA e a equipa de EMRC.


