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PREÂMBULO

A Diocese da Guarda
1. A Diocese da Guarda foi fundada originalmente na cidade 
romana da Egitânia, actual Idanha-a-Velha. Contudo, face ao 
declínio acentuado desta, sobretudo após o domínio 
muçulmano, o rei D. Sancho I de Portugal fundou, em 1199, 
mais a Norte, uma nova cidade, a Guarda, pedindo ao Papa 
Inocêncio III que transferisse a sede episcopal para essa cidade, 
funcionando aí desde então a sede da Diocese que, em latim, 
retém o velho nome de Dioecesis Aegitaniensis. O seu território 
abrange, no Distrito de Castelo Branco, os concelhos de 
Belmonte, Covilhã, Fundão e Penamacor, e ainda quatro 
freguesias do concelho de Castelo Branco (Almaceda, Louriçal 
do Campo, Ninho do Açor e São Vicente da Beira); no Distrito de 
Coimbra, a freguesia de São Gião (concelho de Oliveira do 
Hospital); no Distrito da Guarda, os concelhos de Almeida, 
Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Gouveia, 
Guarda, Manteigas, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso, uma 
freguesia do concelho de Fornos de Algodres (União das 
freguesias de Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão, sendo 
esta última apenas civil) e duas freguesias de Vila Nova de Foz 
Coa (Almendra e Castelo Melhor). Tem uma área de 6.759 Km2 
e uma densidade populacional de 31,9 habitantes por Km2.

2. Trata-se de uma zona do interior do país, maioritariamente 
rural, com uma economia fraca, embora nos últimos tempos 
tenham melhorado os recursos humanos e a acessibilidade. De 
facto, o poder de compra per capita passou de 59,3 em 2001, 
para 72 em 2016, mas ainda longe do índice 100 nacional. 
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Segundo o censo de 2001, a sua população estava estimada em 
250.000 habitantes, embora o decréscimo demográfico se tenha 
vindo a acentuar cada vez mais, sobretudo na população mais 
jovem (menos 33,8% no segmento dos 0 aos 34 anos entre 
2001 e 2016). Segundo dados relativos a 2016, houve um 
decréscimo global de mais de 14%, ou seja, contabilizam-se 
actualmente cerca de 215.000 habitantes.

3. Também os últimos recenseamentos promovidos pela Igreja 
Católica, em Portugal, datados de 1981, 1991 e 2001 têm 
manifestado, na frequência da missa dominical, essa mesma 
tendência, sobretudo nas zonas rurais da Diocese. Um estudo 
mais recente, datado de 2011, e promovido pelo Centro de 
Estudos de Religiões e Culturas (CERC) da Universidade 
Católica Portuguesa, dava conta da mesma realidade a nível 
nacional. Acresce ainda o fenómeno migratório, fenómeno que 
ocorre com frequência, não só pelas carências económicas 
desta Diocese do interior do país, como pela proximidade com a 
fronteira. Mais é de realçar a secularização que se tem instalado, 
tal como em toda a Europa, ainda que se denote a presença de 
um certo ambiente de cristandade ao manter o pedido de alguns 
sacramentos, sobretudo do Baptismo e Confirmação, sem que 
isso tenha consequências práticas na vivência e celebração da 
fé. 

Serviços diocesanos de pastoral
4. Ao nível das estruturas e serviços pastorais da Diocese tem-
se sentido a falta de uma maior e mais consertada coordenação, 
assim como a existência de alguma carência de objectivos 
comuns. Verifica-se ainda que alguns desses serviços não 
correspondem às necessidades reais da Diocese, outros podem 
ser mais oportunos e outros ainda melhor articulados. Tem-se 
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constatado que, nos últimos tempos, a acção pastoral precisa de 
um novo ardor, novos métodos e novas expressões (João Paulo 
II. Discurso à assembleia do CELAM, Haiti 1983), de acordo com 
a nova etapa de evangelização em que vivemos.

Arciprestados
5. Em termos arciprestais, actualmente a Diocese está dividida 
em quinze arciprestados. Alguns desses arciprestados, pelo 
facto de terem ao seu serviço um reduzido número de 
sacerdotes (em média três ou quatro), muitos deles com idade 
avançada, acabam por não funcionar propriamente como 
instâncias pastorais intermédias entre a Diocese e as paróquias, 
tal como se pretende. Tem sido difícil programar acções comuns, 
as reuniões periódicas do clero, com tão poucos participantes, 
não têm tido grande viabilidade, e até a função de arcipreste 
acaba por ser um pouco desvalorizada. Tudo indica que o 
arciprestado, para ter a relevância que lhe confere o Código de 
Direito Canónico, necessita de uma reorganização.

As paróquias
6. Em termos de divisão territorial, a Diocese possui 359 
paróquias. A sua maioria são paróquias rurais e presididas por 
um clero envelhecido. As ordenações sacerdotais dos últimos 
tempos não são, nem serão nos tempos mais próximos, 
suficientes para assegurar devidamente o habitual serviço 
paroquial. Neste sentido, pode-se afirmar que o modelo do 
passado, uma paróquia, um pároco, salvo raras excepções, não 
é mais possível na actualidade. 
As pequenas dimensões de algumas comunidades paroquiais, 
sobretudo nas regiões mais desertificadas, e uma prática cristã 
reduzida em muitas outras, impedem-nas de ter o dinamismo 
necessário ou confrontam-nas com a falta de meios humanos e 
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materiais para sobreviverem com qualidade. A uma escala maior, 
as possibilidades de qualidade celebrativa, catequética, 
evangelizadora, sócio-caritativa talvez possam ser maiores. Na 
verdade, as paróquias têm cada vez menos condições para 
desempenhar de maneira eficaz a sua missão, por causa da 
redução demográfica, de uma distribuição diferente da 
população na área, e da mobilidade das pessoas que altera o 
seu relacionamento com a pertença territorial e a diminuição do 
número de sacerdotes.

Sacerdócio ministerial
7. Segundo os relatórios da Diocese, existiam à data de 1 de 
Novembro de 2018, 130 sacerdotes incardinados, embora 
apenas sejam 86 aqueles que exercem uma actividade pastoral 
na Diocese, como párocos, cooperadores ou administradores. 
Deste grupo,  33  sacerdotes têm acima de 73 anos, embora 
sejam responsáveis, na totalidade, por 119 paróquias. No que se 
refere a ordenações, constata-se que nos últimos dez anos 
foram ordenados apenas 13 sacerdotes, sendo que nos últimos 
cinco apenas foram ordenados dois. A fazer o seu discernimento 
estão somente dois seminaristas a frequentar Teologia no 
Seminário Maior Interdiocesano, dois que, fora do Seminário, 
procuram ultimar o seu currículo académico em Teologia e um 
(já ordenado Diácono) em estágio pastoral. No pré-seminário 
estão cerca de sete adolescentes ou jovens.

8. Esta realidade, que se constata igualmente a nível nacional, 
segundo dados estatísticos apresentados pelo Vaticano em maio 
de 2017, que demonstram que, por exemplo, de 2000 a 2015, o 
número de sacerdotes diocesanos baixou de 3159 para 2524, 
pode alarmar-nos. Contudo, deveria animar-nos a buscar opções 
e soluções mais adequadas. O exemplo que vem de países que 
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habitualmente são conotados como países de missão, leva-nos 
a pensar. Existem, por exemplo, Dioceses com centenas de 
milhares de habitantes e com menos de 20 ou 30 sacerdotes. O 
mais surpreendente é que se fica com a sensação de que esses 
sacerdotes estão aparentemente menos stressados que os da 
Europa. Ao mesmo tempo, há milhares de cristãos que, em 
comunhão com o sacerdote, animam comunidades vivas, 
comprometidas, que entendem a impossibilidade de terem a 
presença constante de um sacerdote. Nestas comunidades, não 
gira tudo em redor do padre.

Participação e corresponsabilidade laical
9. Já antes do Concílio Vaticano II se vinha assistindo a uma 
participação dos fiéis leigos, sobretudo através de alguns 
movimentos, associações de fiéis e obras de apostolado. Com o 
impulso dado pelo Concílio, e de acordo com a eclesiologia dele 
emanada, assistiu-se, ao longo destes  cinquenta  anos, a um 
reforço da participação e corresponsabilidade laical. A Diocese 
da Guarda viveu essa realidade de modo similar, não só ao nível 
destas agregações laicais, mas também ao nível da participação 
dos leigos na vivência e animação litúrgicas dentro das 
comunidades cristãs, e ao nível da sua intervenção nos serviços 
pastorais, tanto paroquiais como diocesanos. Intensificou-se 
igualmente a sua formação religiosa. Sente-se, contudo, que 
ainda há um longo caminho a percorrer para se efectivar, na 
prática, a inclusão dos leigos e a  corresponsabilidade entre 
todos os baptizados.

Renovação
10. Nos últimos tempos a Igreja Católica tem atravessado 
momentos particularmente difíceis. Também esta Diocese não é 
imune às dificuldades que a impedem de cumprir o mandato que 
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Jesus lhe confiou. Alguns referem-se a este contexto como um 
tempo de crise: crise de Deus, crise da pessoa humana, crise de 
sociedade, crise de cultura, crise de fé. Tudo parece estar em 
crise. Que fazer então? Como as crises começam por se 
resolver a partir de dentro, perguntamo-nos se não serão estes 
tempos de crise uma oportunidade para a Igreja, e nomea-
damente esta Igreja particular, fazer um exame de consciência e 
redescobrir a sua identidade e vocação. Cremos que não basta 
saber a missão que tem. É necessário que todos os seus 
membros, desde os que têm maiores responsabilidades aos que 
constituem a sua maioria, isto é, os leigos, assumam essa 
mentalidade missionária no todo da acção eclesial. Talvez seja 
esse o primeiro passo que a nossa Diocese deva dar, para ser 
fiel a si mesma e não se tornar autorreferencial.

11. Por isso somos de opinião que a Diocese da Guarda, como 
Igreja particular, precisa ainda de olhar-se a si mesma, como 
“sacramento universal de salvação” (LG 48), evocando os que 
consideramos serem momentos fundamentais do dinamismo 
vital que a leve a recolher-se para, depois, se dispersar, a reunir-
se para, depois, se sentir continuamente lançada no mundo, 
para anunciar e ser testemunha do Reino, do qual é gérmen e 
primícia: convocação, comunhão e missão. Só depois de se 
olhar a si mesma na sua essência, identidade e vocação, ela 
poderá responder a perguntas que precisa ver respondidas: Que 
projecto de Igreja deve orientar esta Diocese? Que reestrutu-
ração ou reorganização necessita? Que projecto pastoral 
adoptar se queremos, de verdade, anunciar a Boa Nova no 
mundo de hoje? 

12. Parece-nos que as soluções não passam pela manutenção 
ou conservação, mas pelo assumir, com maior consciência, a 
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missão outorgada por Cristo à Igreja: “Ide por todo o mundo, e 
anunciai a Boa Nova a toda a criatura” (Mc 16, 15). Segundo diz 
Paulo VI, “Evangelizar é a graça e a vocação própria da Igreja, a 
sua identidade mais profunda. Ela existe para evangelizar” (EN 
14). Evangeliza com tudo o que é, diz, faz, comunica e mostra. A 
Diocese, como Igreja-comunhão, não necessita reestruturar-se 
para manter o “sempre se fez assim”, mas para cumprir a sua 
missão como Igreja particular, como Igreja-comunhão, num 
caminho que se deseja seja o próprio da sua essência, a 
comunhão entre todos os seus membros, com inclusão de todos 
os carismas, dons e ministérios. “Comunhão e Missão” são dois 
traços, intimamente ligados, do rosto da Igreja tal como Jesus a 
sonhou e quis, e tal como a vem realizando no tempo e no 
espaço, com a luz e a força do Espírito Santo. Dizia a exortação 
Christifidelis Laici: “a comunhão é missionária e a missão é para 
a comunhão” (32). O conteúdo e o fruto da missão é a 
comunhão de Deus com os homens e destes entre si. Assim, o 
caminho missionário da Igreja exige, concretiza-se e frutifica 
como caminho de comunhão. A comunhão define, pois, o quadro 
global e unitário, o horizonte da missão e da acção pastoral, o 
seu estilo e o seu método.

13. A verdadeira reforma eclesial que o Papa Francisco tem 
proposto, passa, em primeiro lugar, por uma mudança de 
mentalidade, por uma conversão da própria Igreja (cf. EG 26). 
Ele quer uma Igreja mais participativa e aberta, mais 
descentralizada e fluida, mais disposta a assumir riscos, menos 
preocupada com a conformidade doutrinal, menos clerical e, 
acima de tudo, centrada em Cristo, o Cristo que constantemente 
vem ao encontro dos homens. Parece tornar-se evidente a 
necessidade de uma pastoral integrada, abandonando qualquer 
pretensão de autossuficiência ou manutenção, e procurando a 
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inclusão prática da acção laical, uma acção pastoral mais em 
consonância com a eclesiologia emanada do Concílio Vaticano 
II. Na encruzilhada dos tempos em que nos encontramos, não 
podemos deixar-nos perder em pessimismos estéreis (cf. EG 
84-86). Urge uma renovação, ou como foi mencionado na 1ª 
Sessão da Assembleia Diocesana de 2017, uma reorganização 
da Diocese, tanto a nível territorial, como pastoral e estrutural, 
para melhor corresponder à sua vocação.

Comissão e proposta de reorganização da Diocese
14. A proposta agora apresentada surge a pedido do senhor 
Bispo e dos participantes na referida assembleia (cf. nº 20 da 1ª 
sessão) sem que, no entanto, o que preside a este trabalho seja 
o decréscimo de vocações ou de fé, mas, como já referimos, a 
eclesiologia emanada do Concílio Vaticano II e o espírito 
missionário presente na Exortação do Papa Francisco, Evangelii 
Gaudium. As constatações assinaladas manifestam a 
necessidade de uma renovação, uma renovação eclesial 
corresponsável baseada não tanto nas previsões sobre o 
número de padres ou nas possibilidades pastorais abertas a 
partir de uma interpretação do direito canónico, mas na missão, 
na pertença responsável e corresponsável das comunidades 
locais, na promoção de equipas pastorais de base e no 
fortalecimento de um novo modelo do exercício sacerdotal ou da 
paroquialidade.

15. Após longa reflexão de uma Comissão constituída por doze 
elementos (três sacerdotes, um diácono, duas consagradas e 
seis leigos), surge agora esta proposta com algumas linhas 
orientadoras. Esta Comissão está ciente que o trabalho a 
encetar não pode ser dado por encerrado ou definitivo. Aliás, o 

 12



PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

caminho de sinodalidade, que desde há uns anos vem 
orientando os trabalhos pastorais nesta Diocese, assim o exige.
Para esta proposta foram tidas em conta questões e dados 
jurídicos, tanto quanto possível, mas as linhas orientadoras são 
sobretudo pastorais, porque a renovação é acima de tudo uma 
renovação com uma matriz pastoral, mesmo quando são 
sugeridas propostas estruturais ou territoriais. 

16. Esta Comissão tentou evitar que este trabalho fosse uma 
espécie de operação de cosmética, preocupando-se em 
demasia com a forma, esquecendo o conteúdo. Não obstante, e 
apesar do esforço, temos consciência que a proposta, por si só, 
não chega, para que a desejada renovação ocorra. 
Também não se pretendeu elaborar um conjunto de normativas 
exclusivistas. Cremos que este é o início de um trabalho, com 
espírito sinodal, que urge fazer neste momento da vida da nossa 
Igreja diocesana. 
Fez-se um esforço para que efectivamente se possa vir a 
reorganizar a Diocese da Guarda, procurando soluções para as 
suas necessidades actuais. Contudo, a reorganização estrutural 
será ineficaz se descuidarmos que é necessário dar vida, 
animar, refrescar as comunidades e evangelizar. Esta ocasião 
pode ser uma oportunidade para a criatividade apostólica e 
missionária, ou seja, para a renovação eclesial interior, que não 
se resuma a uma estruturação exterior. Então é bem possível 
que irrompam, no meio das indubitáveis limitações, a esperança 
e a confiança diante de um futuro que convida, como nos 
tempos das primeiras comunidades cristãs, ao kairós.

Razões próximas para a elaboração da proposta
17. Constatada a realidade e a necessidade de uma reorga-
nização da Diocese da Guarda, quer em termos territoriais, quer 
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estruturais e pastorais, esta proposta de reorganização surge 
também pelos seguintes motivos emanados da Assembleia 
Diocesana: 
Pedido directo da Assembleia Diocesana no número 20 da 1ª 
sessão: 
• “Seja criada uma Comissão diocesana multidisciplinar que 

integre clérigos, religiosos e leigos, para a elaboração de 
uma proposta de reorganização pastoral da Diocese, com 
base na eclesiologia do Concílio Vaticano II, ulterior doutrina 
do Magistério da Igreja e na legislação canónica, em ordem 
a uma futura apreciação pelos delegados desta Assembleia 
Diocesana”. 

Pedidos específicos da 1ª sessão da Assembleia Diocesana: 
• “Haja uma maior e efetiva articulação, coordenação e 

unidade entre as estruturas e organismos diocesanos” (1ª 
sessão, 2).

• “Haja uma maior integração dos leigos nos serviços 
diocesanos e paroquiais” (1ª sessão, 5).

• “Seja implementado um novo dinamismo missionário em 
toda a Diocese, (…) a prática de um autêntico espírito 
missionário entre nós, no intercâmbio entre paróquias e 
unidades pastorais, nos diversos ministérios quer ordenados 
quer instituídos ou nomeados” (1ª sessão, 10).

• “Seja adotado um novo modelo de paroquialidade na 
Diocese e nas suas instâncias intermédias, como sejam os 
arciprestados, com expressão visível nos órgãos de 
participação, designadamente nos conselhos pastorais; na 
interajuda com as paróquias mais pequenas ou mais 
carecidas de meios humanos ou outros; na corresponsa-
bilidade com paróquias que venham a ser administradas por 
diáconos ou por leigos” (1ª sessão, 11).
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• “Seja implementada uma pastoral de conjunto, coordenada, 
que, expressando a dimensão universal da Igreja, inclua 
todos e não deixe de fora ninguém, tanto como agentes 
pastorais, quanto como destinatários do Evangelho que 
Jesus anunciou preferencialmente aos pobres” (1ª sessão, 
12).

• “Caminhe-se paulatinamente para a criação de unidades 
pastorais, em que haja um pároco moderador, tendo em 
comum ministérios e serviços, um programa pastoral e um 
fundo de solidariedade” (1ª sessão, 13).

• Pedidos gerais da 1ª sessão da Assembleia Diocesana 
presentes nos nºs: 7, 9, 14, 16, 18.

Pedidos específicos da 2ª sessão da Assembleia Diocesana: 
• “Valorizar e revitalizar os movimentos laicais, visto serem os 

espaços onde é dada uma formação mais aprofundada e 
contínua e motivá-los a partilhar e viver integrados numa 
pastoral de conjunto” (2ª sessão, 8).

• Pedidos gerais da 2ª sessão da Assembleia Diocesana 
presentes nos nºs 7, 17, 22, 23, 30, 31.

Pedidos específicos da 3ª sessão da Assembleia Diocesana: 
• “Incrementar os grupos e os movimentos de espiritualidade 

que ensinam práticas de oração capazes de resistir ao 
secularismo e à descristianização generalizada” (3ª sessão, 
33).

• Pedidos gerais da 3ª sessão da Assembleia Diocesana 
presentes nos nºs 2, 4, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 26.

Princípios teológico-pastorais globais
18. Além das razões já apresentadas para a elaboração deste 
trabalho, conjugam-se também motivos teológico-pastorais que 
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serviram como ponto de referência para toda a reflexão e que 
agora expomos sumariamente:

— Igreja Povo de Deus, Corpo de Cristo
19. O Vaticano II, na constituição Lumen Gentium, apresenta a 
Igreja como Povo de Deus (LG 9-17), que se realiza como Corpo 
de Cristo (LG 7) com a força do Espírito Santo (LG 17). Este é o 
autêntico mistério da Igreja radicado no Mistério de comunhão 
de Deus uno e trino (LG 4, 15, 18, 50), “um povo unido pela 
unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo” (LG 4). Um povo 
no qual a hierarquia, leigos e religiosos, são propriedades que 
representam os ministérios, serviços, funções, vocações e 
carismas dentro do mesmo, para a sua realização como tal 
povo.
Também o Papa Francisco diz que “Ser Igreja é ser povo de 
Deus” (EG 114). Todo o povo é, de facto, sujeito de 
evangelização (EG 120), “um sujeito (que) é mais que uma 
instituição orgânica e hierárquica porque é antes de tudo um 
povo que peregrina até Deus” (EG 111). E por isso a “cada um 
dos baptizados, independentemente da própria função na Igreja 
e do grau de instrução da sua fé” (EG 120) cabe a tarefa de 
evangelizar. 

— Igreja Comunhão sob a égide do Espírito Santo
20. Na sequência do Sínodo dos Bispos de 1987, o Papa João 
Paulo II publicou a Exortação  Christifideles Laici sobre a 
vocação e missão dos leigos na Igreja e no Mundo, onde se 
pode ler que “A eclesiologia da comunhão é a ideia central e 
fundamental nos documentos do Concílio” (ChL 19). De facto, o 
Concílio apresenta-nos uma visão eclesial marcada pela 
comunhão trinitária (cf. LG 4) que actua graças ao Espírito 
Santo. Na edificação da Igreja, Corpo de Cristo, há uma 
diversidade de membros e funções, mas um só Espírito, que 
distribui os seus variados dons para o bem da Igreja (cf. 1Cor 
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12, 1-11; LG 7). Assim, os diversos ministérios, carismas e 
serviços na comunidade cristã só fazem sentido na comunhão e 
para a comunhão. Desejamos que a fonte da renovação das 
nossas comunidades e da nossa Igreja particular, seja o Espírito 
Santo, o condutor e animador de toda a vida da comunidade 
cristã a que pertencemos. 
Na sua essência, as comunidades cristãs têm de ser 
convivência, não apenas de vizinhança ou de afinidades, mas de 
autêntica circulação de vida e de graças. Cada cristão terá de 
demonstrar, esteja onde estiver, por palavras e obras, que viver 
é conviver, no sentido mais preenchido do verbo, isto é, “viver 
com”. 

— Corresponsabilidade, formação e participação laical
21. Uma das consequências que brota deste conceito Igreja-
comunhão é a participação dos leigos na vida da Igreja. É algo 
que os recentes documentos da Igreja têm realçado. Trata-se de 
uma participação activa, criativa e dinâmica, a todos os níveis: 
partilhar a fé e a caridade, os bens e a vida, a missão e os 
ministérios, as funções e os carismas. E surge como um “direito 
e dever” de apostolado (cf. AA 3; LG 33), que está 
fundamentado no Baptismo, pela sua incorporação a Cristo e a 
sua integração na comunidade eclesial, e com uma presença no 
mundo como “própria e peculiar” (LG 31; AA 5). Isto exige uma 
formação laical adequada (cf. EG 121), uma formação que não 
há-de ser só teológica e doutrinal, mas também humana, social, 
pedagógica, psicológica, pastoral, isto é, uma formação multi-
forme e integral (cf. AA 8). 
Parece-nos fundamental passar de uma pastoral centralizada no 
clero a uma pastoral de comunhão. Poderíamos chamar-lhe 
superação de uma pastoral piramidal ou de substituição, por 
uma pastoral de corresponsabilidade ou comunitária. A falta de 
corresponsabilidade entre todos os baptizados da Igreja tem 
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sido um dos maiores obstáculos à renovação proposta pelo 
Vaticano II, que nos ofereceu uma ideia de uma Igreja baseada 
não na autoridade ou superioridade de uns para com os outros, 
mas assente na comunhão e na participação de todos.

— Jesus no centro da acção da Igreja
22. “Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma 
grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com 
uma pessoa que dá um novo horizonte à vida, uma orientação 
decisiva” (DCe 1). O ponto de partida da evangelização é 
“renovar agora mesmo o encontro com Jesus Cristo, ou, pelo 
menos, tomar a decisão de deixar-se encontrar por Ele, e de O 
procurar dia-a-dia sem cessar” (EG 3). 
O Papa Francisco propõe uma formulação do kerigma da 
seguinte forma: “Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te 
salvar, e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, 
fortalecer, libertar” (EG 164). É esta a boa nova que traz alegria 
de viver. Em consequência “não pode haver verdadeira 
evangelização sem o anúncio explícito de Jesus Cristo” (EG 110) 
e sem que haja encontro com Ele. 
Nesse sentido, toda a acção da Igreja deve centrar-se nesta 
pessoa e acontecimento. Não poderá haver verdadeira 
renovação sem o renovar permanente do encontro com Cristo. 
Esse encontro proporcionará o entusiasmo e vitalidade 
necessários para que o processo de reorganização da Diocese 
não se reduza a questões exteriores, mas proporcione a 
verdadeira renovação interior almejada.

— Igreja missionária
23. É por natureza que a Igreja é missionária (cf. AG 2). Ela não 
serve apenas para fazer discípulos, mas sim “discípulos 
missionários” (EG 120).
A Igreja que brota da Evangelii Gaudium pretende passar de 
“uma pastoral de mera conservação para uma pastoral 
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decididamente missionária” (EG 15), de uma “simples 
administração” para um “estado permanente de missão” (EG 
25), de “uma Igreja preocupada em ser o centro” (EG 49), 
buscando a auto-preservação (cf. EG 27), para uma Igreja em 
constante saída, que passe da mera recepção dos sacramentos 
a processos de iniciação à vida cristã de estilo catecumenal; do 
ritualismo mágico a uma catequese mistagógica (cf. EG 166); da 
Igreja-massa a uma Igreja de pequenas comunidades 
acolhedoras e aconchegantes; do monopólio clerical ao 
protagonismo dos leigos (cf. EG 102); das leis à graça de Deus 
(cf. EG 38); do catecismo à Bíblia. Uma comunidade cristã 
missionária é uma comunidade em constante movimento, uma 
comunidade que, mais que aos “fundamentos” sabe voltar às 
fontes e recuperar a frescura do Evangelho (cf. EG 11), liberta 
do passado, do “sempre se fez assim” (EG 33) e constan-
temente à procura. Uma comunidade cristã missionária também 
deixa de lado a obsessão pelo expansionismo proselitista, e 
concentra-se em fazer crescer o Evangelho, como “a mensagem 
mais bela que há neste mundo” (EG 277). O Evangelho con-
verte-se na base da vida cristã. Troca-se um certo devocionismo 
excessivo pela construção do Reino aqui na terra. 

— Construção do Reino
24. A “tarefa da evangelização implica e exige uma promoção 
integral de cada ser humano” (EG 182). Somos hoje desafiados 
na Igreja a assumir uma clara opção preferencial pelos pobres e 
mais necessitados, para que estes se sintam “na comunidade 
cristã como em sua casa” (EG 199). A religião não pode limitar-
se ao âmbito privado e servir para preparar as almas para o céu. 
Se “Deus deseja a felicidade dos seus filhos também nesta terra, 
embora estejam chamados à plenitude eterna” (EG 182), e “a 
terra é a nossa casa comum, e todos somos irmãos” (EG 183), a 
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Igreja tem necessariamente de estar aliada ao compromisso 
social e é chamada “a cuidar dos mais frágeis da Terra” (EG 
209), não só para lhes dar os bens materiais que necessita, mas 
sobretudo os bens espirituais que darão sentido às suas vidas. 
Nesse sentido, procurando uma efectiva construção do Reino, 
urge uma Igreja mais humanizadora, mais atenta às periferias, 
mais aberta, mais inclusiva, em saída. Urge igualmente uma 
Igreja menos preocupada com o doutrinal ou moral, e mais 
preocupada com a pessoa humana. A Igreja, afinal, não é um 
conjunto de normas, doutrinas e leis, mas uma forma de viver. 
São necessários novos métodos e novos programas pastorais, 
mas precisamos, acima de tudo, de uma nova forma de viver 
que testemunhe a nossa fé. 

Incidência da Proposta
25. A esta Comissão para a Reorganização da Diocese da 
Guarda, nomeada pelo senhor Bispo, D. Manuel Felício, a 5 de 
Outubro de 2017, foi pedido, de forma explícita, que, após 
análise sumária da actual situação em que se encontra esta 
Igreja particular, debruçasse a sua reflexão e apresentasse uma 
proposta tendo em conta: 1. Os serviços diocesanos; 2. Os 
movimentos, associações de fiéis e obras de apostolado 
implantados na Diocese; 3. Os arciprestados; 4. As paróquias e 
as unidades pastorais. 
O objectivo geral, em cada um destes quatro níveis, é verificar 
se estão a cumprir a missão que lhes é pedida e se haverá 
outras formas de tornar esta Igreja particular mais consentânea 
com a sua missão e essência.
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I
OS SERVIÇOS DIOCESANOS

Missão da Diocese
26. O Código de Direito Canónico diz que “Uma Diocese é uma 
porção do Povo de Deus, confiada a um Bispo, para que ele, 
com a ajuda do seu presbitério, seja o seu pastor. Assim, a 
Diocese, ligada ao seu pastor e por ele reunida no Espírito 
Santo, graças ao Evangelho e à Eucaristia, constitui uma Igreja 
particular, na qual está verdadeiramente presente e actuante a 
Igreja de Cristo, Una, Santa, Católica e Apostólica” (c. 369). 
Nesse sentido, a acção da Diocese é a acção da Igreja em si. 
Por isso deve ser uma acção conjunta, em comunhão (koinonia), 
que contempla as várias acções pastorais, administrativas e 
judiciais (cf c. 469) que a auxiliam a cumprir a sua missão, ou 
seja o anúncio da Boa Nova. Neste sentido, a Diocese deve ter 
em conta, na sua organização, estruturas de serviço que, de 
modo coordenado e articulado, cuidem a Pastoral Profética 
(martyria), a Pastoral Sócio-caritativa (diakonia), a Pastoral 
Litúrgica (Leiturgia) e a Formação Cristã (didaskalia).

Organização actual dos serviços diocesanos
27. Actualmente existem vários serviços diocesanos, que têm 
assegurado a cura pastoral desta Igreja particular, a saber: 
Secretariado Diocesano da Coordenação Pastoral; Secretariado 
Diocesano da Liturgia, que inclui uma Comissão de Pastoral 
Litúrgica e uma Comissão de Música Sacra; Secretariado 
Diocesano da Educação Cristã, que não tem funcionado como 
tal e não tem responsável, embora inclua, em funcionamento 
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autónomo, o Departamento da Catequese de Infância e 
Adolescência, o Departamento do Ensino da Igreja nas Escolas, 
o Departamento da Escola Católica, e o Departamento da 
Pastoral Juvenil, ao qual, por decreto do senhor Bispo em 
nomeação datada de 2018, se agregou o Departamento da 
Pastoral Universitária e o Departamento das Vocações, 
passando a denominar-se Departamento da Pastoral Juvenil, 
Universitária e Vocacional; Secretariado Diocesano da Acção 
Social e Caritativa, que integra a Cáritas Diocesana; 
Secretariado Diocesano da Pastoral da Família; Secretariado 
Diocesano das Migrações; Secretariado Diocesano das Missões; 
Secretariado Diocesano dos Meios de Comunicação Social; 
Departamento do Património Cultural da Diocese da Guarda; 
Comissão Diocesana de Arquivos; Comissão da Pastoral da 
Cultura; e o Delegado Diocesano para o Diálogo Ecuménico e 
Inter-Religioso.

28. Em termos da Cúria Diocesana, existe o Moderador da 
Cúria, o Vigário Geral, o Vigário Judicial e o Vigário Episcopal 
para o Clero. Relacionado com a Administração diocesana, há 
também a constatar a existência da Chancelaria, com o 
Chanceler e Notário, o Ecónomo Diocesano e uma Tesouraria e 
Contabilidade. Existe ainda o Conselho Diocesano para os 
Assuntos Económicos e o Colégio de Consultores, o Conselho 
Presbiteral diocesano e o Conselho Pastoral diocesano. Servem 
igualmente a administração da Diocese o Tribunal Eclesiástico, 
um Gabinete de apoio à administração das paróquias e um 
Gabinete de apoio aos Centros Sociais Paroquiais e outras 
unidades de Pastoral Social, o Arquivo Diocesano, bem como 
alguns consultores jurídicos e um responsável pelos Legados 
Pios.
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Ponto da situação
29. Da concepção eclesiológica do Concílio Vaticano II brota a 
exigência de uma acção pastoral, que visa a edificação da 
Igreja, comunidade de fé, unida na caridade, onde os 
Secretariados, os Departamentos e as Comissões em que se 
estrutura, não estejam divididos em compartimentos estanques e 
autónomos, mas abertos à interacção coordenada. 
Esta Comissão concluiu que há ainda bastantes dificuldades no 
que concerne à coordenação e articulação dos serviços 
diocesanos. Isto mesmo fora também constatado em Assembleia 
Diocesana, como se lê nas proposições 2ª e 12ª da 1ª Sessão 
da Assembleia. Igualmente se constatou alguma inadequação 
entre os meios, métodos e estruturas pastorais, por um lado, e a 
nossa realidade cultural, sociológica e eclesial por outro. A 
reestruturação da Diocese pode chocar com algum comodismo 
e/ou inércia, pelo que é necessário que se promova uma 
verdadeira responsabilidade daqueles que assumem ou venham 
a assumir a coordenação e participação nestes serviços 
diocesanos.

Considerações gerais 
30. Elencamos algumas considerações gerais que nos parecem 
mais prementes no momento de criar condições mais 
adequadas à acção da Igreja Diocesana, a curto e longo prazo:
a) Redefinição do organigrama dos órgãos e serviços pastorais 
da Diocese;
b) Optimização dos recursos humanos e logísticos existentes;
c) Reestruturação e valorização da Escola Teológica de Leigos;
d) Coordenação e articulação efectivas dos órgãos e serviços 
diocesanos;
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e) Consciencialização da necessidade de um permanente 
espírito de comunhão e missão nos diversos órgãos e serviços 
diocesanos;
f) Visibilização maior da participação laical e de vida consagrada 
nestes órgãos e serviços, alargando a sua responsabilidade;
g) Optimização do Centro Pastoral Diocesano, no qual tenham 
sede todos os organismos diocesanos e se potenciem as 
sinergias existentes;
h) Optimização de recursos humanos, equacionando 
contratação para apoiar os serviços diocesanos de pastoral, em 
termos gráficos, em secretariado e em contabilidade.

31. O Código de Direito Canónico descreve a Cúria como o 
conjunto de “instituições e pessoas que prestam serviço ao 
Bispo diocesano no governo de toda a Diocese principalmente 
na direção da acção pastoral, na administração da Diocese e no 
exercício do poder judicial" (c. 469). No que toca à administração 
e acção judicial, e tendo em conta as normas previstas no 
mesmo Código, entre os cânones 469-494, entende esta 
Comissão que não há necessidade da sua reorganização, 
embora algumas das sugestões que propõe possam ter 
consequências pastorais nesta estrutura diocesana. Além disso, 
esta Comissão incidiu a sua reflexão, não tanto em questões 
administrativas, mas em questões pastorais.

32. Assim, e após reflexão sobre os serviços diocesanos 
pastorais necessários para os tempos em que vivemos, sobre o 
organigrama e articulação destes, propomos a seguinte 
reestruturação de serviços, de acordo com uma nomenclatura 
que evita grandes mudanças, dado que determinada termi-
nologia já entrou nos hábitos das pessoas, e não existe um tipo 
de nomenclatura geral e obrigatório a todas as Dioceses, como 
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constatámos. Não nos opomos a que se mantenha o uso de 
Secretariados compostos por Departamentos. Pensamos que 
talvez não sejam necessárias Comissões, embora nos pareça 
viável a utilização de alguns delegados para determinados 
serviços que têm implicações nacionais ou extra-diocesanas.

Reorganização dos serviços diocesanos de pastoral
33. Esta proposta de organização privilegia, como principal 
estrutura, o Secretariado, que se situa num âmbito alargado de 
acção pastoral, sendo garantia de coordenação unificadora. 
Para responder à especificidade de cada realidade pastoral, 
dentro do âmbito que lhe foi definido, ficam os Departamentos. 
Note-se que as competências assinaladas não são exclusivas. 
Os diversos serviços poderão complementar as suas compe-
tências. Fizemos igualmente a opção por uma nomenclatura que 
fomente o espírito de comunhão, preterindo termos como 
“responsável” e/ou “director” pelo de “coordenador”. Assim, 
propõe-se a seguinte estrutura para os Serviços Diocesanos:

- Coordenação Pastoral
       Secretariado Geral da Coordenação Pastoral
       Secretariado Permanente da Coordenação Pastoral
       Assembleias Pastorais dos Serviços Diocesanos 

- I. Secretariado Diocesano da Formação e Ministérios  

- II. Secretariado Diocesano da Educação Cristã
       Departamento da Catequese de Infância e Adolescência 
       Depart. da Pastoral Juvenil, Universitária e Vocacional
       Departamento do Ensino da Igreja nas Escolas
       Departamento Diocesano das Vocações Consagradas 

 25



PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

- III. Secretariado Diocesano da Liturgia e Pastoral Sacramental
       Departamento da Pastoral Litúrgico-Sacramental
       Departamento de Música Sacra   
       Departamento da Piedade Popular

- IV. Secretariado Diocesano da Pastoral Social e Caritativa 
       Gabinete de apoio à Acção Social
       Departamento de Acção Social
       Departamento da Pastoral da Saúde

- V. Secretariado Diocesano da Pastoral da Família e Laicado
       Departamento da Pastoral Familiar 
       Dep. de Ass. de Fiéis, Movimentos e Obras de Apostolado 

- VI. Secretariado Diocesano da Missão
       Departamento das Missões Ad Gentes 
       Departamento da Evangelização
       Departamento das Migrações

- VII. Secretariado Diocesano da Cultura, Comunicação e Rela-
ções Públicas

       Gabinete Episcopal de Comunicações e Relações Públicas 
       Departamento da Comunicação Social Diocesana
       Departamento do Património, Cultura e Turismo
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Coordenação Pastoral

a. Secretariado Geral da Coordenação Pastoral
- Composição: Coordenador e uma equipa composta por um 
elemento de cada Secretariado, bem como outros elementos 
cooptados; seria oportuno contemplar a inclusão de um 
elemento para tratamento gráfico e secretariado das diversas 
necessidades dos serviços diocesanos.
- Competências: Reflectir, elaborar e executar, de modo 
concertado, a acção pastoral da Diocese; coordenar e articular 
as acções comuns e calendarização dos diversos serviços 
diocesanos de pastoral; promover sinergia de esforços dos 
diversos serviços pastorais da Diocese, bem como os 
movimentos, associações de fiéis e obras de apostolado 
presentes na mesma.
- Nota: O coordenador que, acima de tudo, será o apoio directo 
do senhor Bispo em termos pastorais, teria também a seu cargo 
providenciar a agilização dos processos que envolvam alguma 
eleição para os secretariados.

b. Secretariado Permanente da Coordenação Pastoral
- Composição: Com o mesmo coordenador e um conselho mais 
restrito, saído, de preferência, de entre os membros do 
Secretariado Geral.
- Competências: Reflectir e elaborar os planos diocesanos de 
pastoral.

c. Assembleias Pastorais dos Serviços Diocesanos 
- Composição/Funcionamento: Encontros do Secretariado Geral 
da Coordenação Pastoral com os diversos secretariados e 
departamentos da pastoral diocesana; para estas assembleias 
podem ser igualmente convocados os movimentos, associações 
de fiéis e obras de apostolado implantadas na Diocese.
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I. Secretariado Diocesano da Formação e Ministérios 

- Composição: Coordenador (com sentido de oportunidade, 
parece-nos que deveria ser igualmente o director da Escola 
Teológica de Leigos), Vigário Episcopal do Clero e um conselho 
de peritos nas diversas áreas de formação da Igreja (Teologia 
dogmática, bíblica, pastoral, litúrgica e moral, Direito Canónico); 
poderão fazer parte alguns elementos cooptados ou com 
assento noutros serviços diocesanos.
- Competências: Cuidar a formação diocesana aos mais diversos 
níveis (catecumenado, formação bíblica, formação teológica, 
formação pastoral, formação litúrgica, formação de ministé-
rios…) com especial destaque para a formação dos Ministérios 
ordenados (diaconado permanente; sacerdotes) e a Escola 
Teológica de Leigos; promover e apoiar acções de formação, 
jornadas, colóquios e conferências em íntima colaboração com o 
Secretariado Geral da Coordenação Pastoral; criar itinerários e 
subsídios de formação, com base nas áreas e necessidades 
formativas; colaborar activamente com o Secretariado Perma-
nente da Coordenação Pastoral e os diferentes serviços 
diocesanos.
- Notas:
- Vigário Episcopal do Clero: terá como funções cuidar a 
formação do clero e a sua espiritualidade e acompanhar a 
inserção dos sacerdotes nas paróquias, assim como 
acompanhar casos de necessidade em termos de saúde, 
afectivas e vocacionais.
- Escola Teológica de Leigos: em nossa opinião, tem um papel 
preponderante na formação laical, para o que se propõe, para 
além de uma escola de formação diocesana mais sistemática e 
ordinária, onde se prestaria uma formação religiosa integral dos 
diversos agentes de pastoral, a descentralização de alguma 
formação.
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II. Secretariado Diocesano da Educação Cristã 

- Composição: Coordenador, eleito de entre os coordenadores 
dos departamentos que compõem este Secretariado, e uma 
equipa composta por um elemento representativo de cada um 
dos outros Departamentos.
- Competências: Contribuir para a formação e amadurecimento 
cristãos e o discernimento vocacional das crianças, adolescen-
tes e jovens; apoiar, acompanhar e articular as diferentes iniciati-
vas promovidas pelos Departamentos que constituem este 
Secretariado; articular a calendarização das acções de cada um 
desses Departamentos.

a. Departamento da Catequese de Infância e Adolescência 
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo, e uma 
equipa constituída por este.
- Competências: Cuidar a Catequese de Infância e Adolescência 
na Diocese; cuidar a formação de catequistas; coordenar as 
atividades para este sector, bem como orientar a aplicação de 
itinerários que respondam às reais necessidades nas paróquias, 
fomentando a promoção dos vários centros de catequese, de 
acordo com as orientações do Secretariado Nacional da Educa-
ção Cristã; proporcionar, em colaboração com o Departamento 
da Pastoral Juvenil, Universitária e Vocacional, que a seguir ao 
percurso de Catequese de Infância e Adolescência os jovens 
prossigam a sua caminhada de fé e se insiram nas propostas do 
referido departamento.

b. Departamento da Pastoral Juvenil, Universitária e
Vocacional
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo, com 
assento específico na Pastoral Juvenil, um representante da 
Pastoral Universitária e um representante da Pastoral Vocacional 
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nomeados pelo senhor Bispo, e o coordenador do Pré-seminário 
(apenas no caso de não ser o mesmo que representa a pastoral 
vocacional neste departamento), com uma equipa constituída 
por estes; sugerimos a inclusão de representantes dos 
movimentos juvenis existentes na Diocese, a saber: CNE, 
Convívios Fraternos, Equipas de Jovens de Nossa Senhora 
(EJNS), Juventude Operária Católica (JOC), Juventude Hospita-
leira (JH), entre outros.
- Competências: No global, este Departamento teria o encargo 
de organizar e propor actividades de âmbito diocesano que 
possam visibilizar a comunhão da Diocese ao nível juvenil, 
universitário e vocacional, disponibilizando subsídios neces-
sários para esta pastoral. Deve também fomentar, em 
colaboração com o Departamento da Catequese de Infância e 
Adolescência, que a seguir ao percurso de catequese de 
Infância e Adolescência os jovens prossigam itinerários de fé e 
de discernimento vocacional. 
No que concerne à Pastoral Juvenil, cuidar a formação de 
animadores e a coordenação de actividades para este sector, 
respeitando, incentivando e apoiando a diversidade do que se 
faz a nível paroquial e arciprestal. 
Ao nível universitário, potenciar que a fé e cultura se cruzem ao 
longo da vida académica, de modo a que universitários e 
professores possam encontrar um espaço de manifestação e de 
vivência cristã.
Ao nível da pastoral vocacional, procurar estender uma rede 
vocacional, por meio da oração, da promoção e do 
acompanhamento, de modo que em cada comunidade e nas 
famílias se respire um ambiente de escuta e  leitura crente da 
vida capaz de suscitar e favorecer a resposta vocacional.
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c. Departamento do Ensino da Igreja nas Escolas
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo, e uma 
equipa constituída pelo mesmo coordenador de entre os 
professores de EMRC e representante das Escolas Católicas.
- Competências: Sensibilizar para a importância do ensino da 
EMRC nos diferentes anos de escolaridade, nas famílias, nas 
comunidades paroquiais e educativas, promovendo uma 
articulação com outros serviços da pastoral diocesana; promover 
e apoiar a disciplina de EMRC nas escolas dos ensinos Básico e 
Secundário de toda a Diocese, de acordo com as orientações da 
Comissão Episcopal da Educação Cristã e do Secretariado 
Nacional da Educação Cristã, bem como da legislação vigente, 
resolvendo situações e ultrapassando obstáculos, de acordo 
com a realidade específica de cada contexto educativo; 
desenvolver e incentivar acções de formação e outras activida-
des pastorais na área da disciplina de EMRC; promover o 
encontro, formação e partilha entre os educadores cristãos em 
geral, e em particular, entre os professores da disciplina de 
EMRC; articular com as escolas católicas um plano de acção em 
termos de formação e de uma pastoral de conjunto. 

d. Departamento Diocesano das Vocações Consagradas 
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo (é 
desejável que seja o mesmo que possui representação da 
Pastoral Vocacional no Departamento da Pastoral Juvenil, 
Universitária e Vocacional), e uma equipa constituída pelo 
mesmo coordenador, de entre as diversas formas de 
consagração na Igreja, em particular responsáveis do Pré-
Seminário e do Seminário Diocesano, bem como da CIRP e 
representantes de algumas Congregações ou Institutos de Vida 
Consagrada na Diocese.
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- Competências: Cuidar a Pastoral Vocacional de especial 
consagração, sendo um Departamento transversal a toda a 
acção deste secretariado; promover a comunhão, no âmbito da 
Diocese, e a articulação das acções concertadas pelas diversas 
Congregações e Institutos de Vida Consagrada existentes na 
Diocese, evitando, no entanto, esvaziar a missão da CIRP.
- Nota: O Pré-seminário, que trabalhará em íntima conexão com 
a equipa responsável pelo Seminário e/ou que poderá ser 
composto por esta mesma equipa, terá um papel específico na 
acção vocacional, pelo que, na nossa opinião, deveria ter um 
representante no Departamento da Pastoral Juvenil, Universi-
tária e Vocacional, caso o seu coordenador não seja efecti-
vamente o mesmo que representa a pastoral vocacional nesse 
departamento.
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III. Secretariado Diocesano da Liturgia e Pastoral 
Sacramental 

- Composição: Coordenador, eleito de entre os coordenadores 
dos departamentos que compõem este Secretariado, e uma 
equipa composta por um elemento representativo de cada um 
dos outros Departamentos.
- Competências: Cuidar e coordenar todas as acções pastorais 
que visem a qualidade da celebração e da participação de todo 
o Povo de Deus na Liturgia, tendo em conta que da participação 
consciente e activa dos fiéis nas celebrações litúrgicas, 
depende, em grande parte, a edificação da Igreja como Povo 
sacerdotal, que cresce na fé e no louvor de Deus; contribuir para 
a formação litúrgica e sacramental, em colaboração com o 
Secretariado Diocesano de Formação e Ministérios; apoiar, 
acompanhar e articular as diferentes iniciativas promovidas 
pelos Departamentos que constituem este Secretariado; articular 
a calendarização das acções de cada Departamento que 
constitui este Secretariado; dinamizar as celebrações litúrgicas 
de carácter diocesano.

a. Departamento da Pastoral Litúrgico-Sacramental
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo e uma 
equipa constituída pelo mesmo coordenador.
- Competências: Formação e coordenação das actividades 
ligadas à Liturgia e à pastoral sacramental; concertação de uma 
pastoral sacramental, com normativas globais; criação de 
subsídios e promoção de acções de formação para está área da 
pastoral; dinamização das Equipas de Liturgia paroquiais, das 
Unidades Pastorais ou dos Arciprestados, formando para os 
vários ministérios litúrgicos.

 34



PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

b. Departamento de Música Sacra
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo e uma 
equipa constituída pelo mesmo coordenador.
- Competências: Proporcionar formação no âmbito da música 
Sacra e Litúrgica, aos que participam na Liturgia através da 
música: coros, salmistas, organistas, bandas filarmónicas, 
grupos de animação de casamentos, etc. Esta preparação inclui 
a formação litúrgica e musical e a prática de cada expressão 
musical; cuidar da animação musical nas celebrações de 
carácter diocesano.

c. Departamento da Piedade Popular
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo e uma 
equipa constituída pelo mesmo coordenador.
- Competências: Cuidar a pastoral nos espaços específicos de 
devoção popular, santuários, ermidas, locais de peregrinação, 
festas religiosas populares; criar subsídios de apoio à devoção 
popular; cuidar o bom procedimento das Irmandades e outras 
associações de leigos relacionadas com esta área pastoral; 
acompanhar e apoiar os agentes pastorais em dificuldades 
surgidas nos âmbitos da piedade popular.
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IV. Secretariado Diocesano da Pastoral Social e 
Caritativa 

- Composição: Coordenador, eleito de entre os coordenadores 
dos departamentos que compõem este Secretariado, e uma 
equipa composta por um elemento representativo de cada um 
dos outros Departamentos e/ou alguns elementos cooptados.
- Competências: Coordenar a acção social e caritativa na 
Diocese, promovendo a inclusão, contribuindo para a eliminação 
de preconceitos e barreiras; apoiar, acompanhar e articular as 
diferentes iniciativas promovidas pelos serviços que constituem 
este Secretariado; articular a calendarização das acções de 
cada serviço que constitui este Secretariado.

a. Gabinete de apoio à Acção Social
- Composição: Coordenador, nomeado pelo senhor Bispo, e uma 
equipa constituída pelo mesmo coordenador com peritos nas 
áreas jurídica e social.
- Competências: Apoiar as diversas IPSS, Centros e Lares 
Paroquiais, Santas Casas da Misericórdia, e outras instituições 
de carácter social e caritativo, quer em termos jurídicos, quer em 
termos pastorais ou formativos.

b. Departamento de Acção Social 
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo, e uma 
equipa constituída por representantes dos diversos serviços de 
acção social e caritativa na Diocese (Cáritas Diocesana; 
Conferências Vicentinas…), delegados de acção social e 
assistentes sociais, bem como delegados específicos nomeados 
pelo senhor Bispo para determinadas áreas da pastoral social e 
caritativa a saber: Pastoral da Marginalização (sugerimos 
proveniência da “Fazenda da Esperança”), Pastoral Peniten-
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ciária (sugerimos proveniência das capelanias das Prisões da 
Guarda e da Covilhã…), e Pastoral Sénior. 
- Competências: Cuidar a acção social e caritativa nos âmbitos 
representados pelos delegados de acção pastoral social; 
fomentar o espírito de atenção ao próximo; fomentar acções de 
formação nesta área da missão da Igreja; valorizar o 
crescimento espiritual destes destinatários; identificar as 
situações de pobreza, nas suas diversas manifestações e 
estudar as respostas possíveis por parte da comunidade cristã; 
apoiar as paróquias na dinamização da pastoral social e na 
formação dos seus agentes, de modo particular, em ordem ao 
conhecimento e divulgação da doutrina social da Igreja 

c. Departamento da Pastoral da Saúde
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo, e uma 
equipa constituída por capelanias dos Hospitais, médicos, 
voluntários e representantes de instituições ligadas à Saúde em 
geral, e às pessoas com deficiência em particular.
- Competências: Cuidar a Pastoral da Saúde na Diocese, bem 
como a atenção às pessoas com deficiência, procurando uma 
inclusão e participação plena destes na vida da Igreja; contribuir 
para a reflexão moral na área da vida e da saúde; fomentar 
acções de formação nesta área da missão da Igreja; 
proporcionar que o doente, o diminuído físico, o que sofre, não 
seja simplesmente objecto do amor e do serviço da Igreja, mas 
sim, sujeito activo e responsável da obra da Igreja.
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V. Secretariado Diocesano da Pastoral da Família e 
Laicado 

- Composição: Coordenador originário de um dos Departamen-
tos que compõem este Secretariado e uma equipa composta por 
elementos representativos dos Departamentos que o compõem.
- Competências: Coordenar e fomentar programas e acções de 
pastoral, em conexão com os Departamentos que o compõem, 
para a evangelização, formação e amadurecimento laical, 
sobretudo na área da família; articular a calendarização das 
acções de cada um dos Departamentos que compõem o 
Secretariado.

a. Departamento da Pastoral Familiar 
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo e uma 
equipa composta por representantes do CPM, Equipas N. 
Senhora, Cooperadoras da Família, ou de outros serviços ou 
movimentos que possam vir a ser criados, direcionados para os 
casais e as famílias, bem como por um elemento do Tribunal 
Eclesiástico.
- Competências: Cuidar, dinamizar e realizar um conjunto de 
acções pastorais orientadas para a família enquanto “célula 
básica” da sociedade e “Igreja doméstica”; elaborar e dinamizar 
programas de pastoral específica, orientados para a evange-
lização da família, casais e educação dos filhos (com especial 
destaque para as novas realidades, algumas delas fracturantes), 
em convergência com outros departamentos e serviços, tais 
como o Departamento da Catequese de Infância e Adolescência 
e o Departamento da Pastoral Juvenil, Universitária e Vocaci-
onal, com as estruturas de pastoral territorial e com os 
movimentos eclesiais ligados à realidade da família; promover 
acções de formação na área; providenciar o acompanhamento 
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de famílias, casais e situações de fragilidade no seio das 
famílias; dar a conhecer o trabalho específico do tribunal 
eclesiástico na área.

b. Departamento de Associações de Fiéis, Movimentos e 
Obras de Apostolado 
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo, e uma 
equipa formada por representantes dos diversos movimentos e 
obras de apostolado implantados na Diocese, assim como um 
elemento do Tribunal Eclesiástico.
- Competências: Acompanhar e apoiar, tanto pastoral como 
juridicamente, as diferentes associações de fiéis, movimentos 
laicais e obras de apostolado implantados na Diocese; fomentar 
o espírito de comunhão e partilha entre estas associações, 
movimentos e obras de apostolado; propor a estes agregações 
de fiéis, acções comuns de partilha, corresponsabilidade e 
comunhão; apoiar as Associações Profissionais Cristãs e as 
suas acções em âmbito diocesano, tendo em vista cobrir a vasta 
área da realidade humana e cristã.
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VI. Secretariado Diocesano da Missão

- Composição: Coordenador eleito de entre os coordenadores 
dos departamentos que compõem este Secretariado, uma 
equipa composta por um elemento representativo de cada um 
dos outros Departamentos, assim como um delegado para o 
ecumenismo e diálogo inter-religioso nomeado para o efeito pelo 
senhor Bispo.
- Competências: Coordenar as iniciativas pastorais que visem 
infundir e aprofundar nas comunidades a consciência da 
dimensão missionária, constitutiva de toda a autêntica vida 
cristã; coordenar as acções missionárias de todos os cristãos ad 
intra e ad extra, ad gentes e inter gentes, com especial relevo 
para a formação, animação e cooperação; promover o diálogo 
religioso e ecuménico; articular a calendarização das acções de 
cada um dos Departamentos que compõem o Secretariado.

a. Departamento das Missões Ad Gentes 
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo e uma 
equipa constituída pelo mesmo coordenador, onde se incluam as 
Obras Missionárias Pontifícias, a Infância Missionária e outras 
realidades com especial cuidado pela missão ad gentes.
- Competências: Organizar e concretizar a animação e a 
cooperação missionárias Ad Gentes, bem como trabalhar em 
consonância com os Centros de Animação Missionária dos 
Institutos Missionários, Obras Missionárias Pontifícias, Infância 
Missionária, existentes na Diocese.

b. Departamento da Evangelização
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo, e uma 
equipa constituída pelo mesmo coordenador.
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- Competências: promover acções de evangelização para todos 
os que vivem no espaço da Diocese, quer os que vivem uma fé 
amadurecida, os que, apesar de se considerarem católicos, não 
aprofundaram a sua fé, os que se afastaram da fé e os que 
ainda não tiveram a oportunidade de experimentar o encontro 
com Cristo; promover espaços de primeira evangelização; 
trabalhar transversalmente com os diversos serviços 
diocesanos, a começar pelos serviços de coordenação, para 
cuidar que nunca se esqueça a missão principal da Igreja, isto é, 
o anúncio da Boa Nova.

c. Departamento das Migrações
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo, e uma 
equipa constituída pelo mesmo coordenador.
- Competências: Dinamizar e coordenar as acções pastorais 
orientadas para a população considerada em mobilidade, como 
sejam os migrantes, os trabalhadores de passagem ou sazonais, 
os estudantes provenientes dos PALOP’s (Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa), da CPLP (Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa), ou de comunidades étnicas ainda não 
plenamente integradas na Diocese.
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VII. Secretariado Diocesano da Cultura, Comunicação e 
Relações Públicas 

- Composição: Coordenador originário de um dos serviços que 
compõem este Secretariado e uma equipa composta por um 
elemento representativo de cada um dos diversos Departamen-
tos.
- Competências: harmonizar, ao nível da Cultura, os vários 
aspectos da pastoral cultural da Diocese, tendo em conta a 
dimensão evangelizadora do património cultural; desenvolver 
uma Pastoral da Comunicação, que valorize esta dimensão na 
acção pastoral e promova a comunicação no interior da 
comunidade eclesial e da sociedade em geral, bem como 
estabelecer um diálogo positivo da Igreja Diocesana com a 
sociedade da comunicação; articular a calendarização das 
acções de cada um dos Departamentos que compõem o 
Secretariado.

a. Gabinete Episcopal de Comunicações e Relações Públi-
cas 
- Composição: Coordenador, nomeado pelo senhor Bispo, uma 
equipa constituída pelo mesmo coordenador que inclua peritos 
nas áreas da comunicação e relações públicas (é desejável que 
inclua representantes dos órgãos de comunicação social da 
Diocese), e designer ou programador (talvez o mesmo que 
consta no Secretariado Geral da Coordenação Pastoral).
- Competências: Promover a comunicação entre as diversas 
instâncias da Igreja diocesana, coordenando a relação da 
Diocese e do Bispo diocesano com os meios de comunicação 
social; apoiar as relações públicas da Diocese; garantir, de 
diversos modos, a presença da Diocese na internet (manter 
actualizado o site oficial e outras presenças online).
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b. Departamento da Comunicação Social diocesana
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo e uma 
equipa constituída pelo mesmo coordenador, que inclua 
representantes dos órgãos de comunicação religiosa existentes 
na Diocese e jornalistas convidados.
- Competências: Estabelecer o diálogo da Igreja diocesana com 
a sociedade da comunicação; coordenar e apoiar os diversos 
meios de comunicação social católicos existentes na Diocese; 
acompanhar pastoralmente os católicos que exercem actividade 
no campo das comunicações sociais.

c. Departamento do Património, Cultura e Turismo
- Composição: Coordenador nomeado pelo senhor Bispo e uma 
equipa constituída pelo mesmo coordenador, que inclua peritos 
nas áreas da arte sacra, património, cultura, arte, lazer e 
turismo, especialmente o turismo religioso.
- Competências: Promover a dimensão evangelizadora do 
património cultural da Diocese, a componente cultural de toda a 
mensagem da Igreja e a necessidade de propor iniciativas de 
diálogo da Igreja com o mundo do Turismo; cuidar e preservar o 
património existente na Diocese; apoiar as obras de restauro e 
conservação na Diocese.

34. Cada secretariado, e respectivos departamentos, deverão 
elaborar o seu plano anual, a partir das propostas temáticas e 
pastorais da Diocese. Posteriormente, esses planos deverão ser 
enviados, em tempo útil, ao Secretariado Geral da Coordenação 
Pastoral, que os integrará no plano geral da Diocese, 
nomeadamente no que concerne aos grandes objectivos e à 
calendarização das actividades, a acrescentar aos objectivos e 
calendarização do plano, acções e estratégias programadas sob 
a orientação do senhor Bispo.
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Conselho Pastoral Diocesano
35. De acordo com as alterações propostas neste documento, 
parece-nos oportuna ou viável a alteração da composição do 
Conselho Pastoral da Diocese. Assim, para um trabalho mais 
consequente, propomos que o Conselho Pastoral da Diocese 
passe a ser composto por: a) Bispo Diocesano; b) Vigário Geral; 
c) Coordenador da Pastoral Diocesana; d) Um membro do 
Secretariado Geral da Pastoral, para secretariar as reuniões; e) 
Um representante de cada Secretariado; f) Dois representantes 
de cada arciprestado; g) Dois ou mais representantes de 
especial consagração; h) Três representantes de entre os 
diversos movimentos, associação de fiéis e obras de apostolado 
implantados na Diocese.
- Nota: os representantes dos diversos movimentos, associação 
de fiéis e obras de apostolado implantados na Diocese serão 
escolhidos com o auxílio do Coordenador Diocesano da 
Pastoral, de preferência em Assembleia Diocesana desses 
movimentos.

Conselho Presbiteral
36. Sendo que, na proposta apresentada, diminui o número de 
arciprestados, achamos que não seria descabido equacionar a 
hipótese de, em vez de ser, como actualmente, um padre 
representante por Arciprestado ao Conselho Presbiteral, 
pudessem ser dois, sendo que, por exemplo, poderia ser 
convocado, para além do delegado habitual, o arcipreste, 
evitando, deste modo, a multiplicação de esforços com um 
Conselho de Arciprestes.
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II
OS MOVIMENTOS, ASSOCIAÇÕES DE FIÉIS 
E OBRAS DE APOSTOLADO NA DIOCESE

Movimentos, Associações de Fiéis 
e Obras de Apostolado
37. Se é verdade que ao longo da História da Igreja sempre 
houve uma certa agregação de leigos com confrarias, ordens 
terceiras e sodalícios, nos últimos tempos houve um impulso de 
várias formas agregativas: associações, grupos, comunidades, 
movimentos, obras de apostolado (cf. ChL 29). O Concílio 
Vaticano II assegurou o direito de associação dos fiéis àqueles 
que, em função do baptismo e participando na missão da Igreja, 
o façam com fins espirituais e apostólicos. É necessário pois 
reconhecer que os movimentos, associações de fiéis e obras de 
apostolado laicais constituem um verdadeiro e próprio direito 
que não deriva de uma espécie de concessão da autoridade, 
mas que provém do baptismo, sacramento que chama os fiéis 
leigos a participarem activamente na comunhão e na missão da 
Igreja. O Concílio é muito explícito a este propósito: “Respeitada 
a devida relação com a autoridade eclesiástica, os leigos têm o 
direito de fundar associações” (AA 19; cf. AA 15, LG 37). E o 
Código de Direito Canónico, onde não existe uma definição 
jurídica de “movimento” e, portanto, juridicamente, são, com 
frequência, configurados como associações de fiéis, refere: “Os 
fiéis podem livremente fundar e dirigir associações para fins de 
caridade ou de piedade, ou para fomentar a vocação cristã no 
mundo, e reunir-se para alcançar em comum esses mesmos 
fins” (c. 215).
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38. Além de ser um direito, a associação apostólica de leigos 
pode fomentar a comunhão e ser, como diz o Concílio, um “sinal 
da comunhão e da unidade da Igreja em Cristo” (AA 18). De 
facto, como refere a exortação apostólica sobre a vocação e 
missão dos leigos na Igreja e no mundo, “a comunhão eclesial, 
já presente e operante na acção do indivíduo, encontra uma 
expressão específica no operar associado dos fiéis leigos, isto é, 
na acção solidária que eles desenvolvem ao participar 
responsavelmente na vida e na missão da Igreja” (ChL 29).  A 
acção comum, como um corpo orgânico, faz com que o 
apostolado seja mais eficaz (Lc 10, 1-24; cf. AA 18) e manifeste 
com maior evidência a identidade da Igreja.

39. A agregação de leigos constitui ainda uma oportunidade para 
fomentar a participação e corresponsabilidade laical, e constitui 
um recurso importante para a formação e vivência de leigos 
adultos na fé e no testemunho cristão nos modernos 
“areópagos” de um mundo dominado pelo afastamento da fé.
Estas associações de fiéis, formadas habitualmente por pessoas 
de várias idades e diferentes vocações, surgem como resposta 
suscitada pelo Espírito Santo às exigências da História. Ao 
reconhecê-las, a Igreja reconhece esta acção do Espírito, e 
confia ao carisma do discernimento próprio da missão da Igreja, 
o acompanhamento das suas iniciativas.

Ponto da situação geral
40. O século XX foi um século profícuo no que se refere à 
crescente participação laical na Igreja e ao nascimento de 
numerosos movimentos, associações de fiéis e obras de 
apostolado laicais. Este fenómeno cresceu sobretudo depois da 
segunda guerra mundial e preparou a sensibilidade dos Padres 
Conciliares do Vaticano II para o estudo da teologia e da 
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espiritualidade do laicado durante o mesmo Concílio. Diante 
desta nova realidade, o Papa Paulo VI, em 1967, criou o Pontifí-
cio Conselho para os Leigos. Também a assembleia do Sínodo 
dos Bispos de 1987 foi dedicada, como o tema da mesma 
indica, à "vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo", 
dando origem, em 1988, à exortação apostólica Christifideles 
Laici, onde se reconhece publicamente a autoridade eclesial das 
agregações de fiéis leigos e onde estas são considerados como 
dons do Espirito Santo na Igreja (Cf. 29). Daí em diante, tem 
aumentado o número de agregações de fiéis leigos na Igreja.

41. Os movimentos, associações de fiéis e obras de apostolado 
laicais são numerosos, e procuram revitalizar a vida cristã. O 
Anuário Católico em Portugal, por exemplo, referia, em Outubro 
de 2018, a existência em território nacional, de mais de oitenta. 
Têm diversificados carismas e variadas características, tais 
como a configuração exterior, os caminhos e métodos 
educativos e os campos operativos. Uns propõem-se mais com 
o fim de anunciar a Boa Nova nas realidades temporais, como é 
o caso do Movimento dos Cursos de Cristandade, o movimento 
“Comunhão e Libertação” (CL) ou o “Regnum Christi”. Alguns 
são mais bíblicos e catecumenais, como, por exemplo, o 
Caminho Neocatecumenal, que propõe um caminho catequético 
para adultos baptizados que não têm formação cristã adulta. 
Existem alguns com abertura mais ecuménica, como é o caso do 
Movimento dos Focolares, e outros que seguem um pouco mais 
a tradição, como é por exemplo, a Opus Dei e os Arautos do 
Evangelho. Existem ainda as Comunidades de Santo Egídio, 
que se esforçam pela paz no mundo. Outros são mais 
devocionais, de tipo pentecostal, como é o caso da Renovação 
Carismática. Aliás, hoje existe uma panóplia de “novas 
comunidades” que desenvolvem trabalhos de evangelização, 
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com ênfase no primeiro anúncio ou kerigma, com frequência 
nascidas no ambiente da Renovação Carismática Católica. São 
exemplo disso, entre outros, a “Comunidade Emmanuel”, a 
comunidade “Shalom”, a Comunidade “Canção Nova”, 
Comunidade “Cenáculo”, “Comunidade de Emaús”, Comunidade 
“Cristo de Betânea”, as Comunidades Eclesiais de Base, entre 
outros similares. Numa vertente mais espiritual, existem, por 
exemplo, os movimento “Viver Em”, “Schoenstatt”, “Adoração 
Noturna”, “Militia Christi” (MJC), “Milícia da Imaculada” ou os 
“Foyers de Charité”.

42. Numa perspectiva mais direccionada para a família, existem 
as Equipas de Nossa Senhora (ENS), as Equipas de S. Isabel, a 
Família Missionária Verbum Dei, o Centro de Preparação para o 
Matrimónio, os movimentos “Encontro Matrimonial” (EM), “Fé e 
Luz”, Movimento “Esperança e Vida” (MEV), “Casais de Santa 
Maria”, “Um Lar Cristão” (MLC), “Oásis”, “Famílias de Caná”. 
Também para os jovens, existe uma panóplia de agregações, 
tais como o Corpo Nacional de Escutas, os Convívios Fraternos, 
a Juventude Hospitaleira, os Jovens sem Fronteiras, o Movimen-
to Católico de Estudantes (MCE), a Juventude Independente 
Cristã Internacional (JICI). A generalidade destas agregações de 
fiéis foi criada ainda antes do Concílio Vaticano II. Merecem 
destaque, neste sentido, os movimentos ligados à Acção 
Católica.

43. Numa perspectiva comunitária e de crescimento de fé, 
também são de realçar movimentos como o Centro Missionário 
“Padre de Foucauld”, a “Nomadelfia”, a “Fraternidade de 
Agrupamentos de Santo Tomás de Aquino” (FASTA), a 
“Comunidade da Arca” (L’Arche Internationale), a Comunidade 
“Pão e Vida”, a “Comunidade das Bem-aventuranças”, e outros 
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mais recentes, como os Grupos Alpha, os Grupos de Jesus, Life 
Teen, Missão País, ou Células paroquiais. Embora não 
conhecendo, na totalidade, todos estes novos movimentos que, 
com certeza, procuram corresponder às necessidades actuais, 
achamos que poderia ser equacionada a sua oportunidade na 
nossa Diocese. 

44. A nível nacional, é de realçar a existência de uma estrutura 
de comunhão e de unidade das diversas associações de fiéis, 
movimentos eclesiais e novas comunidades de apostolado dos 
leigos, com a designação de Conferência Nacional das 
Associações de Apostolado dos Leigos. Trata-se de uma pessoa 
colectiva privada canónica, com estatutos próprios, aprovados 
pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) a 5 de Maio de 
2011. A mesma Conferência Episcopal, para além de ter 
publicado alguns decretos sobre as normas gerais das 
associações de fiéis, em geral, e sobre o estatuto canónico das 
Misericórdias, em particular, providencia o acompanhamento, 
promoção e coordenação das referidas associações na área do 
Apostolado dos Leigos, através da Comissão Episcopal do 
Laicado e da Família. A nível diocesano, e conforme decisão dos 
respectivos Bispos, nalguns casos, existem também secreta-
riados, comissões ou serviços pastorais para esse efeito.

Ponto da situação particular
45. Entre os movimentos, associações de fiéis e obras de 
apostolado referenciados nos documentos diocesanos e as 
informações que nos foi possível apurar através das paróquias, 
existem vinte e nove movimentos e obras de apostolado 
implantados no território da Diocese da Guarda de forma muito 
distinta entre si: Acção Católica Rural, Apostolado da Oração, 
Associação dos Antigos Alunos dos Seminários do Fundão e 
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Guarda, Associação Católica dos Enfermeiros e Profissionais da 
Saúde, Associação dos Médicos Católicos, Auxiliares do 
Apostolado, Caminho Neocatecumenal, Centro de Orientação 
Familiar, Centro de Preparação para o Matrimónio, Conferências 
Vicentinas, Convívios Fraternos, Corpo Nacional de Escutas, 
Equipas de Nossa Senhora, Família Andaluz, Juventude 
Hospitaleira, Juventude Operária Católica, Liga Operária 
Católica, Legião de Maria, Misericórdias, Liga dos Servos de 
Jesus, Movimento Cristão dos Reformados (Vida Ascendente), 
Movimento dos Cursos de Cristandade, Movimento Esperança e 
Vida, Movimento Grupo de Oração Servos do Bom Pastor, 
Movimento da Mensagem de Fátima, Movimento “Oficinas de 
Oração e Vida”, Ordem Franciscana Secular, “Mães de Paula”, 
Nas©er – Centro de Apoio à Vida (Cáritas Diocesana), Obras 
Missionárias Pontifícias, Obra de Nª Senhora das Candeias, 
Renovamento Carismático, União Noelista.

46. A natureza destes movimentos, associações de fiéis e obras 
de apostolado implantados na Diocese é diversa quanto ao seu 
carisma, incidência e acção, havendo alguns com maior 
preponderância para a acção social da Igreja, outros para a 
espiritualidade ou oração, outros para a evangelização, e ainda 
há aqueles que estão direccionados para algum sector 
específico da pastoral.

47. Alguns dos movimentos assinalados têm actividade prati-
camente em toda a Diocese, enquanto outros estão circunscritos 
a uma ou duas paróquias. Também o número de membros de 
cada um deles é muito diferente, denotando-se que alguns têm 
menos de duas dezenas de elementos e outros têm mais de 
duas centenas de membros activos.
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48. A generalidade destas agregações de fiéis existem já há 
vários anos na Diocese, poderiam ter maior expressividade na 
acção geral das comunidades cristãs e, de acordo com a 
avaliação feitas pelos seus membros, carecem de renovação 
dos seus agentes. A actividade desenvolvida é realizada ao nível 
local da paróquia ou do arciprestado, havendo uma diminuição 
da sua actividade ao nível da Diocese ou mesmo nacional. 

49. Os pontos fracos apontados no processo de auto-avaliação 
centram-se na elevada faixa etária dos seus membros, situação 
que limita a participação, mas também se aponta a falta de 
diálogo com os párocos. São, de facto, maioritariamente 
constituídos por pessoas de idade avançada e já com pouca 
capacidade de renovação. As dinâmicas da generalidade dos 
movimentos são centradas em si mesmos, não potenciando a 
abertura a um verdadeiro espírito missionário que leve os seus 
membros ao encontro do outro. 

Considerações gerais 
50. Esta Comissão reconhece a riqueza da diversidade dos dons 
que Deus concede às pessoas e às instituições, e o modo como 
eles contribuem para a edificação da Igreja e o bem da 
sociedade. Reconhece e realça igualmente o valor dos 
movimentos apostólicos e obras de apostolado, dado que 
podem ser uma mediação valiosa para conseguir uma mais 
profunda formação e responsabilização laical, e uma presença 
evangelizadora nos diversos ambientes e actividades do mundo 
de hoje. Eles são uma mais-valia num mundo que não vive 
facilmente o compromisso e a entrega, num mundo que não 
potencia a comunhão e alteridade. 
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51. Parece a esta Comissão que este sector da vida da Igreja 
diocesana não carece propriamente de uma reorganização. A 
multiplicidade é também prova da vitalidade do Espírito. Todos 
os movimentos e obras que sirvam para a construção da 
comunhão eclesial, que sirvam para a formação da fé e para a 
dinamização da vida eclesial e social devem ser aproveitados e 
orientados. Se, porventura, houver algum que seja sectário, 
provoque divisão, não crie comunhão, não deveria ocupar muito 
espaço de preocupação e tempo, ou quando muito, o prelado 
diocesano deveria exercer o seu múnus de vigilância (cf. c. 392). 
Ainda assim, estamos conscientes de que o Espírito Santo que 
guia a Igreja, se encarrega, a cada tempo, de ir alimentando e 
guiando os fiéis nos seus caminhos. 
Também entendemos que os carismas, dado o seu carácter 
menos institucional, tenderão a desenvolver-se na Igreja, mais 
ligados aos movimentos renovadores e aos serviços da Igreja na 
sociedade. Uma Igreja diocesana que não os acolher nem lhes 
der voz, estará certamente a limitar a acção do Espírito Santo.

52. Não obstante, e depois de analisada a situação da Diocese a 
este nível, e embora reconhecendo as capacidades e carismas 
de cada movimento, associações de fiéis e obra de apostolado 
nela implantados, esta Comissão reconhece que deveriam ser 
ainda mais corresponsáveis na missão da Igreja, segundo a 
índole secular que lhes é específica, de acordo com o 
assinalado nos documentos do Vaticano II e na exortação 
Christifideles Laici (cf nº 21. 29. 30). Deveriam, de igual modo, 
ser mais geradores de auxílio recíproco entre eles, tal como 
refere a mesma exortação: “A comunhão eclesial exige, além 
disso, que se reconheça a legítima pluralidade das formas 
agregativas dos fiéis leigos na Igreja e, simultaneamente, a 
disponibilidade para a sua recíproca colaboração” (nº 30), bem 

 52



PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

como com os serviços diocesanos de pastoral e com as 
entidades diocesanas competentes.

53. Apesar de acharmos necessário respeitar os seus próprios 
carismas, valores e formas de estar, achamos, no entanto, que é 
possível propor alguns critérios de eclesialidade a ter em conta 
pelos mesmos, e propor que se integrem mais, por si mesmos, 
na pastoral de conjunto da Igreja paroquial e diocesana, 
exercendo uma função dinamizadora e não encerrada em si 
mesmos, dado que a verdadeira comunhão é a comunhão que 
se abre ao outro.

54. Esta Comissão sente que os movimentos, associações de 
fiéis e obras de apostolado implantados nesta Diocese, na sua 
maioria, além de necessitarem melhorar o trabalho e acção em 
comunhão, melhorar a sua corresponsabilidade, também 
carecem de maior auxílio das estruturas paroquiais e diocesanas 
e poderiam ser estimulados para integrar e participar mais 
activamente na orgânica da Igreja diocesana, numa dimensão 
mais eclesial.

Critérios a valorizar
55. Entendemos que, de acordo com a realidade, os objectivos e 
os princípios teológico-pastorais desta proposta, e ainda em 
consonância com a exortação Christifidelis Laici (cf. 30), no 
discernimento, reconhecimento, avaliação, promoção e vivência 
destas agregações de leigos, se deveriam ter em conta os 
seguintes critérios de eclesialidade:
a) Sejam instrumento de santidade na Igreja, favorecendo e 
encorajando “uma unidade mais íntima entre a vida prática dos 
membros e a própria fé” (AA 19; cf. LG 39,40);
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b) Sejam lugar de anúncio e de proposta da fé e de educação na 
mesma, no respeito pelo seu conteúdo integral e em união com 
o Magistério da Igreja;
c) Sejam testemunho de sólida comunhão com o Papa e o bispo 
da Diocese onde está implantado (LG 23), e manifestem 
disponibilidade em aceitar os seus ensinamentos e orientações 
pastorais;
d) Vivam em “estima recíproca entre todas as formas de 
apostolado na Igreja” (AA 23), e manifestem disponibilidade para 
a recíproca colaboração;
e) Sejam sujeitos de evangelização, imbuídos de espírito 
missionário, de acordo com a finalidade apostólica da Igreja, de 
modo a conseguir “imbuir de espírito evangélico as várias 
comunidades e os vários ambientes” (AA 20);
f) Sejam correntes vivas de participação e de solidariedade para 
construir condições mais justas e fraternas no seio da 
sociedade, ao serviço da dignidade integral da pessoa humana;
g) Não se confundam com novas espiritualidades ou 
movimentos esotéricos, tão em voga, evitando estilos de 
vivência da fé afastados de Cristo;
h) Evitem todo o tipo de autorreferencialidade e auto-suficiência, 
bem como o afastamento das comunidades cristãs onde estão 
inseridos.

56. A Exortação Christifidelis Laici resume assim os frutos que 
devem verificar esses critérios de eclesialidade: “o gosto 
renovado pela oração, a contemplação, a vida litúrgica e 
sacramental; a animação pelo florescimento de vocações ao 
matrimónio cristão, ao sacerdócio ministerial, à vida consagrada; 
a disponibilidade em participar nos programas e nas actividades 
da Igreja, tanto a nível local como nacional ou internacional; o 
empenhamento catequético e a capacidade pedagógica de 

 54



PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

formar os cristãos; o impulso em ordem a uma presença cristã 
nos vários ambientes da vida social e a criação e animação de 
obras caritativas, culturais e espirituais; o espírito de desapego e 
de pobreza evangélica em ordem a uma caridade mais generosa 
para com todos; as conversões à vida cristã ou o regresso à 
comunhão por parte de baptizados ‘afastados’” (nº 30).

Propostas finais a considerar
57. Esta Comissão crê que, acima de tudo, é urgente olhar para 
os movimentos, associação de fiéis e obras de apostolado com 
intenção de melhorar a sua corresponsabilidade em termos 
diocesanos e proporcionar espaços de encontro entre eles e os 
restantes serviços diocesanos de apostolado. Numa perspectiva 
de integração dos movimentos e obras de apostolado, a Igreja 
diocesana deve ser vista como uma célula viva onde está 
presente todo o mistério da vida como Corpo de Cristo e Povo 
de Deus, num pluralismo de carismas e ministérios. Nesse 
sentido, propomos que se estimulem acções conjuntas entre 
eles, que se criem espaços de encontro e inter-acção, e que se 
encontrem modos de os orientar para essa abertura. Daí 
também a nossa proposta no sentido de se criar um 
departamento pastoral específico para as associações de fiéis, 
movimentos e obras de apostolado.

58. Para uma maior integração na vida e acção diocesana, 
propomos que se favoreça a inserção e participação destes 
movimentos, associações e obras de apostolado na orgânica da 
Igreja, tanto paroquial como diocesana, e a este nível, através 
dos serviços diocesanos e/ou no Conselho Pastoral Diocesano.
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III
OS ARCIPRESTADOS

Os arciprestados e as funções dos arciprestes
59. A importância do arciprestado é evidenciada no Código de 
Direito Canónico, sobretudo nos cânones 553 a 555. No mesmo 
se define o Arciprestado como espaço de referência para a 
programação pastoral: “para facilitar a cura pastoral mediante 
uma actividade comum, várias paróquias próximas entre si 
podem unir-se em grupos peculiares, como são os 
arciprestados” (c. 374). O Directório para o Ministério Pastoral 
dos Bispos Apostolorum Successores, de 2004, diz no seu 
número 217: “Para facilitar a assistência pastoral através duma 
actividade comum, várias paróquias limítrofes podem reunir-se 
em grupos específicos, como são as vigararias forâneas, 
também chamados decanias ou arciprestados, ou também 
zonas pastorais ou Prefeituras”. Diz também que “para tornar 
possível a concretização do seu fim pastoral, na  criação das 
vigararias forâneas  importa que o Bispo tenha em conta alguns 
critérios como: a homogeneidade do carácter e dos costumes da 
população, as características comuns do sector geográfico (por 
exemplo, um bairro urbano, uma zona mineira, uma 
circunscrição), a proximidade geográfica e histórica das 
paróquias, a facilidade de encontros periódicos para os clérigos 
e outros, sem excluir os usos tradicionais”. O arciprestado é, de 
facto, uma instância pastoral intermédia e importante entre as 
paróquias ou Unidades Pastorais e a Diocese, para a organi-
zação pastoral.

 57



PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

60. O mesmo directório, no número 218, indica as respon-
sabilidades do Arcipreste: “o ofício de vigário forâneo reveste-se 
de notável importância pastoral, enquanto colaborador íntimo do 
Bispo no serviço pastoral dos fiéis e solícito ‘irmão maior’ dos 
sacerdotes da forania, sobretudo se algum está doente ou em 
situação difícil. Cabe-lhe coordenar a actividade pastoral que as 
paróquias exercem em comum, vigiar para que os sacerdotes 
vivam de acordo com o seu estado e para que seja observada a 
disciplina paroquial, sobretudo na liturgia”.
Já o Código de Direito Canónico refere a importância do 
arcipreste na coordenação pastoral, na formação e no 
acompanhamento dos párocos (cf. cc. 279 e 555): promover e 
coordenar a actividade pastoral comum; velar por que os 
clérigos do seu arciprestado levem uma vida condigna e 
cumpram os seus deveres; providenciar para que as funções 
religiosas se celebrem segundo as prescrições da liturgia; cuidar 
que se preencham e guardem devidamente os livros paroquiais, 
assim como se administrem com cuidado os bens eclesiásticos; 
velar para que os clérigos participem nos encontros arciprestais 
previstos; procurar assegurar os auxílios espirituais aos 
presbíteros do seu arciprestado, sobretudo daqueles que se 
encontrem em situações mais difíceis ou dolorosas; assegurar 
que as comunidades não careçam dos auxílios espirituais e 
materiais, e que se celebrem dignamente os funerais dos que 
faleceram.

61. Não se pretende, portanto, que um arciprestado funcione 
como uma mini-Diocese, e muito menos como uma confede-
ração de paróquias. O objectivo principal do arciprestado é 
redimensionar e dinamizar as paróquias ou unidades pastorais 
que o venham a integrar e procurar que estas se enriqueçam 
mutuamente. Deveria ser um lugar privilegiado de fraternidade e 
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comunhão, um espaço de formação permanente no campo da 
pastoral e que possibilite a especialização dos serviços 
pastorais, um lugar de programação, coordenação e avaliação 
da pastoral de conjunto, de educação para a correspon-
sabilidade eclesial e para a sua vivência.

Reorganizações anteriores
62. Paróquias como Almendra, Alverca da Beira, Castelo Mendo, 
Castelo Rodrigo, Linhares e Santa Marinha já foram sedes de 
Arciprestado. Por ocasião do Concílio Vaticano II havia na nossa 
Diocese 21 Arciprestados. Almeida, Celorico da Beira, Covilhã, 
Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Gouveia, Guarda, 
Manteigas, Penamacor, Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso, eram 
sedes de concelho e sede de Arciprestado, mas existiam outras 
sedes de arciprestado que não eram sedes de concelho: 
Alfaiates, Alpedrinha, Malhada Sorda, Pêra do Moço, Rochoso, 
Sandomil, Silvares e Vila Nova de Tázem. Até 1971, existiam 
estes 21 arciprestados, os quais, numa reorganização diocesana 
dessa data, passaram aos 15 que existem até aos dias de hoje

A situação actual
63. Actualmente, existem 15 arciprestados na Diocese da 
Guarda, com o seguinte número de paróquias, padres, diáconos 
e população estimada, de acordo com dados do anuário católico 
e da realidade conhecida. É de realçar que alguns dos padres 
exercem a paroquialidade em mais que um arciprestado, sendo 
duplamente contabilizados, e que os dados apresentados 
constatam a situação à data de 1 de Novembro de 2018. 
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Arciprestado Nº de  
Paróquias

N.º de Padres  
e Diáconos

População 
estimada

1. Almeida 21
4 padres  
1 diácono 7300

2. Alpedrinha 12 3 padres 5000

3. Celorico da Beira 22
3 padres  

2 diáconos 7700

4. Covilhã 21
13 padres  
3 diáconos 52000

5. Figueira de Castelo 
Rodrigo 19 3 padres 6300

6. Fundão
26  

(inclui Capelania  
Minas da Panasqueira)

8 padres 
1 diácono

29500

7. Gouveia 23 6 padres 14100

8. Guarda 42
14 padres  
2 diáconos 42600

9. Manteigas-Belmonte 15 6 padres 10400

10. Penamacor 12 3 padres 5700

11. Pinhel 29
5 padres, 1 padre 

cooperador pastoral  
1 diácono

9700

12. Rochoso 21
3 padres, 1 padre 

cooperador pastoral  
1 diácono

4337

13. Sabugal 37
7 padre, 1 padre 

cooperador pastoral  
2 diáconos

12600

14. Seia 29
8 padres, 3 padres 

cooperadores pastorais  
1 diácono

24500

15. Trancoso 31
4 padres, 1 padre 

cooperador pastoral 
1 diácono

9900
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64. Esta configuração apresenta algumas desigualdades 
relativamente à população de cada um, bem como ao número 
de agentes pastorais que lhe estão associados.
De facto, como se pode verificar, há arciprestados com apenas 
dois ou três párocos e sem a participação de muitos outros 
agentes pastorais, o que se afigura escasso para um trabalho 
pastoral de conjunto, podendo não responder ao que está 
previsto no Código de Direito Canónico e no Directório para o 
Ministério Pastoral dos Bispos. Assim, uma grande parte dos 
arciprestados não possui a massa crítica necessária e recursos 
humanos para levar a cabo uma acção pastoral articulada e 
funcionar como instância pastoral intermédia tal como é dese-
jável, nomeadamente no que respeita a elaborar programas e 
cumpri-los com o empenho organizado de sacerdotes e diá-
conos, mas também de religiosos e leigos. É de acrescentar 
ainda que o estado actual impede, por vezes, a realização de 
reuniões sacerdotais arciprestais adequadas, bem como uma 
formação e acompanhamento consistentes dos mesmos sacer-
dotes.

65. Perante o actual quadro, é verdadeiramente questionável se 
não se deve reflectir sobre uma reorganização territorial dos 
arciprestados de modo a torná-los uma estrutura mais consen-
tânea com o previsto nos dois documentos da Igreja já enun-
ciados e de acordo com o momento actual da Igreja e desta 
Diocese.
Uma possível reorganização implicaria uma diminuição do 
número de arciprestados, promovendo-se a agregação dos 
actuais, de modo a juntar um maior número de fiéis em cada 
novo arciprestado e potenciar que, com maior número de 
padres, diáconos e outros agentes pastorais, possa contribuir 
para um melhor funcionamento e articulação. 

 61



PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

66. Com a proposta que apresentamos de seguida, esforçamo-
nos por evitar confusões entre Arciprestados e Unidades 
Pastorais. Esta Comissão entende que ao Arciprestado pertence 
sobretudo a união de esforços dos párocos entre si e dos 
agentes pastorais, a formação mais concertada, e a partilha ou 
calendarização conjunta de alguns recursos, ao passo que à 
Unidade Pastoral compete a formação, vivência e celebração 
corrente e natural de uma comunidade cristã que abrange 
algumas paróquias que, por si, têm muitas afinidades.

Alguns critérios para a reorganização dos 
Arciprestados
67. Nesta proposta de reorganização dos arciprestados, foram 
tomados em consideração os seguintes critérios:
a) O primeiro, de natureza territorial, é o concelho civil. Desta 
forma há maior conexão entre a organização civil e a própria 
organização da Diocese.
b) Considerámos também as condições de mobilidade. A junção 
de dois ou mais arciprestados ocorre de acordo com as 
condições da mobilidade humana, seja ela em termos de vias de 
comunicação, em termos de ligação social, comercial ou até de 
prestação de cuidados de saúde.
c) De igual modo, a população existente. A junção dos 
arciprestados faz-se também com a preocupação de se atender 
a um certo equilíbrio entre os vários arciprestados agora 
propostos, sabendo, contudo, que arciprestados como a Guarda 
e a Covilhã poderiam ser mais populosos que os restantes.
d) Por último, o número de agentes pastorais. A existência de 
um número mínimo de agentes pastorais que se assumam como 
massa crítica suficiente para potenciar um trabalho pastoral de 
conjunto.
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Reorganização dos Arciprestados
68. Tendo em conta estes critérios e também os resultados de 
discussões havidas na Diocese sobre este assunto, pelo menos 
desde 2007, procurando uma configuração que responda à 
necessidade de haver maior massa crítica em cada circuns-
crição territorial e tendo em consideração a facilidade de ligação 
dentro de cada território, a pertença das paróquias a um mesmo 
concelho e a agregação de concelhos de um mesmo distrito, é 
proposta a criação de sete arciprestados, do seguinte modo:
1. Arciprestado de Covilhã-Belmonte;
2. Arciprestado de Fundão (que engloba o antigo arciprestado de 
Alpedrinha);
3. Arciprestado de Guarda-Manteigas;
4. Arciprestado de Pinhel-Almeida-Figueira;
5. Arciprestado de Sabugal-Penamacor;
6. Arciprestado de Seia-Gouveia; 
7. Arciprestado de Trancoso-Celorico da Beira.
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69. Por questões relacionados com os hábitos e tradições, para 
a nomenclatura dos novos arciprestados, esta Comissão decidiu 
manter os nomes dos actuais, juntando-os, tal como já 
anteriormente se utilizava no Arciprestado de Manteigas-
Belmonte. Para a ordem de apresentação dos nomes na actual 
nomenclatura, foi escolhida a dimensão populacional.

70. O senhor Bispo não pediu a esta Comissão, especifica-
mente, que reflectísse sobre Zonas Pastorais. Tendo em conta 
que elas não têm favorecido, na prática, acções pastorais 
concertadas, que a diminuição do número de arciprestados pode 
proporcionar um trabalho similar aos das Zonas Pastorais, e que 
a Assembleia Diocesana de 2017 não fez referências à sua 
necessidade, não relevámos a possível concretização das 
mesmas.

71. Se esta proposta avançar, serão extintos os actuais 
arciprestados de Rochoso e Alpedrinha. As suas paróquias são 
assumidas pelos novos arciprestados conforme ao concelho a 
que pertencem.
Além disso, o Arciprestado de Manteigas-Belmonte é desagre-
gado, passando as paróquias do concelho de Manteigas para o 
novo Arciprestado Guarda-Manteigas, e as paróquias do conce-
lho de Belmonte para o novo Arciprestado de Covilhã-Belmonte. 
A junção de Belmonte à Covilhã justifica-se pelo facto de serem 
do mesmo distrito civil e também pela mobilidade humana entre 
os dois territórios. As mesmas razões justificam a junção de 
Manteigas e da Guarda no mesmo arciprestado.
Poderá equacionar-se a hipótese de algumas paróquias de 
fronteira de alguns arciprestados, serem incorporadas noutro 
arciprestado, caso se justifique essa oportunidade, considerando 
a sua ligação, a distância, a facilidade ou dificuldade de ligação 
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rodoviária e comunicações, ou até mesmo por relações de 
natureza social. 

72. Relativamente às nove paróquias não pertencentes aos 
concelhos agora agregados, sugerimos que fiquem assim 
associadas:
a) As quatro paróquias que pertencem ao concelho de Castelo 
Branco (Almaceda, Louriçal do Campo, Ninho do Açor e S. 
Vicente da Beira) sejam integradas no Arciprestado do Fundão.
b) As paróquias de Almendra e Castelo Melhor sejam integradas 
no arciprestado onde se inclui o concelho de Figueira de Castelo 
Rodrigo;
c) As paróquias de Juncais e de Vila Ruiva, do concelho de 
Fornos de Algodres, sejam integradas no arciprestado onde se 
inclui o concelho de Celorico da Beira; 
d) A paróquia de S. Gião do concelho de Oliveira do Hospital 
seja integrada no arciprestado onde se inclui o concelho de 
Seia.

73. Em face do exposto, são apresentados os novos 
arciprestados propostos, mostrando o número de paróquias 
associadas, a população em 2016 e os agentes pastorais com 
maiores responsabilidades (presbíteros e diáconos), conforme 
se indica a seguir:
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Órgãos, estruturas e tarefas dos Arciprestados
74. O Arciprestado deve ser um espaço de referência para a 
programação pastoral, pertencendo ao arcipreste, entre outras 
responsabilidades pastorais, cuidar especialmente de:
a) Promover e coordenar a actividade pastoral do arciprestado;
b) Providenciar a efectiva comunhão pastoral do arciprestado;

Arciprestado N.º de 
Paróquias

N.º de Padres  
e Diáconos

População 
estimada

1. Covilhã-Belmonte
33  16 padres  

3 diáconos
54.982

2. Fundão 34  
(+ 1 capelania)

10 padres 
1 diácono

27.535

3. Guarda-Manteigas 58
16 padres  
2 diáconos

43.217

4. Pinhel-Almeida-Figueira 77

13 padres  
2 padres 

coop. pastorais 
2 diáconos 

21.058

5. Sabugal-Penamacor 52

11 padres  
1 padre 

coop. pastoral  
2 diáconos

16.427

6. Seia-Gouveia 51

11 padres  
3 padres 

coop. pastorais 
1 diácono 

36.197

7. Trancoso-Celorico da Beira 54

8 padres  
1 padre 

coop. pastoral  
3 diáconos

16.484
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c) Estabelecer diálogo frequente com os outros párocos para 
que, em cada paróquia ou conjunto de paróquias se conduzam, 
com a maior dignidade, os respectivos serviços pastorais;
d) Motivar os sacerdotes do seu arciprestado para a formação 
espiritual, teológica e pastoral necessária ao exercício da acção 
pastoral;
e) Promover espaços de formação religiosa, espiritual, teológica, 
pastoral, litúrgica, entre outros, de especial necessidade, para os 
leigos do arciprestado;
f) Ser ouvido pelo Bispo diocesano sobre a mobilidade e 
nomeação dos sacerdotes e diáconos no que se refere ao seu 
arciprestado;
g) Fomentar a coordenação pastoral dentro do território do 
arciprestado e com os outros arciprestados, em ordem à unidade 
da Diocese, bem como tornar mais eficiente a articulação entre 
os órgãos de evangelização, governo diocesano e a paróquia ou 
unidades pastorais;
h) Convocar e presidir ao Conselho Pastoral Arciprestal.

75. O Arciprestado é uma instância decisiva na organização 
pastoral da Diocese, embora deva unir esforços com os 
restantes Arciprestados e Diocese, numa pastoral de conjunto e 
em comunhão, evitando multiplicação de actividades. Tendo isto 
em conta, é desejável que, em cada Arciprestado, haja:
a) Conselho Pastoral Arciprestal;
b) Programa pastoral, anual ou pluri-anual;
c) Serviços arciprestais de apoio às várias vertentes da pastoral 
da Igreja;
d) Eventual partilha de ministérios instituídos ou mandatados;
e) Eventuais órgãos de informação e comunicação.
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76. O Arciprestado é coordenado por um arcipreste que é 
coadjuvado na sua missão por um arcipreste adjunto ou o 
delegado com assento no Conselho Presbiteral.

77. Em cada Arciprestado deve ser criado um Conselho Pastoral 
Arciprestal, presidido pelo arcipreste, para aconselhamento, 
sobretudo na definição do programa pastoral anual ou pluri-
anual e sua avaliação, assim como na análise da realidade e 
suas necessidades, para, em simultâneo, fazer representar este 
conselho no Conselho Diocesano da Pastoral. 
É constituído pelos párocos e diáconos do Arciprestado, a que 
se juntem outros religiosos e leigos do mesmo, devendo estes 
ser escolhidos entre aqueles nos quais concorre especial forma-
ção teológico-pastoral ou se reconhece capacidade para a 
adquirirem, assim como representantes das diversas paróquias 
ou Unidades Pastorais que o constituem. Para a sua compo-
sição, cada pároco deverá constituir o seu Conselho Pastoral 
Paroquial ou inter-paroquial do qual sairão, de forma percentual, 
os representantes das comunidades cristãs ao Conselho Pasto-
ral Arciprestal. 
Este deve reunir pelo menos duas vezes por ano. Dois represen-
tantes leigos deste conselho arciprestal terão lugar no Conselho 
Pastoral Diocesano.

78. O programa pastoral do Arciprestado, que as paróquias 
aplicarão, sempre com os ajustamentos necessários, deveria ser 
apresentado, em jornada arciprestal, em que estejam 
representantes de todas as paróquias e, no final do ano, era 
oportuno o encerramento do mesmo, com avaliação das 
actividades, estratégias e objectivos. Para a sua divulgação 
pode ser oportuna a utilização de alguns órgãos de informação 
informais.
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Recomenda-se também a constituição de serviços pastorais 
comuns para as paróquias do mesmo arciprestado, animados 
por sacerdotes, diáconos, religiosos e leigos (Directório para o 
Ministério Pastoral dos Bispos, nº 218), bem como formação 
permanente dos mesmos. De igual modo se sugere a partilha de 
ministérios instituídos ou mandatados, de acordo com as 
necessidades, sobretudo para comunidades mais carentes 
desses recursos.
Achamos desejável que se procurem e definam centros 
pastorais de referência, em cada arciprestado, que possam 
servir como espaços de formação dos diferentes ministérios e 
outros serviços pastorais. Aí se poderia proporcionar uma 
formação laical descentrada, a partir da escola Teológica de 
Leigos.

79. Pensamos ser essencial que todos os párocos do mesmo 
arciprestado assumam a vida pastoral desse arciprestado, 
conjugando bem duas responsabilidades – a jurisdição e a 
cooperação. Espera-se, assim, que, desta forma, se cumpra a 
indicação do Directório para o Ministério Pastoral dos Bispos, 
quando refere a obrigação de “formarem uns com os outros 
como que uma célula vital do Presbitério” (nº185).
O Bispo e os responsáveis pelos serviços diocesanos deverão 
procurar empenhar-se em apoiar a vida dos arciprestados, 
procurando auxiliar as estruturas arciprestais nas várias 
vertentes da pastoral da Igreja.
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80. Paróquias pertencentes a cada Arciprestado proposto:

Paróquias do Arciprestado de 
Covilhã - Belmonte

Aldeia de São Francisco de Assis São Francisco de Assis

Aldeia do Souto São João Baptista

Barco São Simão

Belmonte São Tiago

Boidobra Santo André

Caria Imaculada Conceição

Casegas São Pedro ad Vincula

Colmeal da Torre São Bartolomeu

Cortes São Roque

Covilhã - Imac. Conceição Imaculada Conceição

Covilhã - S. José São José

Covilhã - S.Pedro São Pedro

Covilhã - Santa Maria Santa Maria

Covilhã - São Martinho São Martinho

Dominguiso Espírito Santo

Erada São Pedro

Ferro São Sebastião

Inguias São Silvestre

Maçainhas Imaculada Conceição

Minas da Panasqueira -Capelania Santa Bárbara

Orjais São Pedro

Ourondo Nossa Senhora da Assunção

Paul Nossa Senhora da Anunciação
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Paróquias do Arciprestado de 
Fundão

Peraboa Imaculada Conceição

Peso Santa Maria Madalena

São Jorge da Beira São Jorge

Sarzedo Imaculada Conceição

Sobral de São Miguel São Miguel

Teixoso Nossa Senhora Coros

Tortosendo Nossa Senhora da Oliveira

Unhais da Serra Santo Aleixo

Vale Formoso Santa Ana

Verdelhos São Pedro

Vila do Carvalho Imaculada Conceição

Alcaide São Pedro

Alcaria São João Baptista

Alcongosta Nossa Senhora da Anunciação

Aldeia de Joanes São Pedro

Aldeia Nova do Cabo Nossa Senhora ao Pé da Cruz

Almaceda São Sebastião

Alpedrinha São Martinho

Atalaia do Campo São João Baptista

Barroca São Sebastião

Bogas de Baixo São Pedro

Bogas de Cima São Jerónimo

Capinha São Sebastião
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Castelejo Nossa Senhora da Silva

Castelo Novo Nossa Senhora da Graça

Donas Santa Maria

Escarigo São Sebastião

Fatela São João Baptista

Fundão São Martinho

Janeiro de Cima Nossa Senhora da Assunção

Lavacolhos Santo Amaro

Louriçal do Campo São Bento

Ninho do Açor São Miguel

Orca São Francisco de Assis

Peroviseu Nossa Senhora da Consolação

Póvoa da Atalaia Santo Estevão

Salgueiro São Bartolomeu

São Vicente da Beira Nossa Senhora da Assunção

Silvares Santa Ana

Soalheira São Lourenço

Souto da Casa São Pedro

Telhado Santo André

Vale de Prazeres São Bartolomeu

Valverde São Miguel

Zebras Nossa Senhora da Assunção
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PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

Paróquias do Arciprestado de 
Guarda - Manteigas

Adão São Bartolomeu

Albardo Espírito Santo

Aldeia do Bispo Divino Salvador

Aldeia Viçosa Santa Maria

Alvendre São Martinho

Arrifana São Martinho

Avelãs da Ribeira Nossa Senhora da Graça

Avelãs de Ambom Nossa Senhora da Conceição

Benespera Santo Antão

Carvalhal Meão São Tiago

Casal de Cinza Imaculada Conceição

Castanheira Imaculada Conceição

Cavadoude Nossa Senhora da Assunção

Codeceiro Nossa Senhora da Anunciação

Corujeira Nossa Senhora das Neves

Faia Imaculada Conceição

Famalicão Nossa Senhora da Anunciação

Fernão Joanes São João Baptista

Gonçalbocas Nossa Senhora da Graça

Gonçalo Nossa Senhora da Assunção

Guarda - S.Vicente São Vicente

Guarda - Sé Nossa Senhora da Assunção

João Antão São José

Maçainhas Santa Eufemia

Manteigas São Pedro
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PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

Manteigas Santa Maria Maior

Marmeleiro Imaculada Conceição

Meios Nossa Senhora da Assunção

Misarela Imaculada Conceição

Monte Margarida Espírito Santo

Panoias Nossa Senhora da Conceição

Pega Imaculada Conceição

Pera do Moço São João Baptista

Pero Soares Santa Marinha

Porto da Carne São Pedro

Pousade Santa Ana

Ramela São Pedro

Ribeira dos Carinhos São Sebastião

Rocamondo São Pedro

Rochoso Nossa Senhora da Assunção

Sameiro São João Baptista

Sant’Ana da Azinha Santa Ana

São Miguel da Guarda São Miguel

São Miguel (Jarmelo) São Miguel

São Pedro (Jarmelo) São Pedro

Seixo Amarelo Imaculada Conceição

Sobral da Serra Nossa Senhora da Graça

Trinta São Pedro

Vale da Amoreira Nossa Senhora da Anunciação

Vale de Estrela São Silvestre

Valhelhas Santa Maria Maior

Vela Nossa Senhora da Graça
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PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

Paróquias do Arciprestado de 
Pinhel - Almeida - Figueira de Castelo Rodrigo

Videmonte São João Baptista

Vila Cortês do Mondego São Sebastião

Vila Fernando Imaculada Conceição

Vila Franca do Deão São Tiago

Vila Garcia São Tiago Maior

Vila Soeiro Santa Ana

Ade São João Evangelista

Aldeia Nova Santa Maria Madalena

Algodres Nossa Senhora da Alagoa

Almeida Nossa Senhora das Candeias

Almendra Nossa Senhora dos Anjos

Almofala São Pedro

Alverca da Beira Nossa Senhora da Assunção

Amoreira Imaculada Conceição

Atalaia Nossa Senhora da Assunção

Azevo Nossa Senhora da Purificação

Azinhal Nossa Senhora do Rosário

Bogalhal São Miguel Arcanjo

Bouça Cova Santo António

Cabreira do Côa Santa Maria Madalena

Carvalhal São Sebastião

Castelo Bom Nossa Senhora da Assunção
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PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

Castelo Melhor Espírito Santo

Castelo Mendo São Pedro

Castelo Rodrigo Nossa Senhora Rocamador

Cerejo Santa Maria Madalena

Cidadelhe Santo Amaro

Cinco Vilas Santa Maria Maior

Colmeal São Miguel

Ervas Tenras Imaculada Conceição

Ervedosa Espírito Santo

Escalhão Senhora dos Anjos

Escarigo São Miguel

Figueira de Castelo Rodrigo São Vicente

Freineda Imaculada Conceição

Freixeda do Torrão Nossa Senhora dos Anjos

Freixedas São Martinho de Tours

Freixo Nossa Senhora da Natividade

Gouveias São Pedro

Junça Santa Maria Madalena

Lamegal Nossa Senhora da Assunção

Lameiras Nossa Senhora da Consolação

Leomil Nossa Senhora da Anunciação

Malhada Sorda São Miguel

Malpartida Nossa Senhora da Assunção

Manigoto Imaculada Conceição

Mata de Lobos Santa Marinha

Mesquitela São Sebastião

Mido Santo António
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Miuzela Santa Maria Madalena

Monte Perobolso São Brás

Nave de Haver São Bartolomeu

Naves São Tiago Maior

Pala São Simão

Parada São Domingos

Penha de Águia Nossa Senhora das Candeias

Pereiro Santo Nome de Jesus

Peva Santa Maria Madalena

Pinhel Nossa Senhora do Castelo

Pínzio Santo António

Pomares Santa Maria Madalena

Porto de Ovelha Nossa Senhora da Expectação

Póvoa de El-Rei São João Baptista

Quintã de Pero Martins Divino Espírito Santo

Reigada São Vicente

Safurdão Santo Antão

Santa Eufémia Nossa Senhora da Nazaré

São Pedro de Rio Seco São Pedro

Senouras Santa Catarina

Sorval Nossa Senhora da Graça

Souropires São Lourenço

Valbom Nossa Senhora da Assunção

Vale da Mula Nossa Senhora da Assunção

Vale de Afonsinho São Gregório

Vale de Coelha Santa Maria Maior

Vale de Madeira São Sebastião
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http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3459&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3460&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=5179&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4085&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4012&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3461&dioceseid=10


PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

Paróquias do Arciprestado de 
Sabugal - Penamacor

Valverde Nossa Senhora da Graça

Vascoveiro Nossa Senhora da Graça

Vendada São Brás

Vermiosa Imaculada Conceição

Vilar de Amargo São Miguel Arcanjo

Vilar Formoso São João Baptista

Vilar Torpim Nossa Senhora dos Prazeres

Águas São Marcos

Águas Belas Santa Maria Madalena

Aldeia da Ponte Santa Maria Madalena

Aldeia da Ribeira São Pedro

Aldeia de João Pires Santa Maria Madalena

Aldeia de Santo António Santo António

Aldeia do Bispo São Bartolomeu

Aldeia do Bispo São Miguel

Aldeia Velha São João Baptista

Alfaiates São Tiago

Aranhas Nossa Senhora da Penha

Badamalos São Bartolomeu

Baraçal Espírito Santo

Bemposta Nossa Senhora da Silva

Bendada Santa Luzia
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http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4195&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3485&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3486&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3487&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4197&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3488&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4196&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3489&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3490&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3491&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4198&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3492&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3493&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4199&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3494&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4013&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3462&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3463&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4086&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4087&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4014&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4088&dioceseid=10


PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

Benquerença Nossa Senhora das Neves

Bismula Nossa Senhora do Rosário

Casteleiro São Salvador

Cerdeira Nossa Senhora da Visitação

Foios São Pedro

Forcalhos Santa Maria Madalena

Lageosa Nossa Senhora das Neves

Lomba Espírito Santo

Malcata São Barnabé

Meimão São Salvador

Meimoa Nossa Senhora da Conceição

Moita São Pedro

Nave Imaculada Conceição

Pedrógão de São Pedro São Pedro

Penalobo São Nicolau

Penamacor Imaculada Conceição

Pousafoles Transfiguração N.º Sr. Jesus Cristo

Quadrazais Nossa Senhora da Assunção

Quintas de São Bartolomeu São Bartolomeu

Rapoula do Côa Santa Maria Madalena

Rebolosa Santa Catarina

Rendo São Sebastião

Ruivós São João Baptista

Ruvina Nossa Senhora do Rosário

Sabugal São João Baptista

Salvador Nossa Senhora da Oliveira

Santo Estêvão Imaculada Conceição
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http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4200&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2225&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2226&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3471&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2227&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2228&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2229&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2230&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2231&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4201&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4202&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2232&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2233&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4203&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2234&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4204&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2235&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2236&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2237&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2239&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2240&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2241&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2242&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2243&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2244&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4205&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2245&dioceseid=10


PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

Paróquias do Arciprestado de 
Seia - Gouveia

Seixo do Côa Nossa Senhora das Neves

Soito Imaculada Conceição

Sortelha Nossa Senhora das Neves

Vale das Éguas São Sebastião

Vale de Espinho Santa Maria Madalena

Vale de Nossa Senhora da Póvoa São Tiago

Valongo do Côa Nossa Senhora das Neves

Vila Boa São Pedro

Vila do Touro Nossa Senhora da Assunção

Vilar Maior São Pedro

Aldeias São Cosme

Alvoco da Serra Nossa Senhora do Rosário

Arcozelo da Serra Nossa Senhora da Assunção

Cabeça São Romão

Carragozela São Sebastião

Cativelos São Sebastião

Figueiró da Serra Imaculada Conceição

Folgosinho São Pedro

Folhadosa São Pedro

Freixo da Serra Nossa Senhora da Expectação

Girabolhos Santa Justa

Gouveia São Julião

Gouveia São Pedro
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http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3481&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2246&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=5181&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2248&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2249&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4206&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=3482&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2250&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2251&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2252&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4115&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2253&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4116&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2254&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2255&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4117&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4118&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4119&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2256&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4120&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2257&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4121&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4122&dioceseid=10


PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

Lagarinhos Santa Eufemia

Lages São Domingos

Loriga Santa Maria Maior

Mangualde da Serra São João Baptista

Melo Santo Isidoro

Moimenta da Serra São João Baptista

Nabais São Cosme

Nespereira Nossa Senhora da Graça

Paços da Serra São Miguel

Paranhos da Beira São Martinho

Pinhanços Santa Luzia

Ribamondego São Jerónimo

Rio Torto São Domingos

Sabugueiro São João Baptista

Sameice São Martinho

Sandomil São Pedro

Santa Comba Santa Comba

Santa Eulália Santa Eulália

Santa Marinha Santa Marinha

São Gião São Julião

São Martinho São Martinho

São Paio São Pelágio

São Romão Nossa Senhora do Socorro

São Tiago São Tiago

Sazes da Beira Nossa Senhora do Rosário

Seia Nossa Senhora da Assunção

Teixeira Nossa Senhora da Conceição
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http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4123&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2258&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2259&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4124&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4125&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4126&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4127&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4128&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4129&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2260&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2261&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4130&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4131&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2262&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2263&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2266&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2267&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2268&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2269&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2270&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2264&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4132&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2271&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2265&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2272&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2273&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2274&dioceseid=10


PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

Paróquias do Arciprestado de 
Trancoso - Celorico da Beira

Torroselo Nossa Senhora do Rosário

Tourais Transfiguração N.º Sr. Jesus Cristo

Travancinha Nossa Senhora do Rosário

Valezim Nossa Senhora do Rosário

Várzea de Meruje São Tiago

Vide Nossa Senhora da Assunção

Vila Cortês da Serra Imaculada Conceição

Vila Cova de Seia São Mamede

Vila Franca da Serra São Vicente

Vila Nova de Tazem Nossa Senhora da Assunção

Vinhó Nossa Senhora da Assunção

Açores Nossa Senhora do Açor

Aldeia Nova Imaculada Conceição

Baraçal Imaculada Conceição

Cadafaz São Sebastião

Carnicães Nossa Senhora Calçada

Carrapichana São Lourenço

Castanheira Nossa Senhora da Graça

Celorico da Beira Santa Maria

Celorico da Beira São Pedro

Cogula São Miguel

Cortiçô da Serra Imaculada Conceição

Cótimos Santo André
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http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4027&dioceseid=10
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http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2283&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4030&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2284&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4031&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4032&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2285&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4033&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2286&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2275&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2276&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2277&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2278&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2279&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2280&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4133&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=2281&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4134&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4135&dioceseid=10
http://www.anuariocatolicoportugal.net/dioceses/ficha_paroquia_padre.asp?paroquiaid=4137&dioceseid=10


PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

Falachos Espírito Santo

Feital Santa Margarida

Fiães Nossa Senhora da Graça

Fornotelheiro Nossa Senhora da Graça

Freches Nossa Senhora da Graça

Granja São João Baptista

Guilheiro São Pedro de Antioquia

Juncais São Tiago

Lageosa do Mondego São Martinho

Linhares da Beira Nossa Senhora da Assunção

Maçal do Chão Santo Estevão

Mesquitela Nossa Senhora do Rosário

Minhocal São João Baptista

Moimentinha Nossa Senhora dos Milagres

Moreira de Rei Santa Maria

Palhais Santo António

Póvoa do Concelho Nossa Senhora da Graça

Prados Nossa Senhora da Assunção

Rapa Santo André

Ratoeira São Sebastião

Reboleiro Santa Catarina

Rio de Mel Nossa Senhora da Graça

Salgueirais Nossa Senhora das Neves

Sebadelhe Santa Maria Madalena

Soito Maior Santa Bárbara

Tamanhos Santo António

Terrenho São Martinho
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Torre do Terrenho Nossa Senhora do Pranto

Torres Santa Águeda

Trancoso Santa Maria

Trancoso São Pedro

Valdujo Nossa Senhora da Consolação

Vale de Azares Nossa Senhora da Consolação

Vale de Mouro Nossa Senhora da Graça

Vale do Seixo Imaculada Conceição

Velosa Nossa Senhora dos Prazeres

Vide-Entre-Vinhas Nossa Senhora da Anunciação

Vila Boa do Mondego Transfiguração N. Sr. Jesus Cristo

Vila Franca das Naves Nossa Senhora dos Prazeres

Vila Garcia Nossa Senhora dos Prazeres

Vila Ruiva Nossa Senhora da Graça

Vilares Nossa Senhora da Graça
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IV
AS PARÓQUIAS E AS UNIDADES PASTORAIS

Das comunidades cristãs primitivas às paróquias
81. Logo nos inícios do cristianismo se percebeu que a fé cristã 
também deveria ser “eclesial”. Quem aderia a Jesus e à Boa 
Nova, juntava-se aos companheiros de fé, formando pequenas 
comunidades, que se reuniam nas casas, a  domus ecclesiae. 
Nos finais da era apostólica, só em Roma havia mais de 
quarenta comunidades deste tipo. À medida que o cristianismo 
se foi expandindo, tornou-se necessário  organizar as 
comunidades cristãs. Nos séculos II e III a unidade pastoral era 
a civitas (cidade). A paróquia, termo  que procede do latim 
“parochia” e do grego “paroikía”, e que significa vizinhança, era 
praticamente o que hoje chamamos diocese, onde os 
presbíteros exerciam colegialmente o seu ministério com o 
Bispo. Quando começaram a surgir várias comunidades rurais, a 
partir do século V, o termo “paróquia” passou a designar a 
paróquia rural, para assegurar ali a acção pastoral, para a qual 
se designava um presbítero. Estas paróquias eram, porém, 
muito mais funcionais que territoriais. A partir do século X 
começou a usar-se amplamente o termo “paróquia”. Mas foi no 
Concílio de Trento (1545-1563), no decreto De Reformatione, 
que se sancionou o estatuto jurídico da paróquia, considerada 
como um dos órgãos principais da pastoral. Ali foram definidas 
as paróquias como limites territoriais específicos, com base na 
quantidade de “almas” presentes em cada região. Desta forma, o 
pároco ficaria incumbido do cuidado espiritual e sacramental de 
todos os que vivessem dentro daquele território. 
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A Paróquia
82. Segundo o Directório para o Ministério Pastoral dos Bispos 
Apostolorum Successores, cada Diocese deve dividir-se em 
paróquias, que são comunidades de fiéis constituídas de forma 
estável e confiadas a um pároco como seu pastor (cf. nº 210). 
Também no Concílio Vaticano II, a constituição Sacrosanctum 
Concilium refere: “Como na sua Igreja o Bispo nem sempre pode 
presidir pessoalmente e em todo o lugar a todo o seu 
rebanho, deve por isso constituir assembleias de fiéis, entre as 
quais têm lugar proeminente as paróquias organizadas 
localmente sob a guia de um pastor que faz as vezes do Bispo: 
elas representam, de facto, a Igreja visível estabelecida em toda 
a terra” (SC 42). A paróquia é, de facto, uma célula viva da Igreja 
particular, um espaço privilegiado da acção apostólica. Nesse 
sentido, refere a exortação apostólica Christifidelis Laici, que 
“embora possua uma dimensão universal, a comunhão eclesial 
encontra a sua expressão mais imediata e visível na paróquia; 
esta é a última localização da Igreja; é, em certo sentido, a 
própria Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das 
suas filhas” (26).

83. Em termos jurídicos, o Código de Direito Canónico define a 
paróquia como “uma determinada comunidade de fiéis, consti-
tuída estavelmente na Igreja particular, e seu cuidado pastoral é 
confiado ao pároco como a seu pastor próprio, sob a autoridade 
do Bispo diocesano” (c. 515 §1). Mas ela é mais que uma 
estrutura jurídica, um território, um edifício (cf. ChL 26). Segundo 
a Exortação Evangelii Gaudium: “A paróquia é presença eclesial 
no território, âmbito para a escuta da Palavra, o crescimento da 
vida cristã, o diálogo, o anúncio, a caridade generosa, a 
adoração e a celebração”. É uma “comunidade de comunidades, 
santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a 
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caminhar, e centro de constante envio missionário” (28). É 
sobretudo “a família de Deus, como uma fraternidade animada 
pelo espírito de unidade” (LG 28). É, portanto, mais que um 
território ou uma estrutura onde se vivência, celebra e aprende a 
fé. É uma comunidade orgânica de fé. Daí que a paróquia, como 
comunidade cristã, seja, sem dúvida, um modelo privilegiado de 
transmissão, vivência e celebração da fé. 

84. Assim, a paróquia não deveria pensar-se como um mero 
aglomerado social de indivíduos baptizados, uma instituição 
puramente jurídico-administrativa, ou uma simples estação de 
serviços religiosos. O que define uma autêntica comunidade 
cristã, não é um conjunto de fiéis ou uma comunidade para os 
fiéis, mas uma comunidade de fiéis. A paróquia deveria ser uma 
comunidade unida e corresponsável (cf. AS nº 211), que acolhe 
e ajuda a caminhar na fé, que ora e celebra, que programa, 
coordena e avalia a acção pastoral, que se compromete a favor 
dos mais débeis, que evangeliza.

A situação actual
85. Estamos num tempo marcado por profundas transformações 
sociais que têm implicações claras com a religiosidade. No caso 
concreto da nossa Diocese, uma grande percentagem de 
paróquias deixou de ter os recursos mínimos necessários para o 
habitual funcionamento e para cumprir a sua missão, o que se 
agrava pelo decréscimo populacional crescente. Existem 
actualmente paróquias com menos de 50 habitantes, e 
Assembleias Dominicais com menos de 20 participantes e, na 
sua maioria, de idade avançada. 

86. As paróquias vivem cada vez mais de rotinas paralisantes, 
com entendimentos e modos de actuar insuficientes, com um 
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leque de serviços de culto, de pastoral e de administração 
insipiente. A Catequese de Infância e Adolescência, por 
exemplo, que era o espaço privilegiado de formação cristã ou 
transmissão da fé, não tem alcançado os seus objectivos de 
iniciar e fazer amadurecer a fé. Entretanto, grande parte das 
paróquias deixou de poder organizar a catequese, sobretudo 
pela falta de catequizandos. 
No que se refere ao culto, muitas das paróquias não conseguem 
ter um número necessário de leitores e um grupo coral 
considerado adequado à dignidade da celebração. Tem reduzido 
o número de baptizados e matrimónios, em contraposição com o 
aumento de serviços exequiais. Em muitos casos é difícil, 
inclusive, ter um conselho pastoral e um conselho económico, 
assim como assegurar o serviço sócio-caritativo.
Parece-nos também que as paróquias continuam a ser 
pensadas fundamentalmente para crentes. E mesmo, de entre 
esses, os que colaboram são muito poucos, sempre os mesmos 
e os mesmos em tudo. Algumas paróquias surgem como um 
mosaico de grupos, tarefas e actividades dispersas, sem 
unidade de conjunto e sem nenhum programa definido. 

87. No Ocidente, e de uma forma quase geral, a paróquia tem 
vindo a deixar de ser o centro de vida das pessoas e a deixar de 
ter exclusividade para a caminhada de fé dos cristãos. Muitas 
vezes, a sua acção tem-se centrado em demasia no que 
podemos chamar de sacramentalização, sem preocupação por 
uma autêntica conversão de coração, sem envolvimento na 
comunidade, sem ocorrer o encontro com Cristo, sem uma fé 
esclarecida. O catolicismo tem-se desinstitucionalizado, baseado 
num poder crer sem pertencer e num pertencer sem celebrar. 
Nem sempre as pessoas que vivem numa determinada paróquia 
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são uma comunidade cristã natural. Talvez coabitem juntas, mas 
não vivam propriamente em conjunto. 
Pese embora a configuração da paróquia se tenha aproximado 
de um estilo mais familiar e tenha melhorado o acolhimento no 
seu seio, onde os leigos começaram a participar um pouco mais, 
há ainda muito mais a fazer.

88. Esta Comissão é de opinião que as paróquias já não podem 
ser estruturas estáticas e territoriais, centralizadas no pároco, 
mas devem procurar uma gestão mais colegial, mais aberta, 
com tarefas, serviços e responsabilidades partilhadas, com uma 
clara participação dos leigos, que deveriam ser mais 
comprometidos e ter maior formação cristã. Como refere a 
exortação Christifidelis Laici: “Nas actuais circunstâncias, os fiéis 
leigos podem e devem fazer muitíssimo para o crescimento de 
uma autêntica comunhão eclesial no seio das suas paróquias e 
para o despertar do  impulso missionário  em ordem aos não 
crentes e, mesmo, aos crentes que tenham abandonado ou 
arrefecido a prática da vida cristã” (27). As paróquias 
autossuficientes e centradas no pároco, correspondem mais a 
um estilo de conservação que a um estilo missionário ou 
evangelizador. 

89. A nossa civilização é significativamente móvel, e esta 
mobilidade repercute-se, sem dúvida, nas nossas paróquias, 
marcadamente territoriais e estáticas. Se a Igreja não se tornar 
próxima, peregrina, dinâmica, ser-lhe-á mais difícil evangelizar o 
mundo da mobilidade e insatisfação. Ainda que as pessoas 
necessitem de estabilidade num mundo instável, precisam 
também de aprender a caminhar e a sair de si mesmas e do seu 
comodismo ou rotinas.
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90. É desejável passar de uma “Igreja-massa” a uma “Igreja-
comunidade”, do binómio “clero-leigos” para “comunidade-
ministérios”, com o fomento de uma pastoral cada vez mais 
orgânica e de conjunto, em detrimento de uma pastoral 
clericalizada. 
Pensar as paróquias em conjunto, pode alargar os horizontes da 
missão, pode ajudar a perceber que a Igreja é mais do que um 
território ou um conjunto de serviços. Já a Exortação Apostólica 
Christifidelis Laici dava conta do imenso trabalho da Igreja nos 
nossos dias e que, para realizá-lo, a paróquia sozinha não 
bastava (cf. 26). A ocasião possibilita alcançar-se, de modo mais 
visível, o anseio do Concílio Vaticano II no que se refere à 
construção de uma Igreja-comunhão que seja Povo de Deus, 
Corpo de Cristo e Templo do Espírito Santo. 

91. Embora sabendo da importância e do papel evangelizador 
das paróquias, como já anotámos, elas têm cada vez menos 
condições para desempenhar de maneira eficaz a sua missão. É 
certo que não se trata de uma realidade exclusiva da nossa 
Diocese, mas é uma realidade que requer, com urgência, novos 
modelos de paroquialidade ou de organização territorial e 
pastoral, para que as comunidades cristãs sejam autênticas 
comunidades onde se inicia, cresce e amadurece na fé, nas 
suas diferentes dimensões: fé professada, fé celebrada, fé vivida 
e fé rezada.

Novos modelos de paroquialidade
92. O modelo actual de paróquia, embora ainda essencial como 
a primeira comunidade do povo cristão e modelo de apostolado 
comunitário, está a definhar. Talvez o principal desafio com que 
se depara a nossa Igreja diocesana seja o de reconfigurar a 
paróquia e a paroquialidade. Os modelos de paroquialidade e de 
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pároco, nos tempos actuais, têm vindo a esgotar-se. Não porque 
sejam maus modelos, mas porque se tornam inadequados à 
realidade. Assim, é necessário repensar as estruturas pastorais 
de acordo com as circunstâncias actuais. 

93. Da leitura atenta, da reflexão séria, do debate alargado e da 
auscultação feita à comunidade diocesana, especialmente 
presbíteros, verificou-se que a extinção legal de paróquias pode 
não ser o caminho a seguir. Embora possa não ser a melhor 
opção pastoral e jurídica, a esta Comissão não repugnava a 
ideia da extinção, se esse fosse o caminho natural de algumas 
comunidades que terão cada vez menos recursos humanos, 
logísticos e pastorais para a acção normal e requerida numa 
paróquia. Parece-nos, no entanto, que as melhores opções são 
aquelas que, mantendo juridicamente o que está, procurem 
novos modos de paroquialidade mais consentâneos com o 
espírito de uma Igreja que se pretende “comunhão”. Talvez seja 
mais oportuno prever formas de agregação das paróquias que 
tenham a marca da estabilidade e dêem garantias de futuro a 
um trabalho que já está em curso ou tem de iniciar.

94. Isto quer dizer que é necessário igualmente que os 
sacerdotes exerçam e vivam a presidência da comunidade cristã 
de uma maneira mais apostólica, passando a acompanhar na fé 
um conjunto de comunidades locais com as suas respectivas 
equipas pastorais, cuidando da comunhão eclesial entre todas 
elas e que recordem, constantemente,  que a missão 
evangelizadora é a razão de ser e o coração de todas e cada 
uma das comunidades locais. Esta presidência implicará 
coordenação, animação, vigilância e sentido dinâmico do 
conjunto. Numa comunidade cristã todos somos responsáveis. 
Por isso se fala tanto da corresponsabilidade como condição 
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básica da comunhão. Nem o pároco deveria aglutinar em si toda 
a acção da comunidade cristã, nem os leigos se deveriam 
colocar à margem dessa acção. Pretende-se que, mais do que 
um funcionário, o pároco seja um pastor, mais do que um 
administrativo, seja um coordenador. Que evite a tentação de 
ser um gestor de serviços religiosos, e que transforme a sua vida 
numa dádiva de amor à imagem da Trindade Santíssima (cf. 
Papa Francisco, comunicação aos sacerdotes, em 16/03/2018). 
Pretende-se igualmente que os leigos assumam, de verdade, a 
sua fé comprometida, evitando, ao mesmo tempo o que os 
possa transformar em pequenos clérigos ou em meros 
substitutos dos sacerdotes.

95. Esta Comissão entende que é fundamental repensar o perfil 
do pároco para encetar novas formas de paroquialidade. No 
nosso entendimento, deveria, em primeiro lugar, ser um homem 
que assuma, viva e se comprometa alegremente com o 
Evangelho. De facto, não basta transmitir uma doutrina. Dizia 
Paulo VI: “O homem contemporâneo escuta melhor as 
testemunhas do que os mestres; ou então se escuta os mestres 
é porque eles são testemunhas” (EN 41). Deveria ser 
profundamente eclesial, viver em estreita comunhão com a 
Igreja Universal, através da sua Igreja Particular, e em íntima 
conexão com o presbitério da sua diocese e com o Bispo que a 
preside. Deveria saber “encarnar-se”, conhecer os problemas 
das pessoas e, de certo modo, fazê-los seus (cf. AS nº 210). No 
mesmo sentido, deveria ter abertura suficiente para escutar os 
outros e deixar-se evangelizar por eles. Espera-se que seja um 
homem que não procura nem o poder nem o privilégio, mas que 
viva numa atitude de serviço, que tenha as raízes da sua vida 
em Cristo e no chamamento a segui-Lo, que seja homem de 
oração confiante e sincera, que tenha experiência de Deus 
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vivida numa espiritualidade cuidada, que seja instrumento de 
reconciliação e misericórdia, e que anime e impulsione os 
membros da comunidade paroquial no seu compromisso 
evangelizador. Precisamos ainda de sacerdotes que procurem 
não ser o centro da comunidade, mas encaminhem para Cristo, 
que é o seu centro.
 
Unidades Pastorais como possibilidade
96. Segundo o Directório para o Ministério Pastoral dos Bispos, 
Apostolorum Successores, “o Bispo diocesano deverá preocu-
par-se com a organização das estruturas pastorais, de modo que 
se adaptem à exigência da cura de almas, numa visão global e 
orgânica que ofereça a possibilidade de uma penetração 
profunda. Quando o bem dos fiéis aconselhar, depois de ter 
ouvido o Conselho Presbiteral, deverá proceder à modificação 
dos limites territoriais, à divisão das paróquias demasiado gran-
des ou à fusão das pequenas, à criação de novas paróquias ou 
de centros para a assistência pastoral de comunidades não 
territoriais e, inclusive, a um novo ordenamento global das 
paróquias duma mesma cidade” (nº 214). Já o Código de Direito 
Canónico, no cânone 374 §1 refere: “A diocese ou outra Igreja 
particular divida-se em partes distintas ou paróquias”, e no § 2, 
embora seja uma citação que, para além de justificar a 
existência de arciprestados ou vigararias forâneas, é plausível e 
abrangente, refere: “A fim de favorecer a cura pastoral, mediante 
uma acção comum, podem várias paróquias mais vizinhas unir-
se em agrupamentos peculiares”. O mesmo Código prevê 
formas de colaboração entre paróquias no âmbito do 
território  (cf. c. 555 §1) e recomenda ao Bispo o cuidado de 
todas as categorias de fiéis, até das que não são atingidas pelo 
cuidado pastoral ordinário (cf. c. 383 § 1). É oportuno realçar 
ainda o desejo manifesto do Papa Francisco, a 23 de Julho de 
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2014, com o pedido que efectuou à Congregação para o Clero 
de modo que reflectisse sobre “algumas questões relativas à 
paróquia, o reagrupamento de paróquias no interior da diocese, 
e algumas possíveis configurações da cura pastoral” (de acordo 
com o cânone 517 §§ 1-2). 

97. No que se refere ao Magistério da Igreja, não se pode 
afirmar que o assunto “Unidades Pastorais” esteja devidamente 
tratado. Contudo, numa pesquisa alargada, esta Comissão 
descobriu vários projectos e tentativas de concertação e criação 
de Unidades Pastorais, sobretudo em dioceses ocidentais. Por 
esse motivo, e analisando algumas dessas experiências, esta 
Comissão partiu do princípio que estão abertas as portas para a 
criação de Unidades Pastorais (cf. AS nº 215) e que este é, 
provavelmente, um dos modelos a desenvolver no futuro 
próximo ao nível da pastoral territorial.

98. Dado que se reconhece que o modelo de paróquia vigente 
tem vindo a definhar, às vezes procura-se nas Unidades 
Pastorais a última tentativa de continuar o modelo de paróquia 
que existe. Numa grande parte das Unidades Pastorais que têm 
sido criadas, pelo que pudemos constatar, o que se tem feito é 
colocar alguns serviços em comum, sobretudo ao nível da 
formação, e para evitar a multiplicação de esforços do pároco. 
Contudo, as Unidades Pastorais não deveriam servir para 
rentabilizar a figura do padre, mas para potenciar a Igreja-
comunhão. Verifica-se, assim, a necessidade de que as 
Unidades Pastorais sejam efectivas estruturas comunitárias.

99. Para além da necessidade resultante da realidade, achamos 
que as Unidades Pastorais também respondem:
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a) À necessidade de encontrar espaços efectivos para que os 
fiéis possam viver, celebrar e testemunhar as várias dimensões 
da comunhão; 
b) À valorização dos carismas com que o Espírito dota os 
baptizados; 
c) À importância de que a Igreja de Cristo cresça na caridade 
mediante a prática da verdade; 
d) À função e ao impacto dos modelos comunitários na 
evangelização da sociedade pluralista e secular;
e) À eficácia de uma pastoral de conjunto (cf. AS nº 215 b);
f) À eficácia de programas pastorais mais consertados;
g) A uma melhoria na gestão dos recursos disponíveis;
h) Ao direito a ter condições indispensáveis à celebração da fé e 
à prática da solidariedade, nas quais se inclui necessariamente 
o indispensável acompanhamento espiritual.

100. As Unidades Pastorais não vêm abolir a estrutura jurídica e 
pastoral da paróquia nem a figura do pároco para as paróquias 
singulares. Pretendem estar entre a acção pastoral unitária da 
Igreja diocesana, que favoreça o cuidado pastoral dos fiéis, 
através de uma maior comunhão entre paróquias vizinhas e uma 
melhor valorização dos recursos existentes nas comunidades 
paroquiais e no território. O sucesso das Unidades Pastorais 
poderá medir-se, eventualmente, pela capacidade de fazer 
sobressair as qualidades singulares das comunidades paro-
quiais de uma ilusória autossuficiência, para fazê-las viver com e 
para outras comunidades paroquiais.

101. Algumas das proposições saídas da Assembleia Diocesana 
realizada em 2017, sobretudo na primeira sessão, manifestam 
intrínseca e extrinsecamente o desejo e a necessidade de 
implementar na Diocese este tipo de Unidades Pastorais. As 
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proposições que mais claramente nos dão conta disso são a nº 
11 e a nº 12 dessa sessão. Esta última refere inclusivamente: 
“Caminhe-se paulatinamente para a criação de unidades 
pastorais, em que haja um pároco moderador, tendo em comum 
ministérios e serviços, um programa pastoral e um fundo de 
solidariedade”. Na verdade, pensar nas Unidades Pastorais, 
começa por ser caminhar em unidade na pastoral, fazendo 
“juntos”. Quem talvez tenha mais necessidade das Unidades 
Pastorais são as comunidades mais pequenas, que se 
encontram diante de uma escolha: ou fazer uma pastoral 
diminuta, na qual muitas funções úteis são omissas, ou fazer 
uma pastoral de conjunto e em conjunto com outras 
comunidades para conjugar forças e sinergias.

Definição de Unidade Pastoral
102. A definição de Unidade Pastoral não é algo consensual. 
Para alguns trata-se de um conjunto de paróquias, e para outros 
de uma espécie de arciprestado. A própria expressão “Unidade 
Pastoral” é recente. Pode-se afirmar, no entanto, que o seu 
significado mais profundo representa um lógico ponto de 
chegada (não necessariamente definitivo), do movimento havido 
pelos anos cinquenta do século XX, e mais vigorosamente 
desenvolvido durante o Concílio Vaticano II. Digamos que as 
Unidades Pastorais resultam de um novo estilo pastoral baseado 
na eclesiologia de comunhão para facilitar o trabalho pastoral 
em comum, em face da evangelização, a fim de renovar a vida 
cristã das comunidades paroquiais com a participação activa de 
todo o povo de Deus.

103. Podemos chamar Unidade Pastoral a duas ou mais 
paróquias que têm o mesmo pároco ou a mesma equipa de 
presbíteros a trabalhar em conjunto e que, respeitando a 
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identidade própria de cada paróquia, caminham no sentido de 
realizar uma pastoral comum, potenciando, assim, recursos 
humanos e tempo. Na prática, trata-se de uma colaboração 
orgânica entre paróquias vizinhas, colaboração promovida, 
reconhecida e configurada institucionalmente pelo Bispo 
diocesano, o que permitirá, à partida, realizar mais fácil e 
eficazmente as actividades apostólicas próprias de uma pastoral 
missionária na corresponsabilidade.

104. Uma das principais finalidades das Unidades Pastorais é, 
de facto, contribuir e dar novo impulso à missão da Igreja, 
através de uma maior comunhão. Pensamos que elas poderão 
ser um excelente testemunho da colaboração, da partilha de 
dons entre paróquias, entre presbíteros, diáconos, pessoas 
consagradas e leigos, e até entre diversos grupos e movimentos 
eclesiais. Poderão ser um testemunho eficaz de comunhão, no 
mundo ameaçado por divisões e individualismos.

105. As Unidades Pastorais não devem ser simplesmente a 
união de muitas paróquias sob a orientação de um presbítero 
que, neste caso, se tornaria um multi-pároco, ou a Unidade 
Pastoral uma espécie de arciprestado ou então uma mega-
paróquia. Pelo contrário, a organização eclesial deve levar os 
fiéis a compreender que, ao fazerem parte de uma Unidade 
Pastoral, caminham juntos, de forma comunitária, sob a 
orientação de um ou vários presbíteros. A estes últimos não 
pertence fazer tudo, mas fazer com que tudo aconteça. 

106. O que define as Unidades Pastorais não é apenas a 
referência a um território administrativo, mas a pertença livre e 
responsável a essas comunidades. De facto, trata-se de uma 
figura mais pastoral do que jurídica. Assim entendemos que 
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podem ser promovidos maiores e melhores recursos, em ordem 
à realização da missão da Igreja e eclesiologia de comunhão, 
pois o horizonte das pessoas que ali habitam não fica 
encarcerado na sua própria paróquia.

107. Pelo mesmo motivo, a implementação das Unidades 
Pastorais requer, em simultâneo, uma mudança de mentalidade 
e uma atitude que, em toda a acção, seja inclusiva, aberta e 
corresponsável, seja para dentro ou para fora da Unidade 
Pastoral, seja entre as paróquias que a constituem, seja com as 
restantes paróquias e Unidades Pastorais. A Igreja missionária 
exige a constante saída em missão e a consequente abertura ao 
outro. 

Modelos de Unidades Pastorais 
108. Assim, parece a esta Comissão que é possível e desejável 
criar Unidades Pastorais, conforme os casos, utilizando um dos 
seguintes modelos:
a) Agregar pequenas paróquias de dimensões semelhantes, 
proximidade geográfica e em igualdade de condições pastorais e 
estatuto jurídico;
b) Agregar paróquias em torno de uma paróquia maior, que 
possa ser um ponto de referência para as outras e favorecer a 
integração e valorização de recursos materiais e humanos;
c) Agregar paróquias de uma cidade, onde o sentido de pertença 
não se rege tanto pela proximidade geográfica, mas pela 
homogeneidade das suas características socioculturais;
Nota: Esta Comissão considera que, além dos três modelos, 
pode optar-se por mais dois modelos, no que se refere ao 
número de párocos associados a uma Unidade Pastoral:
d) Agregação de paróquias ao cuidado de um único sacerdote;
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e) Agregação de paróquias ao cuidado de vários sacerdotes, sob 
a coordenação de um deles.

109. Não se pretende que os modelos actuem e funcionem de 
forma igual, como se fossem modelos iguais. De facto, deve ter-
se em conta uma acção pastoral que corresponda às suas 
características. 

110. É natural que no modelo c) do nº 108, se privilegie, numa 
pastoral urbana, a acção comum, como por exemplo, a formação 
em geral e a catequese em particular, alguns sacramentos tais 
como a Primeira Comunhão e a Confirmação, algumas 
celebrações religiosas conjuntas, como por exemplo 
Celebrações Penitenciais, Vigília Pascal, Corpo de Deus, e 
ainda festas, passeios, encontros e outros momentos 
comunitários de salutar convívio e fortalecimento dos laços de 
comunhão. Torna-se igualmente oportuna a diferenciação dos 
horários das celebrações para que as pessoas possam escolher 
os seus horários mais convenientes, e a concertação de 
esforços na programação pastoral, primando por um único 
programa pastoral. Mais nos parece que devem ser concertados 
os diversos serviços socio-caritativos e pastorais. 

111. O que se refere ao número anterior também se pode aplicar 
no modelo b) do nº 108. É possível e desejável a acção pastoral 
comum a todos os níveis. Mas em nosso entender, e num 
sentido verdadeiramente missionário e em saída, o que deve ser 
privilegiado neste modelo é a partilha de ministérios e de 
serviços, por um lado, e por outro, uma concentração de 
esforços no que se refere, por exemplo, a centros de formação e 
cartórios para os registos paroquiais.
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112. Quanto ao modelo a) do nº 108, achamos que a atenção se 
deve centrar na reprogramação das celebrações e na partilha de 
serviços e ministérios, de acordo com as suas possibilidades, 
capacidades e recursos. A acção apostólica comum pode, 
inclusive, ser ora num local ora noutro, de forma proporcional e 
equitativa. Para as celebrações litúrgicas podem ser úteis os 
“módulos pastorais”, tal como se descreve no nº 127. Dentro das 
reais possibilidades, aplique-se o que se refere aos modelos 
anteriores.

113. Todos estes modelos devem procurar ter, entretanto, o que 
se refere às estruturas e organismos, tais como designamos no 
nº 130.

Considerações gerais 
114. As Unidades Pastorais poderão ser uma nova situação 
social e eclesial, fruto, por um lado, da secularização da 
sociedade, do abandono crescente da prática religiosa e do 
despovoamento das zonas rurais e, por outro, pela mobilidade 
crescente e pela necessidade de fomentar a comunhão como 
realidade intrínseca à Igreja. 

115. Para que a identidade e vitalidade de uma Unidade Pastoral 
sejam duradouras, não pode ser apenas um mecanismo que 
sobrevive graças ao espírito de comunhão e à solicitude dos 
presbíteros que a compõem. A Unidade Pastoral deve compro-
meter-se e promover o sentido comunitário de toda uma Igreja 
local. É preciso, por isso, prever formas de agregação das 
paróquias que tenham a marca da estabilidade e deem garantias 
de futuro a um trabalho que é urgente e necessário.
É imprescindível, também, que a acção eclesial das Unidades 
Pastorais passe a ser gerida, orientada e promovida por um 
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grupo de pessoas da comunidade cristã e não apenas por um 
presbítero, ainda que a missão deste seja a presidência (cf. AS 
nº 211; 215 c).

116. Neste sentido, além das razões naturais e eclesiais já 
apresentadas, é fundamental que se promova e acentue a 
necessária formação laical. Para que a acção apostólica seja 
verdadeiramente estável, corresponsável e menos clericalizada, 
é imprescindível que aumente a formação laical, tanto ao nível 
da qualidade, como da quantidade e da periodicidade.

117. Na criação e implementação de Unidades Pastorais, dever-
se-á sensibilizar e integrar as Congregações Religiosas, onde 
houver, e Movimentos Apostólicos na vida das comunidades 
cristãs, dando-lhes tarefas e responsabilidades de acordo com a 
sua natureza e carismas. 

118. Este modelo de entender a paroquialidade ou acção 
territorial da Igreja, constrói-se como comunidade de comuni-
dades. É necessária, por isso, a articulação orgânica dos recur-
sos pessoais, espirituais e materiais duma comunidade que 
assim se coloca ao serviço da missão.

119. Dada a diversidade da Diocese, poderá não ser possível 
adoptar e implementar um modelo único de Unidade Pastoral ou 
um modelo de acordo com os previstos nesta proposta. Nestas 
circunstâncias, será necessário dar lugar aos critérios de 
oportunidade, de gradualidade e de flexibilidade. Não obstante, 
será necessário fixar alguns elementos essenciais que definam a 
sua identidade.
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120. Além da unidade que assume a diversidade de paróquias 
vizinhas, pertencentes a uma área relativamente homogénea, é 
importante, em qualquer contexto, atender também às condições 
administrativas, culturais e económicas de cada comunidade, 
bem como aos serviços civis ali existentes.

121. Cada uma das paróquias que compõem a Unidade Pastoral 
manterá, à partida e por princípio, a sua “personalidade jurídica”, 
a organização socioeconómica e vivência próprias, quer em 
termos de usos e costumes, quer também no que diz respeito às 
festas tradicionais, que serão celebradas nas igrejas/capelas 
respectivas. Parece-nos que é de uma profunda sabedoria 
pastoral saber respeitar e preservar aquilo que, por fruto da 
tradição, identifica o sentir e o agir das pessoas de determinado 
tecido eclesial. Embora as confrarias e comissões, pertencentes 
às pequenas comunidades, não tenham o mesmo relevo e 
visibilidade na Unidade Pastoral, estas devem continuar a 
comprometer-se para levar a cabo, de forma digna, as 
celebrações festivas daqueles locais, com a ajuda dos recursos 
humanos e pastorais da Unidade Pastoral da qual faz parte. 

122. Para a criação de Unidades Pastorais, sugerimos que se 
tenha em conta: 
a) O número de habitantes, analisando a tendência demográfica 
de crescimento ou envelhecimento, assim como a dispersão ou 
concentração da população;
b) A rede viária existente e as distâncias em relação a outros 
centros vizinhos;
c) A cultura e tradições homogéneas;
d) A existência e localização de igrejas, casas paroquiais, 
santuários, entre outros;
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e) A localização de Serviços da Administração Civil, como sejam 
escolas, centros de saúde, lares e outros serviços sociais;
f) A capacidade económica para sustentar o pároco.

Âmbito das Unidades Pastorais 
123. O bom funcionamento de uma Unidade Pastoral não se 
medirá apenas pela experiência litúrgica nela realizada, mas 
integrará todos os outros sectores próprios da sua acção 
apostólica, permitindo, nesta perspectiva, uma maior lucidez e 
compromisso em relação aos reais problemas e necessidades 
da comunidade, procurando assim ser resposta e dar resposta a 
situações desajustadas. Para que uma Unidade Pastoral seja 
concretizável, deve ser um local onde gradualmente se criem as 
condições necessárias para se poder estabelecer uma missão 
de corresponsabilidade. Constituem âmbitos da Unidade Pasto-
ral, em especial, a Comunhão, a Missão, a Corresponsabilidade, 
a Integralidade, a Formação, a Programação, a Liturgia e a Pas-
toral Sacramental.

Funcionamento da Unidade Pastoral
124. Para a organização das Unidades Pastorais, esta Co-
missão cuida ser imprescindível definir os princípios que devem 
ser levados em consideração ao organizar e implementar a 
Unidade Pastoral. Nesta tarefa, as principais estruturas pastorais 
podem ajudar a dar corpo a esta Unidade, constituindo-se 
equipas pastorais, económicas, litúrgicas, sócio-caritativas, 
formativas, catequéticas, missionárias, entre outras. Parale-
lamente ao trabalho das organizações diocesanas, as Unidades 
Pastorais deveriam ser criadas com a participação activa e 
entusiasta de sacerdotes, diáconos, religiosos e leigos. 
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125. Desta forma, julgamos que as Unidades Pastorais deveriam 
ter em conta alguns dos seguintes elementos pastorais para 
realizar a sua acção apostólica:
a) Uma pastoral de comunhão: fomentar a comunhão com 
Deus e a Igreja através da escuta da Palavra, da celebração dos 
sacramentos, especialmente da Eucaristia e do amor fraterno, 
promovendo assim uma pastoral comunitária que, ao mesmo 
tempo que une e fortalece a Unidade Pastoral, promove a acção 
pastoral de conjunto com as outras Unidades Pastorais dentro 
do Arciprestado e está aberta à Igreja particular e universal.
b) A pastoral missionária: promover uma pastoral que seja 
missionária e evangelizadora, que renova a própria comunidade 
e leva o testemunho do Evangelho ao ambiente social em que 
está inserido, para transformá-lo, na linha proposta pelo Papa 
Francisco na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium.
c) Uma pastoral assente na Formação: organizar uma 
formação pastoral de cristãos, quer no seu processo de 
iniciação, quer no processo de maturidade da fé, através de 
métodos de formação permanente e integral, adaptados às 
diferentes etapas e situações de vida do cristão, para que 
estejam presentes no mundo, actuando e transformando-o.
d) Uma pastoral de caridade e solidariedade: criar canais de 
comunicação cristã de bens e solidariedade, como expressão do 
amor fraterno e da proximidade da comunidade cristã aos mais 
necessitados. 
e) Uma corresponsabilidade pastoral: promover a correspon-
sabilidade eclesial, de modo que todos, sacerdotes, diáconos, 
membros da vida consagrada e fiéis leigos, cada um de acordo 
com a sua vocação e carisma, se sintam chamados a cooperar 
activamente na vida e na missão da comunidade, bem como 
participar nos diferentes sectores pastorais, para melhor servir o 
Evangelho.
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126. Uma séria reflexão eclesiológico-pastoral deverá ser capaz 
de transformar o nosso modus vivendi, na medida em que a 
Igreja souber compreender a história e a singularidade de cada 
comunidade, bem como o seu ritmo pastoral. Porém, sem que 
se altere, para já, o seu estatuto jurídico, as paróquias, unidas 
em Unidade Pastoral, deveriam passar a ser olhadas e tratadas 
como um todo. Os agentes pastorais deveriam, por princípio, 
trabalhar, não em função das comunidades a que pertencem ou 
pelas quais são mais diretamente responsáveis, mas em função 
do todo dessa mesma Unidade Pastoral. 

127. A efectivação desta nova articulação da identidade da 
espiritualidade sacerdotal poderá contribuir para que os 
sacerdotes respeitem as indicações do Código de Direito 
Canónico sobre o número de Eucaristias Dominicais a que 
podem presidir. Pode ser oportuna a experiência que foi narrada 
a esta Comissão da existência de “módulos paroquiais”, isto é, a 
própria Unidade Pastoral ser composta, na prática, por módulos 
que facilitem a organização das celebrações dominicais. 
Entendemos por “Módulo Pastoral” a divisão da Unidade 
Pastoral por zonas, de modo que as celebrações dominicais 
ocorram ora num módulo ora noutro.

128. Aproveitando os aspectos positivos das novas tecnologias, 
uma boa aposta seria informatizar cada uma das paróquias e, 
por conseguinte, a Unidade Pastoral, colocando-as em rede com 
a Cúria diocesana. 

129. Quando uma Unidade Pastoral é constituída por vários 
sacerdotes, um deles, por eleição ou designação do Bispo 
diocesano, assume o papel de coordenador (cf. AS nº 215 a).  
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Estruturas e organismos a criar
130. Para dar corpo a esta missão, são propostas as seguintes 
estruturas e órgãos a criar nas Unidades Pastorais:

a) Coordenador Pastoral
Achamos que é imprescindível que as Unidades Pastorais 
possuam um Coordenador Pastoral. Escolhemos esta nomen-
clatura, preterindo o termo ‘Moderador’, porque este se refere 
mais a questões jurídicas e as nossas opções são sobretudo 
pastorais. Não se pretende que funcione como ‘chefe’, mas 
como aquele que coordena, de facto, uma equipa e dá voz a 
todos, num espírito de comunhão.

b) Conselho Pastoral da Unidade Pastoral e Comissão Per-
manente
Para trabalhar em equipa com o Coordenador, propomos que 
seja constituído um Conselho Pastoral, com representantes das 
diversas paróquias e serviços ao cuidado da Unidade Pastoral. 
Para validar mais a sua responsabilidade, achamos oportuna a 
sua homologação por parte do Bispo diocesano.
Deve igualmente ser constituída uma Comissão Permanente, de 
entre esse Conselho Pastoral, que reúna sistemática e 
habitualmente para tomar as decisões ordinárias relativas à 
acção pastoral da Unidade Pastoral. Esta Comissão Permanente 
deve ter a seu cargo o governo da Unidade Pastoral, evitando-
se assim um certo clericalismo e permitindo que este projecto 
promova a verdadeira Igreja-Comunhão.

c) Conselho de Gestão da Unidade Pastoral
Sugerimos que este Conselho seja composto por elementos dos 
diversos Conselhos Económicos das paróquias que compõem a 
Unidade Pastoral. O objectivo principal é gerir recursos. Como 
objectivos gerais, este Conselho de Gestão pretende reunir 
esforços comuns, auxiliar nas decisões comuns de adminis-
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tração e poder elaborar projectos com partilhas comuns, 
proporcionais e equilibradas.
Esta opção significa que se podem manter os Conselhos 
Económicos de cada paróquia, bem como as suas respectivas 
contas e os seus bens próprios.
Para validar a sua responsabilidade, achamos oportuna a sua 
homologação por parte do Bispo diocesano.

d) Cartório 
Trata-se de um local específico que deverá conter e guardar 
arquivos relativos às diversas paróquias que constituem a 
Unidade Pastoral, livros de registos e documentos necessários 
ao funcionamento da Unidade Pastoral, inventários do 
património estável de cada paróquia, respeitando cada paróquia 
e seus bens móveis e imóveis.
Embora seja difícil, seria desejável promover a sua abertura, no 
melhor horário, possivelmente até com funcionário/a para o 
efeito, o que não isentará o Coordenador da Unidade Pastoral e 
os sacerdotes que dela fazem parte, de ter horário de 
atendimento programado.

e) Centro Pastoral 
Tanto quanto possível, sugerimos que a Unidade Pastoral tenha 
um ou mais centros pastorais para a formação ou actividades 
pastorais. Este centro pode funcionar em espaço junto com o 
Cartório.

f) Ministérios Comuns
Parece-nos imprescindível que em cada Unidade Pastoral haja 
um esforço por implementar serviços e ministérios comuns. Para 
validar essa acção, achamos oportuna a sua instituição, 
nomeação ou mandato. Saliente-se ainda a importância das 
ADAPs (Assembleias Dominicais na Ausência de Presbíteros) 
neste contexto.
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g) Grupos de animação sectorial
Para além do Conselho Pastoral, talvez seja oportuna a criação 
de outros grupos, como o Grupo Sócio-Caritativo e o Grupo de 
Animação Litúrgica que, em sintonia com o Conselho Pastoral, 
terão a preocupação de zelar pela sua área de acção específica.

h) Órgão informativo
De modo a proporcionar a boa divulgação pelas diversas 
comunidades e fomentar a sua união, é desejável a criação de 
um órgão de comunicação da Unidade Pastoral, podendo este 
ser em formato físico ou digital. Convém, no entanto, não 
esquecer que muitas das nossas comunidades ainda têm fraca 
formação para o uso digital, pelo que se propõe ter isso em 
conta, de acordo com as necessidades locais.
Este órgão de comunicação deveria ter como finalidade principal 
informar sobre os serviços religiosos nas diversas comunidades, 
bem como outras informações de interesse da Unidade Pastoral. 

Considerações Finais
131. As Unidades Pastorais poderão trazer, assim, uma 
autêntica mudança de mentalidade, de atitude, de comporta-
mento, de formação, de preparação e de estruturas, a fim de 
que a acção evangelizadora, por elas promovida, possa produzir 
os frutos desejados. A mudança, embora difícil e pouco cómoda, 
gera sempre crescimento e aprendizagem. 

132. Gostaríamos ainda de frisar que os aspectos, critérios, 
estruturas e organismos apresentados não precisam, necessa-
riamente, de se verificar todos de uma forma rígida e, sobretudo, 
também não é necessário que estejam todos presentes 
simultaneamente. O importante é que possam ser um contributo 
para a transformação do modo concreto de decidir e actuar a 
pastoral nas estruturas de comunhão da diocese.
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133. Assim, esta Comissão cuida ser necessário ter em conta os 
seguintes aspectos na implementação das Unidades Pastorais: 
a) Mais do que criar Unidades Pastorais, é necessário formar 
uma unidade na pastoral;
b) O processo não pode ser imposto por decreto ou por carta 
pastoral, mas implica uma catequização das comunidades impli-
cadas e dos seus agentes;
c) A criação das Unidades Pastorais compreende uma profunda 
mudança de mentalidades e comportamentos, tanto a nível 
pessoal como a nível comunitário, e a concepção de novas 
atitudes e dinâmicas de trabalho em equipa;
d) A sua implementação exige um plano de reestruturação 
ambicioso, mas exequível, e não se deve adiar, pois hoje as 
mudanças são constantes e podem perder a sua validade;
e) A referida reestruturação deve realizar-se tendo presente o 
olhar no futuro;
f) Tendo em conta a realidade demográfica e dos agentes 
principais de pastoral, é importante que esta reestruturação 
tenha carácter duradouro;
g) Todo este processo deve ser transparente e sério, com 
situações práticas e, ao mesmo tempo, incisivo e firme;
h) Tem de haver um diálogo ponderado e paciente, que deve ser 
combinado com responsabilidade e visão de futuro, onde 
ninguém fique excluído ou se sinta fora do processo;
i) Em todo este processo a Igreja deve estar imbuída de um 
espírito positivo, em que deposita a fé e a criatividade numa 
pastoral missionária de todos os seus agentes; 
j) Não podemos pensar que as Unidades Pastorais vão avançar 
todas ao mesmo ritmo, mas é de desejar que caminhem na 
mesma direcção, com os mesmos objectivos e as mesmas 
metas;
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l) O estilo das Unidades Pastorais deverá ser o de Comunidades 
que avançam em comunhão para realizar a missão evangeliza-
dora da Igreja.

134. Propomos, ainda, mais algumas linhas orientadoras 
concretas e práticas para a criação e implementação de 
Unidades Pastorais:
a) Mais do que assentar a divisão nos conjuntos de paróquias 
entregues ao cuidado de um sacerdote, propomos que o estudo 
se faça a pensar de modo mais abrangente, tendo em conta 
verdadeiramente os critérios assinalados no nº 122, as 
estruturas necessárias assinaladas no nº 130 e os aspectos que 
se devem ter presentes e que constam no nº 133;
b) Como já existem tentativas de consolidar algumas Unidades 
Pastorais, propomos que, nesses casos, se evite enfraquecer o 
trabalho feito, mas alargá-lo e consolidá-lo;
c) Segundo análise feita, e de acordo com previsões relac-
cionadas com o número dos principais agentes pastorais, 
cremos ser possível que possam existir entre 40 e 50 Unidades 
Pastorais na Diocese;
d) Nos dois maiores centros urbanos da diocese, a Guarda e a 
Covilhã, pensamos que seria viável tomar a decisão de se usar o 
modelo c) do nº 108;
e) Em sintonia com os modelos a) e b) do nº 108, parece-nos 
possível transformar em centros de Unidades Pastorais as 
seguintes paróquias:
• No arciprestado de Covilhã-Belmonte: 1) Teixoso; 2) Torto-

sendo; 3) Ferro; 4) Paul e 5); Belmonte;
• No arciprestado do Fundão: 1) Fundão; 2) Alpedrinha; 3) Sil-

vares; 4) Capinha e 5) S. Vicente da Beira;
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• No arciprestado de Guarda-Manteigas:  1) Manteigas; 2) Fer-
não Joanes; 3) Gonçalo; 4) Aldeia Viçosa; 5) Rochoso e 6) 
Casal de Cinza;

• No arciprestado de Pinhel-Almeida-Figueira de Castelo Ro-
drigo: 1) Pinhel;   2) Almeida; 3) Figueira de Castelo Rodrigo; 
4)  Vilar Formoso; 5) Escalhão; 6) Freixeda do Torrão, 7) 
Freixedas e 8) Alverca da Beira;

• No arciprestado de Sabugal-Penamacor: 1) Sabugal; 2) Pe-
namacor; 3) Soito; 4) Ruvina;

• No arciprestado de Seia-Gouveia: 1) Seia; 2) Gouveia; 3) Lo-
riga; 4) Carragosela; 5) Paranhos da Beira, 6) Santa Marinha, 
7) Vila Nova de Tazém;

• No arciprestado do Trancoso-Celorico da Beira: 1) Trancoso; 
2) Celorico da Beira; 3) Reboleiro; 4) Freches; 5) Vila Franca 
das Naves; 6) Vale de Azares e 7) Fornotelheiro.

 
135. Esclarecemos que o processo de consulta, criação e 
implementação das Unidades Pastorais não deverá ser imposto, 
mas proposto, tendo em conta a realidade tal como se apresenta 
na actualidade, e como se prevê que se venha a apresentar num 
futuro próximo.

136. Nesse sentido, esta Comissão entende que  a proposta 
de  criação e implementação de Unidades Pastorais, dividindo 
territorialmente as paróquias da Diocese, pode ser desenvolvida, 
de forma mais conhecedora da realidade de cada arciprestado, 
pelos respectivos Conselhos Pastorais Arciprestais, após a 
implementação dos novos arciprestados.

137. Em face do que foi dito, e de modo a haver estabilidade e 
garantia de orientação e planeamento para o trabalho a realizar, 
esta Comissão acha necessário que as nomeações diocesanas, 
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por parte do senhor Bispo, sejam efectuadas por Unidade 
Pastoral e não por paróquias. 
Tendo também em conta que se pretende valorizar a acção 
comum, com base num Conselho Pastoral, esta Comissão não 
vê inconveniente em que, quando, por qualquer motivo, a 
Unidade ficar sem Pároco, o novo seja nomeado apenas 
aquando das nomeações gerais, no início do ano pastoral 
seguinte.

 112



PROPOSTA PARA UMA REORGANIZAÇÃO DA DIOCESE DA GUARDA

CONCLUSÃO

138. A missão da Igreja não é somente receber e aceitar de 
Deus a mensagem. Ela recebe-a constantemente, mas a sua 
missão é partilhá-la. Evangelizar é, de facto, um imperativo 
irrenunciável, um modo de agir e de ser decorrente do ser 
discípulo de Cristo. A Igreja “nasce da acção evangelizadora de 
Jesus e dos doze” (EN 13). Por isso, vive para continuar esta 
missão. Não se trata tanto de que a Igreja tenha uma missão, 
mas que a missão de Jesus tem uma Igreja. 

139. Deus confiou à Igreja um tesouro e, nalgumas ocasiões, o 
que ela tem feito é guardá-lo, para evitar problemas, e não o põe 
a render. Faz lembrar a parábola dos talentos e aquele servo 
que, em vez de pôr a render o talento que recebeu, o escondeu 
na terra com medo de o perder (cf. Mt 25, 14-30). Se a nossa 
Igreja não se esforçar por cumprir a sua missão, é bem provável 
que se preste a ser uma Igreja-supermercado de sacramentos, 
uma Igreja composta por funcionários e baseada no 
cumprimento de funções, uma igreja que se baseia numa 
religiosidade, mas sem fé, uma Igreja de tradições, mas sem 
vida, estruturada e fechada em si mesma, amorfa, voltada para 
os números e com pouca atenção à pessoa e ao encontro com 
Cristo.

140. As estruturas diocesanas que temos, a começar pelos 
serviços pastorais, continuando depois pelos arciprestados e 
terminando nas estruturas paroquiais, já demonstraram a 
necessidade de se repensar a organização pastoral da Diocese. 
Por outro lado, os agentes pastorais têm-se esgotado com os 
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modelos actuais, sentem-se desamparados e a sua vitalidade 
sufoca-se.

141. Esta Comissão acolheu como sua a missão de apresentar 
propostas que venham a contribuir para uma Igreja cada vez 
mais missionária e corresponsável. Foi com este espírito que se 
trabalhou durante largos meses, partilhando perspectivas e 
conciliando opções, considerando a natureza plural dos seus 
membros. Também durante o trabalho realizado em conjunto se 
fez Igreja, pela partilha, doação, entrega, acompanhamento e 
também pela capacidade de cada um em acolher o outro na sua 
diferença. 

Implementação global desta proposta
142. A proposição 20 da 1ª sessão da Assembleia Diocesana 
dizia: “Seja criada uma Comissão diocesana multidisciplinar que 
integre clérigos, religiosos e leigos, para a elaboração de uma 
proposta de reorganização pastoral da Diocese, com base na 
eclesiologia do Concílio Vaticano II, ulterior doutrina do 
Magistério da Igreja e na legislação canónica, em ordem a uma 
futura apreciação pelos delegados desta Assembleia 
Diocesana”. O senhor Bispo deu à Assembleia Diocesana a 
capacidade de sugerir e a esta Comissão a capacidade de 
propor. 
Dando prossecução ao pedido do senhor Bispo, esta Comissão 
apresenta esta proposta, consciente de que, sendo uma 
proposta, ela beneficiará de reflexão noutras instâncias 
diocesanas, como as já designadas para o efeito, tais como o 
Colégio de Consultores, o Conselho Presbiteral e o Conselho 
Pastoral Diocesano. Segundo a proposição citada, ela deve 
também ser colocada à apreciação da Assembleia Diocesana.
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143. A implementação das propostas apresentadas por esta 
Comissão têm protagonistas e realidades distintas e, por isso, 
podem ter, eventualmente, andamentos diferenciados. As 
alterações relativas aos serviços diocesanos, porque têm uma 
dimensão essencialmente orgânica, sem prejuízo do seu 
alcance pastoral, dependem fundamentalmente do Bispo 
diocesano. O mesmo pode ser perspectivado relativamente à 
reorganização dos arciprestados, porque tem subjacente uma 
ideia de agregação para potenciar o trabalho em conjunto dos 
principais agentes pastorais, fazendo aumentar a massa crítica 
pelo alargamento das áreas de cada um dos novos 
arciprestados. Em relação à implementação das Unidades 
Pastorais, é de referir que a sua criação, maturação e 
consolidação, dependem, em primeiro lugar, da vontade de 
quem tem o poder de as criar, o Bispo diocesano. Porém, é 
fundamental o papel de quem tem a missão de as fazer crescer 
e tornar um verdadeiro instrumento da acção apostólica. Neste 
caso, são, em primeiro lugar, os párocos, secundados por todos 
os agentes pastorais, desde os leigos empenhados nesta 
missão até aos consagrados e consagradas de toda a Diocese. 

144. Pensar numa reorganização pastoral e territorial da 
Diocese, requer olhar para a Igreja que queremos ter nos 
próximos tempos. Dando corpo a esta visão de futuro, há que 
suscitar nas pessoas atenção, interesse e envolvimento no 
caminho a fazer. Os fiéis precisam de saber e perceber a 
realidade pastoral actual, e a que se propõe, para também eles 
percorrerem este caminho de renovação. De facto, uma 
comunidade caminha se todos os que dela fazem parte 
souberem qual a direção e estiverem convencidos que essa é a 
direção correcta. 
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145. Esta nova mentalidade pastoral acarreta, também, uma 
necessidade de um caminho de escuta e de conversão. A reor-
ganização da Diocese, em todas as suas vertentes e à luz do 
Concílio Ecuménico Vaticano II, exige nas diversas fases, um 
trabalho de comunhão, de compromisso, de maior diálogo e 
corresponsabilidade entre todos os agentes. Entendemos que as 
propostas que agora fazemos poderão alimentá-lo. É uma tarefa 
importante que pede paciência e compreensão e, sobretudo, 
uma convicção comum: o Espírito trabalha em cada um de nós, 
precede-nos, acompanha-nos e trabalha connosco. É n´Ele que 
a comunidade cristã vai beber a sua alegria, força e luz.

Considerações finais
146. O trabalho, reflexão e decisões desta Comissão estão 
documentados em Actas elaboradas no fim de cada uma das 
reuniões, e numa série de anexos que serviram de base ao 
estudo e investigação que se foi fazendo ao longo deste período 
que exigiu muito esforço e dedicação. Esses documentos serão 
entregues ao senhor Bispo. Informamos, ainda, que foram feitas 
dezenas de consultas bibliográficas e estatísticas, e fez-se um 
esforço por escutar, tanto os agentes de pastoral implicados 
como alguns especialistas nesta matéria.

147. Esta Comissão tem consciência de que o seu trabalho é 
apenas uma proposta, um projecto, e que beneficiará, sem 
dúvida, com a consequente reflexão dos órgãos da Diocese 
previstos para o efeito. Também não pretendeu elaborar um 
conjunto de normativas ou linhas orientadoras exclusivistas ou 
conclusivas. Assim, esta proposta tem a humilde pretensão de 
contribuir para renovar a acção pastoral da Igreja diocesana. 
Estamos seguros que este pode ser um ponto de partida para 
um trabalho sério de reorganização da Diocese e o início de um 
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trabalho que urge fazer neste momento da vida da nossa Igreja 
diocesana. 

148. Em todo o processo, procurámos ter uma visão global da 
Diocese e não parcial, local e particularizada. Cremos que esta é 
uma das mais-valias deste trabalho, pois procurou-se, constan-
temente, que o resultado final fosse, na devida humildade, fruto 
de uma visão livre de qualquer tipo de interesses ou particu-
larismos.

149. Na investigação que esta Comissão encetou, verificou-se 
que já houve outras tentativas de reorganização da Diocese que 
nem sempre alcançaram o seu propósito, como por exemplo, um 
ante-projecto de reorganização pastoral da Diocese, datado de 
29 de Junho de 1973, que previa uma alteração relacionada com 
os serviços diocesanos de pastoral. 
Cremos que este pode ser o momento oportuno para superar a 
Igreja de manutenção e apostar numa Igreja Missionária e de 
Comunhão. Com interesse e vontade em nos envolvermos 
verdadeiramente na construção de uma Igreja-comunhão em 
saída (cf. EG 24), conforme tentamos propor, não ficaremos com 
o ónus de termos contribuído para manter uma Igreja de 
manutenção ou conservação, uma Igreja autossuficiente e 
eclesiocêntrica. 

150. Na Carta Pastoral do nosso Bispo “Guiados pelo Espírito 
Santo, Igreja em renovação”, pode ler-se: “depois das 
Assembleias realizadas e à luz das suas proposições, como 
também da realidade pastoral e sociológica que nos envolve, 
temos pela frente um longo caminho a percorrer para que a 
nossa Igreja Diocesana cumpra o mandato missionário de 
Cristo. Precisamos de esforço continuado e progressivo para 
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implementar algumas medidas que envolvam a todos, pois 
sentimos evidente inadequação entre muitos dos nossos meios, 
métodos e estruturas pastorais, por um lado, e a realidade 
cultural, sociológica e mesmo eclesial por outro. Vemos 
necessidade de fazer algumas renovações profundas e 
queremos dispor-nos para elas, deixando-nos guiar pelo Espírito 
Santo”. 
Confiamos este trabalho ao Espírito Santo, a Maria, Mãe da 
Igreja, e à oração de toda a Igreja diocesana, na certeza do que 
dizia S. Paulo, “Ai de mim se não evangelizar” (1Cor 9,16).
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Proposta finalizada e aprovada na Guarda, a 17 de Janeiro de 
2019, sendo D. Manuel da Rocha Felício, Bispo da Guarda, e 
Francisco, Bispo de Roma.

A Comissão

      Andreia Sofia Reis Monteiro, leiga
      António Bernardino Santos Diogo, diácono
     Carlos Manuel Dionísio de Sousa, sacerdote
     Carlos Manuel Gomes Helena, sacerdote
     Deolinda da Encarnação Serralheiro, consagrada (SNF)
     Joaquim Monteiro Brigas, leigo
     Jorge Manuel Pinheiro Castela, sacerdote
     Manuel Augusto Alves Lousa, leigo
     Maria Amélia dos Santos Lopes e Sebastião, leiga
     Maria Ascensão Pires dos Santos, consagrada (LSJ)
     Maria Helena Martins Pernadas, leiga
     Paulo Caetano Abrantes Jorge, leigo
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