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“Se queres a paz,
trata das suas raízes!”

1. A vantagem do regresso às fontes é que oferece a oportunidade de revisitar os alicerces do presente e impulsiona o discernimento para trilhar o
futuro. De facto, as grandes
viragens da história desenvolveram-se a partir da redescoberta das origens.
2. Também as Forças
Armadas e as Forças de Segurança não surgiram do
nada, mas despontaram
nos ramos da árvore da história cujas raízes é importante revisitar. E o motivo
é simples e despretensioso:
responder à pergunta sobre
o sentido da sua Missão.
3. Começo por esclarecer que os pilares que sustentam ambas, como de
quase tudo o que é “ocidental”, são as matrizes judaico-cristã e greco-romana.
Dessas fontes apreendo,
sobretudo na Bíblia, que o
mundo para ser e funcionar necessita de paz. Mas a
paz não é um conceito abstrato, nem um mero slogan, remete para as noções
de “bem-estar” e “salvação”,
evocando a ideia de totalidade, inteireza e plenitude.
Para nós, não é difícil
perceber como se chegou à
formação desse significado:
é que, só existindo a paz, é
possível existirem todos os
outros bens, como a vida,
a saúde, a escola, o cultivo
dos campos, a vida social…
Não por acaso, a Bíblia reserva para a paz a nobre

honra de ser a «bênção das
bênçãos do Senhor». E o
Novo Testamento tem-na
como o bem messiânico
por excelência. Porque só
com ela e a partir dela, são
possíveis todas as outras
bênçãos.
4. Ora, para servir um
bem tão essencial, criou-se
toda uma série de funções
que, aliás, acabaram por organizar a própria estrutura
social; a saber, os profetas,
que, enquanto arautos da
paz, a apregoavam, os sacerdotes, que a promoviam,
e a realeza com os seus
exércitos, que a defendiam.
Para esse mundo antigo, particularmente o semítico que deu vida ao texto bíblico, o contrário da
paz é tudo o que violenta
a integridade do ser humano: o seu bem-estar físico,
psíquico, familiar, religioso,
político… ou seja, trata-se
de um grave atropelo a um
bem determinado, ferindo,
de alguma maneira, o pleno bem-estar dos povos ou
das pessoas.
5. Foi nesse contexto
que emergiu a missão dos
«defensores da paz», atribuída aos guerreiros e soldados, cujos legítimos herdeiros são, de alguma maneira, nos modernos Estados de Direito, as Forças
Armadas e de Segurança.
A missão que as fontes da civilização ocidental
atribuem aos Militares e às
Forças de Segurança obriga a nunca perder de vista este caráter universalista
e integral, contido na manutenção e incremento da
paz. Salvaguardar esse bem
fundamental é indispensável para a vida e para o desenvolvimento do todo da

Nação. Estar ao serviço dos
cidadãos é, neste contexto,
permitir o pleno desenvolvimento de todos os âmbitos que constituem a identidade ativa do país. É, pois,
um erro, contranatura até,
pretender encerrar ou reter
os Militares e Agentes de
Segurança dentro de confins que acabam por esvaziar de sentido a sua missão; a qual, repito, tem a
abrangência que a defesa
da paz impõe, revestindo-se, portanto, de um caráter
universal e imprescindível.
Quando se está ao serviço
da paz e da vida, defende-se e protege-se não um setor específico ao lado de
outros setores, mas serve-se
o que permite a existência
de todos eles. Sem paz, nada mais é possível; e as Forças Armadas e de Segurança estão em função desse
alicerce que permite o surgimento e o crescimento de
tudo o mais no país.
Por isso, parece evidente não lhes deverem
ser atribuídas tarefas residuais ou parcelares, a menos que tais tarefas resolvam problemas com repercussões globais. De facto, quem serve o todo não
pode prender-se ao pontual. Decerto todos queremos ver salvaguardado este bem tão precioso que é a
paz, tanto na relação com o
exterior como a nível interno. Mas só poderemos salvaguardá-lo se cuidarmos
das instituições que lhe estão votadas, proporcionando-lhes os meios e as condições de que necessitam
para o desempenho cabal
da sua missão.
+ Rui Valério

“VALOR e HONRA aos SOLDADOS que lutam pela PAZ dos mais desprotegidos”
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Bispo das Forças Armadas
e das Forças de Segurança visita o RI19
No dia 2 de abril D. Rui Valério, Bispo das Forças
Armadas e das Forças de Segurança, visitou o
Regimento de Infantaria Nº 19 em Chaves.

O Coronel João Caldeira, Comandante da
Unidade recebeu o prelado seguindo-se a apresentação de cumprimentos pelos Oficiais, Sargentos e uma representação
de Praças e Funcionários
Civis, na Sala de Honra.
A capela dos “Fronteiros de Chaves” encheu-se
depois para a Celebração
Eucarística. Com o sr.
Bispo concelebraram o
capelão da Unidade, pe.
António Joaquim, o pe.
Vilela e o pe. César, antigos capelães militares.
Animou a Cerimónia Li-

túrgica o Coral Vicentino
de Chaves.
Já no átrio do edifício
de Comando foi realizada
a bênção de uma imagem
de Nossa Senhora das Brotas. Depois de entregue
pelo Sr Bispo ao Comandante, ficou à guarda do
Maj André Barros e da 9ª
OIR, que iria ser projetada
para o Iraque, onde agora
se encontra.
A visita terminou com
um almoço convívio, servido na messe de Sargentos, e
com a assinatura do Livro de
Honra do Regimento de Infantaria Nº 19.

Academia Militar:
Comunhão Pascal 2019
Empenhados no tempo. Comprometidos com a
transformação. Peregrinos do bem, da beleza, do
saber, do futuro. E assim se atravessam muitos
tipos de desertos rumo a mais liberdade. E assim
se vence o que pode matar rumo à Ressurreição.

Fez-se Páscoa da Ressurreição na Academia
Militar.
Foi no dia 03 de abril
de 2019, no Auditório
Marquês Sá da Bandeira,
na Amadora, a Celebração Pascal, presidida por
Sua Excelência Reverendíssima o Bispo das Forças Armadas e de Segurança, D. Rui Valério, e
concelebrada pelo Capelão da AM, Pe. Borges da
Silva.
O Comandante da
Academia Militar, Major-General João Vieira Borges, o 2.º Comandante e
Diretor de Ensino, Coronel Tirocinado Luís Filipe Camelo, estiveram
acompanhados por diversos Oficiais, Professores,

Alunos, Sargentos, Praças
e Funcionários Civis, que
prestam serviço na AM.

A Celebração Pascal decorreu com a dignidade e a elevação que
se impõe, dada a importância da Páscoa seja no Calendário Litúrgico Católico, seja na cultura do povo português,
seja na organização do
tempo anual, seja na de-

finição dos valores humano-cristãos presentes
na Comunidade Nacional, seja na reflexão sobre o sentido da vida e da
história.
Finda a Celebração da
Missa, decorreu, no refeitório dos alunos, um almoço de Páscoa com vista
a proporcionar uma oportunidade de franco convívio e de fortalecimento
dos laços de camaradagem
que ligam todos os membros da família da Academia Militar.

Em Coimbra:
Celebração Pascal das
Forças Armadas e das
Forças de Segurança

Realizou-se no dia 5 de abril a Celebração
Pascal das Forças Armadas e das Forças de Segurança, na Igreja de Santa Cruz, em Coimbra, onde se encontra o sepulcro do Patrono do
Exército, D. Afonso Henriques.
A Eucaristia foi presidida pelo Ordinário
Castrense, D. Rui Valério, e concelebrada pelo
pe. José Marcelino, capelão da Unidade, pelo
pe. António Santiago, capelão do Comando
Territorial de Coimbra da Guarda Nacional
Republicana e pelo pe. João Fanha da Graça, capelão do Centro de Assistência Religiosa da Polícia de Segurança Pública. Animou
a Liturgia o Coro da Fanfarra da Brigada de
Intervenção.
Estiveram presentes na Cerimónia o Comandante da Brigada de Intervenção, Brigadeiro-General Matos Alves, o Comandante do Comando Territorial de Coimbra da GNR, Coronel Carlos Tomás, o Intendente José Fernandes,
em representação do Comandante Distrital da
Polícia de Segurança Pública, o Presidente do
Clube de Oficiais de Coimbra, Coronel Loureiro Pinto, o Presidente da Liga dos Combatentes de Coimbra, Tenente-Coronel João Paulino, o Comandante da UnAp/BrigInt, Tenente-Coronel António Vicente, o Tenente-Coronel
Rui Monteiro, em representação do Diretor do
Centro de Saúde Militar de Coimbra, o Chefe
do Estado-Maior da BrigInt, Tenente-Coronel
Hélder Félix, o Diretor da Sucursal do Laboratório Militar, Major Paulo Santos, o Major João
Góis, em representação do Centro de Apoio Social de Coimbra, o Comandante da Polícia Municipal de Coimbra, Comissário Celso Marques
e os Militares e Civis que prestam serviço no
QG/BrigInt.
Seguiu-se um almoço convívio no QG/BrigInt, com a presença do sr. Bispo e das entidades que se associaram ao evento, bem como
dos Militares e Civis que prestam serviço nesta
grande Unidade.
O dia terminou com a visita à Coleção Visitável e com a assinatura do Livro de Honra por
SExa Reverendissima.
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Celebração Pascal na Escola Naval:
“Nós somos para a vida e não para a morte”
No Tempo Pascal, como é costume, as Unidades,
Escolas e diversos Organismos, que constituem o
Ordinariato Castrense, não se privam de assinalar
o momento.

Foi este o propósito que
levou D. Rui Valério no dia
10 de abril, à Escola Naval, onde foi recebido pelo Comandante, Almirante Marques Simões, e por
todos aqueles que servem
e estudam naquele Estabelecimento de Ensino.
O prelado presidiu à
Celebração Pascal, concelebrada pelo pe. José
Ilídio Fernandes, Vigário
Geral Castrense, e pelo
pe. Licínio, capelão da
Escola Naval, numa cerimónia em que três militares receberam o Sacramento do Batismo, oito
o Sacramento do Crisma
e um recebeu pela pri-

meira vez a Santíssima
Eucaristia.
Ao Coro da Escola
Naval coube a Animação
Litúrgica.
Na sua homilia, depois de citar uma passagem do Diário de Miguel
Torga, onde o escritor medita sobre a força gregária
do mar, D. Rui, olha para
essa força capaz de criar
Solidariedade, como intimamente ligada à Páscoa: «O mar, com as suas
enormes capacidades, cria
uma “Mística”, um “Estilo”
naquelas e naqueles que
dele fazem a sua pátria e
a sua casa. E é sobre isso
mesmo que queria hoje

refletir convosco, muito ao
jeito de Nietzsche que falava
do “homem da terra”,
também se pode falar do
“homem do Mar”, ou seja,
daquele que vive a vida a
partir do que o mar suscita
e plasma. Tanto mais que,
pela sua composição de
água, o mar é fonte de
vida. Aliás, toda a vida

tem a sua fonte na água,
até mesmo a vida cristã
que inicia com o Batismo,
que é mergulhar nas águas
para ser regenerado nova
criatura. Vejo então que
há uma ligação entre o
Mar e a Páscoa. A Páscoa
induz-nos a contemplar
e a celebrar Jesus Cristo
que derrama o seu sangue

para nos salvar; oferece
a sua vida por nós. Tal
como o Mar suscita esses
sentimentos. Por isso, a
grande força que emerge
tanto da Páscoa como do
Mar é: nós somos para a
vida, não para a morte. E
é nesta celebração da vida
que afunda as suas raízes a
camaradagem verdadeira.»

Partindo depois da
saudação “a paz esteja convosco” escutada no Evangelho, D. Rui continua a
fazer um paralelismo entre a grande mensagem da
Páscoa que é a Paz, «dom
realizado com a Ressurreição e oferecido à humanidade para um mundo novo, construído pela graça
do Espírito de Deus», e o
Mar, «na medida em que
une os povos e se faz lugar
de passagem sobre o qual
todos os homens e mulheres se tornam iguais (irmãos), porque têm de enfrentar os mesmos perigos,
passam pelas mesmas dificuldades, sofrem as mesmas ameaças.»
Depois da Missa seguiu-se o almoço convívio com toda a Guarnição e alguns familiares, na
Messe dos Cadetes.

Regimento de Lanceiros Nº2 convidado a meditar no
Mistério Pascal em dia de visita do Bispo Castrense
O Regimento de Lanceiros Nº2 recebeu, no dia
9 de abril, a visita de D. Rui
Valério, Bispo das Forças
Armadas e das Forças de
Segurança.
Recebido pelo Comandante da Unidade, Coronel
Gonçalves Mateus, pelo capelão, pe. António Teixeira
e pelo Adjunto do Comandante, Sargento-Mor Tiago Ferreira, dirigiu-se, logo de seguida, para junto
do Monumento Memorial
aos Mortos, transladado do
antigo Quartel na Calçada
da Ajuda para o novo, na
Amadora, para participar
na Cerimónia de Homenagem aos Mortos.
O Auditório da Unidade encheu-se depois para
a Celebração Eucarística,
concelebrada pelo capelão
da Unidade e pelo capelão
do RAAA1, pe. Fernando Monteiro. Nela participaram os Oficiais, os Sargentos, os Praças e os Fun-

cionários Civis do RL2, e a
Animação Litúrgica esteve a cargo de um grupo de
soldados do Regimento, dirigidos pelo pe. Monteiro.
Na sua homilia o prelado partiu do Mistério Pascal, o Sofrimento, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo, para referir o
centro, o coração, da fé e
da própria vida: “A Páscoa
convida-nos a contemplar
o facto de que Alguém ofereceu a sua vida para que
muitos vivam, derramou o
seu sangue para nossa sal-

vação. A humanidade atinge desse Mistério razões e
força para o seu viver, porque Alguém deu a vida por
nós. Quando alguém opta
por abraçar uma causa semelhante temos um homem
ou uma mulher feliz, porque
a felicidade está mais no dar
do que no receber, no ser para os outros. Aqui está a síntese da vocação e da missão
de uma Unidade – não vive para si própria, não vive
para si mesma. Aliás a circunstância de estarmos a celebrar os 101 anos dos com-

batentes de La Lys, não esquecendo todos os outros
combatentes, leva-nos a perguntar que combatentes são
esses? São aqueles que fizeram do serviço ao outro, do
derramar o seu sangue pelos outros, pela Pátria, a razão de ser da sua existência.
A nossa felicidade vem daqui. Uma medalha um louvor é sempre testemunha
de um ato heroico ao serviço dos outros. Tudo isto vamos alcançar no Mistério da
Páscoa, onde contemplamos
Aquele que, excelentemente,

derramou o seu sangue para
que os outros vivessem.”
Partindo depois do significado etimológico da
palavra ressurreição, que
significa “levantar”, “erguer”, D. Rui sublinhou
a necessidade de se viver
sobre esta inspiração que
vem da Páscoa: “é a condição indispensável para chegarmos à meta da alegria,
da autorrealização, da realização como pessoas, como homens, como militares. Porque se nós nos deixarmos estar a cada queda
e não conseguirmos encontrar forças para nos erguermos então ficaremos pelo
caminho.” Para isso, alertava o prelado, “necessitamos do outro, necessitamos
do camarada. O tempo que
nós investimos na camaradagem é um investimento
valioso de onde depois vamos retirar benefício próprio. O camarada é aquele
que caminha comigo na es-

trada onde eu às vezes caio,
ocasião em que preciso de
uma mão para me levantar. E quem se ergue depois
da queda ressuscita.”
Terminou fazendo algumas considerações acerca da Batalha de La Lys,
partilhando a opinião de
alguns escritores alemães
que consideram que a Alemanha nunca mais foi a
mesma depois daquele dia.
Salientou a valentia do soldado português e aludiu
ao orgulho, à honra, que se
deve sentir por sermos os
herdeiros, os filhos, daqueles combatentes.
Depois da Missa seguiu-se uma visita às instalações, nomeadamente ao
Canil, à Capela e à Coleção
Visitável, concluindo-se a
visita no almoço convívio,
onde estiveram presentes
todos os militares e civis
da casa, e com a assinatura
do Livro de Honra do Regimento de Lanceiros N°2.
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Celebração Pascal no Estabelecimento
Prisional Militar de Tomar
Decorreu no dia 16
de abril de 2019, no
Estabelecimento
Prisional Militar
(EPM), a Celebração
Pascal presidida por
D. Rui Valério, Bispo
das Forças Armadas
e das Forças de
Segurança.

O Bispo Castrense, na
sua homilia, apelou à renovação interior, à coragem de sair de si e à alegria do encontro com o
próximo, «que cada encontro com o “meu irmão” seja um encontro
com Cristo Ressuscitado.»
Concelebraram o Vigário Geral Castrense, pe.
Ilídio Costa, o pe. Agostinho Freitas, Capelão Adjunto para a Guarda Nacional Republicana, pe.
Jorge Matos, Capelão Adjunto para o Exército, pe.
Joaquim Martins, Capelão Adjunto para a Força
Aérea, pe. Benjamim Silva, Capelão do Regimento
de Engenharia Nº3 de Es-

pinho e o pe. José Costa,
Capelão da Unidade.
A cerimónia contou
ainda com a presença do
Exmo Diretor de Serviços de Pessoal, Brigadeiro-General Jorge Manuel
Barreiro Saramago, um
representante da União
de Juntas de Freguesia
S. João Batista e Santa
Maria do Olival, representante da Presidente da Câmara Municipal
de Tomar, o Comandante Territorial da GNR de
Santarém, o Comandante
Destacamento Territorial
GNR de Tomar, a Técnica da Equipa de Tomar

da Reinserção Social e
os elementos do Grupo S. Maximiliano Kolbe, para além de outros
convidados.

Para os militares reclusos e suas famílias, este
momento contribuiu para
uma maior aproximação
de Deus e do outro.

Em Vila Real:
Celebração Pascal
no Regimento de
Infantaria N°13
A tradicional Celebração Pascal do Regimento de Infantaria N°13 realizou-se no dia 24
de maio, em Vila Real.
Presidiu à Eucaristia o pe. Fernando Monteiro, Capelão do RAAA1 e Chanceler da Cúria Castrense.
Na sua homilia, colocando os olhos na Imagem de Cristo Crucificado, incentivou os militares presentes a que nunca se deixem desanimar
pelas dificuldades, estando sempre prontos a defender Portugal e os portugueses.
“Cristo sabia que iria ser rejeitado, preso, condenado e que iria morrer crucificado, mas isso
não o impediu de seguir em frente. Sabia que assim cumpriria a vontade do Pai e que, deste modo, dando a vida por todos, alcançaria a Glória
da Ressurreição. Assim é o militar: avança, enfrenta os obstáculos com coragem, sabendo que
as lágrimas, o suor e muitas vezes o sangue derramado o conduzem à glória da missão cumprida.”
Coincidiu esta Cerimónia com o fim do
Exercício Jupiter/Vénus, que juntou os militares do RI13 e do RE3 de Espinho, e nela participaram um grande número de Oficiais, Sargentos, Praças e Funcionários Civis da Unidade,
que encheram a Capela dos “Infantes do Marão”.
O dia festivo terminou com o almoço convívio onde todos estiveram presentes.

Em Viseu: Forças Armadas e Forças
de Segurança “dão as mãos” na
Celebração Pascal
No dia 11 de abril, D.
Rui Valério deslocou-se à
cidade de Viseu, para aí
presidir à Celebração Pascal das Forças Armadas
e das Forças de Segurança, a que se juntaram as
Instituições, Organismos
e Serviços de Segurança,
sediados naquela cidade
Beirã.
A Cerimónia foi na Sé
Catedral de Viseu e com
o prelado concelebraram
o Cónego Manuel Matos,
pároco da Sé, o capelão
do Regimento de Infantaria Nº 14, pe Marcelino
e o capelão do Comando

Territorial de Viseu, pe.
Santiago.
O Coral Lopes Morago
animou a Liturgia.
Este ano coube à Guarda Nacional Republicana a
responsabilidade da organização do evento, inserido nas comemorações do
centenário da sua chegada
ao Distrito de Viseu. Participaram na mesma, para
além da Guarda, o Regimento de Infantaria Nº 14,
a Polícia de Segurança Pública, a Liga dos Combatentes, o Instituto de Ação
Social das Forças Armadas,
a Associação dos Deficien-

tes das Forças Armadas, a
Polícia Municipal, a Guarda Prisional, os Bombeiros
Voluntários e os Bombeiros Municipais. Todo um
conjunto de Instituições,
diversas no seu âmbito e
finalidades, mas com uma
responsabilidade comum:
Servir a Pátria, mantendo a Ordem, a Liberdade,
a Dignidade e a Segurança
de todos os cidadãos.
Estiveram presentes
as mais altas entidades da
cidade, nomeadamente
o Presidente do Município, Dr. António Almeida
Henriques e o Vice-Presi-

dente, Dr. Joaquim Seixas,
o Presidente da Assembleia Municipal, representado pela Dra. Cristina
Gomes, a Juíza Presidente
do Tribunal de Viseu, Dra.
Maria José Guerra, o Procurador Coordenador da
Procuradoria da Comarca
de Viseu, Dr. José Abrantes, o Presidente da Autoridade para as Condições do Trabalho, Dr. João
Monteiro, os Presidentes
da União de Freguesias de
Viseu e Freguesia de Abraveses, Sr. Diamantino dos

Santos e Sr. Rui Pedro Almeida e os Comandantes,
Diretores e Chefes das Instituições presentes.
No final da Celebração todos se dirigiram para o Comando Territorial
de Viseu, onde foi servido o almoço, após o qual
D. Rui foi convidado a assinar o Livro de Honra da
Unidade.
Este dia festivo terminou com um Concerto na
Sé Catedral, apresentado
pela Orquestra de Câmara da GNR.
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Na Missa Crismal: “Sejamos
sacerdotes plenamente a tempo
inteiro, por Cristo e pelos irmãos”
D. Rui Valério presidiu, no dia 17 de abril, à Missa
Crismal na Igreja da Memória Sé Catedral do
Ordinariato Castrense.

Concelebraram todos
os capelães e o senhor D.
Januário Torgal Ferreira,
Bispo Emérito da Diocese
das Forças Armadas e de
Segurança.
Os sacerdotes procederam à renovação das promessas sacerdotais e foram
benzidos os Santos Óleos
dos Enfermos e dos Catecúmenos e consagrado o
Santo Óleo do Crisma.
Como é costume, o
Coral da Guarda Nacional Republicana animou a
Liturgia.
Na homilia, D. Rui, refletindo sobre a Eucaristia,
“celebração da Páscoa eterna, da passagem de Cristo
para o Pai e, em Cristo, de
tudo e de todos para a eternidade”, identificou os sacerdotes como os mediadores, as pontes que permitem
“à comunidade reunida em
torno do altar a passagem

para a Eternidade, ainda
que permanecendo momentaneamente cidadã do tempo e da história.”
Referindo depois o
sentido de plenitude para
o qual a Eucaristia e o Sacerdócio remetem, apelava aos capelães militares
“sejamos sacerdotes plenamente a tempo inteiro, por
Cristo e pelos irmãos. Não
queiramos viver segundo
meias medidas, ser sacerdotes mas só parcialmente.
Nunca queiramos pôr em
disputa o tempo para Cristo
e para o povo e o tempo para nós… Como Cristo, sacerdotes em plenitude e na
totalidade.”
Meditando, por fim, no
Evangelho proclamado, o
Bispo Castrense, convidava a que todos se deixassem
“habitar pelo mesmo Espírito que ungiu e conduziu Jesus de Nazaré, o Messias. É

Visita Pascal no
Regimento de
Infantaria Nº13
em Vila Real
No dia 21 de abril, manhã cedo, abriram-se
os portões do RI13 em Vila Real para receber a
Visita Pascal – o dia de Páscoa nesta Unidade
Militar, é, desde há muito tempo, marcado pelo
anúncio de Cristo Ressuscitado.
No átrio do Edifício de Comando, os militares de serviço perfilaram-se para beijar a Cruz
e receber o grupo da paróquia vizinha de Nossa
Senhora da Conceição.
Se a condição militar os impede de estar
com as suas famílias neste dia festivo, este gesto
é uma prova da vontade dos “Peitos d’Aço” manterem vivas as tradições da religiosidade popular e ao mesmo tempo manifesta a cumplicidade
que se vive nesta cidade de Trás-os-Montes entre
a comunidade civil e o seu Regimento.
Vive-se assim a Páscoa na casa dos Infantes
do Marão.

Ele que nos habilita para a
Missão e nos configura com
Cristo, plasmando a nossa
vida de acordo com a sua
vida de entrega e doação.”
Seguiu-se o almoço na
Messe de Monsanto, momento para homenagear
dois capelães que este ano
atingiram a idade limite
para a reforma, o pe. José Cecílio Pereira, Cape-

lão da Escola da GNR em
Queluz, e o pe. Jorge Matos, Capelão Adjunto para
o Exército. A ambos o sr.
Bispo agradeceu a entrega
e o exemplo que foram para todos, durante os longos
anos de serviço à Diocese e
a Portugal, e aos dois ofereceu uma cruz de cristal,
como símbolo dessa gratidão e estima.

No Porto: Forças Armadas e Forças de Segurança
em comunhão na Celebração Pascal
No dia 8 de maio a
Igreja da Lapa, no Porto,
encheu-se para a Celebração Pascal das Forças Armadas e das Forças de Segurança da Área Metropolitana daquela cidade.
Na Cerimónia, este ano
preparada pelo Serviço de
Assistência Religiosa da
Guarda Nacional Republicana, D. Rui Valério, refletiu na frase do Evangelho
do dia, “Todo aquele que vê
o Filho e acredita n’Ele tem
a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia”, para
dizer que «todo aquele que
vê, que tem o seu olhar em
Cristo, então terá a “vida

eterna”, ou seja: vida plena, cheia.. a capacidade de
vencer o próprio tempo e a
própria morte».
“A Páscoa que estamos
a celebrar na Igreja, tem
exatamente esta finalidade
de nos colocar a olhar para
Jesus, para o Alto a fim de
alcançar/chegar distante e
longe”, contextualizava.
Convidava depois os
presentes a voltar o olhar
para Cristo “porque nos
obriga a uma rotação de
360 graus e, no seu horizonte, captamos tudo o que
existe“, tal como aconteceu
com os primeiros cristãos
e na epopeia dos portu-
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gueses. Fizeram-no porque souberam “Olhar para o alto“.
Terminava explicando
que a Páscoa convida também à “transformação”
que só é possível na “Comunhão“, que é usada para
designar a Eucaristia e “resume em si a dimensão vertical e a horizontal do dom
de Cristo“.
“A Comunhão Eucarística une-me à pessoa que
está ao meu lado e com a
qual, talvez, eu nem sequer
tenha um bom relacionamento. Mas também aos
irmãos distantes, em todas
as regiões do mundo. Por-

tanto daqui, da Eucaristia, deriva o profundo sentido da presença social da
Igreja, como testemunham
os grandes santos sociais,
que foram sempre grandes
almas eucarísticas. Quem
reconhece Jesus na Hóstia
Sagrada, reconhece-O no
irmão que sofre, que tem
fome e sede, que é estrangeiro, está nu, doente, prisioneiro; e está atento a cada pessoa, empenha-se de
modo concreto por todos
aqueles que se encontram
em necessidade“, concluía
o Bispo Castrense.
Estiveram presentes
o Tenente-General José

Fonseca e Sousa (Ajudante-General do Exército),
o Coronel Ruas Moreira
(Comandante Territorial
do Porto da GNR), o Superintendente-chefe Paulo
Lucas (Comandante Metropolitano do Porto da
PSP), o Capitão de Fragata Salvado Pires representante do Comandante da
Zona Marítima do Norte,
os Comandantes das Unidades sediadas na cidade
do Porto, o Tenente Coronel Pedro Pimentel da Força Aérea, a Liga dos Combatentes e muitos Oficiais,
Sargentos, Praças e Funcionários Civis das diver-

sas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos daquela
cidade.
Com o sr. Bispo concelebraram o Capelão Adjunto para a Policia de Segurança Pública, pe. Fanha, o Capelão Adjunto
para o Exército, pe. Loureiro, o Capelão do Comando Territorial do Porto Centro de Apoio da
Área do Porto (CAA), pe.
Arménio, o Capelão do
Comando de Pessoal, pe.
Luís Seixeira, o Capelão
do Regimento de Transmissões, pe. Guilherme
Peixoto e o Cónego Agostinho Pedroso, Reitor da
Igreja da Lapa, numa Celebração animada com os
cânticos executados pela
Banda da Guarda Nacional Republicana.
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RAAA1 abre as portas ao caminho
da cruz na Via Sacra Diocesana
Foi no dia 3 de abril,
que, mais uma vez, o Regimento de Artilharia Anti Aérea Nº 1, em Queluz,
abriu as suas portas para
acolher todos os que quiseram participar na Via Sacra da Diocese das Forças
Armadas e das Forças de
Segurança.
Militares dos três Ramos das Forças Armadas,
Cadetes, Fuzileiros, Guarda Nacional Republicana e
Policia de Segurança Pública, com os seus capelães, a
que se juntaram autoridades autárquicas e leigos das
paróquias de Queluz, Belas,
Massamá e Monte Abraão,
acompanhados pelos seus
párocos, diáconos e acólitos, meditaram no caminho de Jesus, desde a Sua
condenação à morte até ao
momento da Ressurreição.
Do breu da noite sobressaía a luz das velas e
dos archotes que iluminavam o percurso das Estações assinaladas ao longo
da Parada da Unidade.

As meditações, lidas
por representantes das Forças Militares e de Segurança participantes, e as composições musicais e os cânticos, entoados pela Banda
do Exército, que prestou
um contributo inestimável
nesta Cerimónia Religiosa, ajudaram à introspeção
e à intensa espiritualidade,
que fez esquecer o frio que
se sentia.

No final D. Rui Valério, que presidiu à cerimónia, agradeceu a presença
de todos e a amabilidade
do Comando do Regimento em disponibilizar o espaço e toda a preparação
para o evento, tal como já
acontece há 8 anos. E como
conclusão deixou este pensamento: «Nesta caminhada da Via Sacra nós fomos
celebrando e contemplando

cada Estação, muitas delas
carregadas pelo peso do sofrimento, como a queda, como aquele rosto de Jesus que
é gravado num pano. Fomos
contemplando e celebrando
o escorrer do suor e sangue.
Contudo cada um destes
momentos e instantes tem
sentido porque contemplado e celebrado à luz da Ressurreição, à luz da vitória.
O sofrimento é um ca-

minho, é uma etapa, não é
um fim. Assim como a cruz
é um meio privilegiado, é
certo, mas que nos leva a
horizontes de salvação, de
bem-aventurança, pela força da ressurreição, dessa vitória da vida sobre a morte.
Duas palavras ecoaram
ao longo desta caminhada:
A primeira foi a simples
palavra do “contigo” – Jesus com o seu povo, Jesus sobretudo com o seu Pai, Jesus
connosco.
Todo o caminho da cruz
é para ser transportado exatamente nesta comunhão,
não individualmente, não
singularmente. Se até Ele, o
Senhor, o Todo-Poderoso, o
Omnipotente, se até Ele teve
o privilégio, teve a graça, de
encontrar um Cireneu, que
com Ele transportou a cruz,
é um convite a todos nós a
fazer desse momento, dessa
etapa, dessa circunstância
da vida, uma ocasião para nos abrirmos ao outro. É
difícil, é certo, porque normalmente o sofrimento, a
cruz, atua em nós no sentido de nos isolar, de nos tornar mais sós, mais sozinhos,
e, contudo, sobre a inspiração e o exemplo do Senhor
nós somos convidados, pela
graça do Espírito, a abrir-

mo-nos à comunhão com o
outro.
Uma outra palavra
emerge ao longo desta caminhada: é a palavra “recorda-te”. E nós recordamos
todos e todas aquelas que
em pleno século XXI continuam a percorrer e a calcorrear verdadeiros calvários
pelas estradas da história e
pelas estradas da vida. Todos aqueles que suportam e
transportam o fardo do peso
de uma cruz, talvez da incompreensão, talvez da falta de respeito, talvez da falta
de reconhecimento pela sua
dignidade.
Pois bem, o que te peço
é exatamente que, tal como hoje celebraste o caminho da cruz, que foi protagonizado por Cristo, que
eu me recorde sempre que,
ainda hoje, Cristo a caminho do calvário continua
vivo na minha Unidade,
continua vivo na minha
empresa, na minha comunidade, na minha paróquia e às vezes, quem sabe, continua vivo na minha própria casa e no meu
próprio lar e, às vezes, até
dentro da minha própria
vida. Então tal como hoje
nesta noite tão abençoada e maravilhosa nós nos
recordamos de todos estes
cristos a caminho do calvário que ainda povoam o
mundo, torna-te essa memória viva olha para eles
e leva o teu olhar de interesse, abre o teu coração àquelas e àqueles que
amam. Jesus esta noite
diz-nos, assegura-nos, de
que nós não estamos sós,
Ele caminha connosco.»
Depois do alimento
espiritual seguiu-se o alimento corporal, numa refeição ligeira oferecida pelo
Regimento.
Como se tratava da primeira visita, D. Rui Valério
foi convidado a assinar o
Livro de Honra, onde deixou impressa a gratidão
por tão amável acolhimento e disponibilidade
do RAAA1 em acolher esta Celebração Quaresmal.
Por sua vez o Comandante
da Unidade, Coronel Ruivo Grilo, manifestou estar
sempre pronto a colaborar
com a Diocese Castrense
e ofereceu ao sr.Bispo uma
Cresta do Regimento.

#Efemérides
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Na Procissão de Nossa Senhora da
Saúde: “Reconheçamos o quão imensa
é a dádiva das nossas Forças Armadas
e Forças de Segurança a Portugal
e aos portugueses”
No dia 5 de maio, Dia da Mãe, a tradição de mais de 400 anos cumpriu-se. As ruas da Baixa de
Lisboa encheram-se de milhares de populares para acompanharem o andor de Nossa Senhora da
Saúde na chamada “Procissão dos Artilheiros”.

Foi em 1570 que os
Artilheiros de S. Sebastião
instituíram esta devoção,
como Acção de Graças a
Nossa Senhora depois de
um surto de peste contido.
As festividades iniciaram-se no dia 29 de abril
com uma Cerimónia de
Investidura da Imagem de
Nossa Senhora e, no dia
seguinte, uma Eucaristia
em louvor a São Sebastião.
Na Igreja de S. Domingos, D. Rui Valério, Ordinário Castrense para Portugal, presidiu à Missa que
deu início ao dia principal
desta Festa.
O prelado, na sua homilia, reconheceu a “aliança entre Nossa Senhora e a
salvação da vida da humanidade e das pessoas sendo
por nós louvada e aclamada como a Senhora da Saúde porque, vivendo e confiando na sua maternal intercessão, está garantida a
integridade de cada um de
nós, tanto no corpo como
no espírito, como na alma”.
Pediu-lhe que continue
a “defender-nos de tudo o
que atente contra a nossa vida e dignidade de seres humanos”, a proteger-nos contra a mesquinhez
e “a assumir os critérios e
as medidas de Deus para
construir um mundo à sua
imagem e semelhança”, não
caindo na pior enfermidade que nos pode infetar, o
não-amor, o ódio – “Não
nos deixeis enfermos, acamados e acomodados no
leito do ódio ou da indiferença. Curai-nos. Que Ressuscitemos na novidade de
amar a Deus e aos irmãos e
de servir a todos, sobretudo

aos mais frágeis.”
De tarde, à imensa
multidão juntaram-se o
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, representantes
dos três Ramos das Forças
Armadas e das Forças de
Segurança, de variados organismos da sociedade civil e centenas de militares,
que, saindo da Ermida de
Nossa Senhora da Saúde,
iniciaram a Procissão percorrendo o centro histórico de Lisboa.
A procissão abriu com
a imagem de S. Jorge montada a cavalo e escoltada por um destacamento a cavalo do Regimento de Cavalaria da Guarda Nacional Republicana.
Seguiam-se os membros
de diversas irmandades e
confrarias de paróquias
da cidade e os andores de
Santa Bárbara (escoltado
por artilheiros do Exército), de S. Sebastião e de
Santo António entre outros, escoltados por outras
forças militares, policiais
ou organizações da sociedade civil.

As bandas do Exército, da Força Aérea, da Marinha e da Guarda Nacional Republicana abrilhantaram a procissão.
Fechando a secção
dos andores, vinha a imagem de Nossa Senhora da
Saúde, levada em ombros
por Cadetes da Marinha
e acompanhada pelos elementos da Real Irmandade de Nossa Senhora da
Saúde e de S. Sebastião e
pelo reitor capelão e diversos sacerdotes, incluindo
alguns capelães militares.
No Pálio, levado por elementos da GNR e da PSP,
ia D. Rui Valério, que presidiu ao evento.
Antes da Bênção Final
e já com a procissão recolhida na capela da ermida,
o sr. Bispo dirigiu umas
palavras à multidão, que
transcrevemos:
“Em nome de todos,
desejo elevar a Nossa Senhora da Saúde um hino de louvor e gratidão
porque tal como hoje
Ela aceitou a nossa companhia, assim Ela aceita
caminhar sempre connos-

co ao longo dos caminhos
da vida.
Nas tuas Mãos, que são
mãos de Mãe Puríssima,
depositamos as nossas intenções de oração e de lembrança pelas nossas mães
que, um dia, nos trouxeram
à existência e que nós hoje recordamos. Vos pedimos
tanto pelas que ainda estão
no nosso convívio histórico, como pelas que já desfrutam da Comunhão dos
Santos em Cristo, na Glória
do céu. Vos pedimos, nesta
hora tão singular: “Santa
Maria, mãe de Deus rogai
por nós, pecadores, agora
e na hora da nossa morte.”
Que essa Vossa oração perpétua de Mãe divinal interceda junto do Senhor para que Ele derrame as suas
bênçãos e graças sobre as
nossas amadas mães.
Nossa Senhora da Saúde, esta manifestação de fé
e de gratidão pela proteção
que concedestes a Lisboa
desde sempre foi assumida pelas nossas Forças Armadas e Forças de Segurança. É um maravilhoso
testemunho de quanta hu-
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42° Aniversário
da Associação de
Fuzileiros
No passado dia 30 de março, a Associação de Fuzileiros comemorou o seu 42°
Aniversário.
Para assinalar esta data realizou-se uma
Cerimónia de Homenagem aos Fuzileiros
mortos ao serviço da Pátria na Rotunda do Fuzileiro, no Barreiro. O capelão Licínio presidiu
a esta celebração.
Seguiu-se um momento cultural, na sede da AFZ, com uma apresentação do Cante
Alentejano interpretado pelo Coral da Aldeia
da Luz.
O jantar concluiu o programa deste dia festivo em que estiveram presentes o Presidente do Município, o Comandante Naval, o Comandante da Escola de Fuzileiros, Oficiais,
Sargentos, Praças e Associados da AFZ.
A Associação de Fuzileiros (AFZ) foi criada em 29 de Março de 1977 e iniciou a sua actividade em 26 de Fevereiro de 2000 com a primeira eleição dos órgãos sociais.
Um dos objetivos da AFZ é promover os
laços e os contactos entre todos os que sentem
orgulho em ostentar e ter ostentado a boina
azul ferrete.

manidade e confiança preside ao desempenho da sua
missão de defender e proteger Portugal e os portugueses. Mas revela também até
que ponto as nossas Forças
Armadas e Forças de Segurança estão dispostas a ir e
o que estão dispostas a fazer para garantir a defesa
e a segurança dos cidadãos
e de Portugal: se necessário
for, estão dispostas a solicitar aos Céus ajuda e proteção junto de Vós, Senhora
da Saúde. Reconheçamos,
pois, o quão imensa é a dádiva das nossas Forças Armadas e Forças de Segurança a Portugal e aos portugueses. Recordemos, neste

momento, todas e todos eles
com um particular enfoque
os que estão, em nome de
Portugal, a servir em terras
ou mares estrangeiros.
Mas nesta hora, invocamos ainda Nossa Senhora da Saúde, pedindo-lhe o
bálsamo da consolação pelas irmãs e irmãos nossos
que sofrem perseguição por
causa da sua fé. Como nos
tempos da igreja das catacumbas, também hoje os
cristãos são os mais perseguidos por razões religiosas.
Nossa Senhora da Saúde,
não nos abandoneis, não
abandoneis a Vossa Igreja
que vos ama e em vós confia; não a desampareis.”
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#Guarda Nacional Republicana

Em Vila Real: Dia do Guarda Florestal
da Guarda Nacional Republicana
A Guarda Nacional Republicana celebrou, na
cidade de Vila Real, a 29 de maio, o Dia do
Guarda Florestal.

Os Guardas Florestais
integram a Guarda Nacional Republicana desde o ano de 2006 inseridos no Serviço de Proteção
da Natureza e do Ambiente (SEPNA) desta Força de
Segurança.
Na Sé Catedral de Vila
Real, pelas 09H30, foi celebrada a Missa de Ação de
Graças pela extraordinária atividade desenvolvida
pelos Guardas Florestais
na defesa do Ambiente, e
em homenagem e sufrágio
pelos Guardas Florestais
falecidos. Esta Missa, que
foi presidida pelo Capelão
Chefe do Serviço de Assistência Religiosa da GNR,
P. Agostinho Rodrigues
de Freitas, foi concelebrada pelo Pároco da Paróquia
da Sé de Vila Real, P. Coutinho, e pelo Capelão do Comando Territorial de Vila Real, P. Arménio Gaspar Almeida, e participada
peloComandante do Comando Operacional, Tenente-General Nuno Augusto Pires da Silva, pelo
Comandante do Comando Territorial de Vila Real,
Coronel Leal, pelo Diretor

do Serviço de Proteção da
Natureza e do Ambiente
(SEPNA), Cor Caeiro, por
Oficiais, Sargentos, Guardas e civis, com particular
incidência, por Guardas
Florestais vindos de várias
Unidades Territoriais da
GNR.
Na homilia, o Capelão
Chefe do SAR da Guarda, inspirando-se na Encíclica “Laudato Sì” do Papa
Francisco, refletiu sobre o
cuidado a ter com a Terra,
a “nossa casa comum”. Depois de, à luz do referido
documento, identificar as
“dores” e “gemidos” da terra, disse que “é imperioso
uma “conversão ecológica”,
uma “mudança de rumo”,
que provavelmente terá
que passar por um novo estilo de vida, assumindo a
urgência e a beleza do desafio de defender o Ambiente. Recordou o Papa Francisco, que disse: “urgente
desafio de proteger a nossa
casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de
um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos
que as coisas podem mudar”.

Sobre o contributo que
os Guardas Florestais dão,
referiu: “A sua ação de cuidar da natureza, (permitam-me esta terna leitura
em Dia de Ação de Graças), nos ajuda a entender
o olhar de Jesus sobre ela,
convidando-nos a reconhecer a relação paterna de
Deus com todas as criaturas, conforme ouvimos no
Evangelho desta celebração: “Olhai as aves do céu:
não semeiam nem ceifam
nem recolhem em celeiros;
e o vosso Pai celeste alimenta-as”. Jesus nos convida
a olhar a beleza que existe
no mundo. Ele próprio vivia em contacto permanente com a natureza e prestava-lhe uma atenção cheia de
carinho e admiração, conforme, também, ouvimos
há pouco: “olhai como cres-

cem os lírios do campo: não
trabalham nem fiam! Pois
eu digo-vos: nem Salomão,
em toda a sua magnificência, se vestiu como qualquer
deles”. Os Cidadãos precisam dos Guardas Florestais
e de toda a ação da Guarda
na defesa do Ambiente para viverem como Jesus vivia
em plena harmonia com a
criação. Jesus não se apresentava como um asceta separado do mundo ou inimigo das coisas aprazíveis da
vida. Encontrava-se longe
das filosofias que desprezavam o corpo, a matéria e
as realidades deste mundo.
Aprendemos com o Mestre e
contamos com todos os Servidores do Ambiente, concretamente com os Guardas
Florestais, a desfrutar deste
sublime dom de Deus que
é o universo material são,o

qual é uma linguagem do
amor de Deus, uma expressão do seu carinho por nós.
O solo, a água, as montanhas, que os nossos Guardas
Florestais defendem, são carícia de Deus. A história da
própria amizade com Deus
desenrola-se sempre num
espaço geográfico que se torna um sinal muito pessoal, e
cada um de nós guarda na
memória lugares cuja lembrança nos faz bem”, recordou o Papa. “Quem nasceu
envolvido pelo mar, quem
cresceu no meio das montanhas ou em planícies, quem
na infância se sentava junto de um riacho, ou quem
jogava numa praça do seu
bairro, quando volta a esses lugares sente-se chamado a recuperar a sua própria
identidade. Defendendo estes espaços, os nossos Guar-

das Florestais defendem a
identidade de cada um de
nós”, disse.
Depois invocou a Padroeira da Guarda, Nossa
Senhora do Carmo, dizendo: “Carmo” vem de “Carmelo”, o Monte do Profeta
Elias. Sabemos que na tradição bíblica o Monte Carmelo é símbolo de fecundidade e de beleza. Que a Nossa Padroeira, também invocada de “Rainha de toda a
criação”, ajude a Guarda,
o seu Serviço de Proteção
da Natureza e do Ambiente e, concretamente, ajude
os Guardas Florestais a minimizar os efeitos das causas
naturais contra o Ambiente
e especialmente a precaver
contra as agressões humanas, contribuindo para que
a nossa Terra se preserve e
recrie sendo um espaço fértil de harmonia e de beleza”.
“Oramos pelos Guardas
Florestais que já partiram.
No Céu partilham da plenitude da paz, da harmonia e
da beleza, que geraram na
Terra, que cuidadosamente
cuidaram”, concluiu o Capelão da GNR.
O Coro foi constituído por militares da antiga
Banda Marcial do Porto,
que tiveram uma excelente
prestação.
À celebração eucarística seguiu-se uma cerimónia pública, presidida pelo
Ministro da Administração
Interna, Dr Eduardo Cabrita, na qual alguns Guardas
Florestais foram condecorados e os falecidos foram
homenageados.

Missa pelos 108 anos da Guarda Nacional
Republicana: Gratidão, Memória, Esperança
No dia 30 de abril de
2019, na Basílica dos Mártires, Lisboa (Chiado), decorreu a celebração da Missa de Ação de Graças pelos
108 anos da Guarda Nacional Republicana e pelos seus
Mortos bem como pelos da
antiga Guarda Fiscal.
Presidida pelo Bispo
das Forças Armadas e das
Forças de Segurança, D.

Rui Manuel Sousa Valério,
foi concelebrada pelo Capelão Adjunto para a GNR
e pelo Capelão da Unidade
de Segurança e Honras de
Estado da GNR e participada pelo General Comandante Geral da Guarda, pelo General 2.º Comandante Geral, por todos os Oficiais Generais, por Oficiais,
Sargentos, Guardas e Civis

da Guarda, que enchiam
a magnífica Basílica dos
Mártires.
Na homilia D. Rui Valério elogiou amplamente
a ação desenvolvida pela
Guarda Nacional Republicana considerando-a humanista e centrou a sua
reflexão em três palavras-chave: Gratidão, Memória
e Esperança. Por fim, invo-

cou a Padroeira da Guarda Nacional Republicana,
Nossa Senhora do Carmo.
A animação da celebração foi realizada, com
enorme qualidade musical
e litúrgica, pelo Coro da
Guarda (USHE).
No dia 6 de maio, na
Praça do Império, Lisboa,
(em frente do Mosteiro
dos Jerónimos), decorreu

a cerimónia militar do Dia
da Guarda, no decurso da
qual os Mortos da GNR e

da antiga GF voltaram a
ser homenageados, também em oração.

#Polícia de Segurança Pública
Na Batalha:
Efemérides
realçam as
Virtudes
do Soldado
Português
No dia 6 de abril a zona envolvente
do Mosteiro da Batalha engalanouse, mais uma vez, para acolher uma
série de efemérides: Celebrava-se
mais um Dia do Combatente;
comemorava-se o centésimo
primeiro aniversário da Batalha
de La Lys e a octogésima terceira
romagem ao Túmulo do Soldado
Desconhecido.

Perante as maiores figuras da estrutura
militar, representantes do poder político e
autárquico, o Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes e os representantes de Associações de Combatentes, as cerimónias tiveram início com uma
Missa de Sufrágio pelos Combatentes falecidos, na Igreja do Mosteiro, perante
uma numerosa assembleia de Combatentes, suas famílias e demais entidades.
Presidiu D. Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, e
concelebraram os capelães chefes da Marinha e da Força Aérea.
A Animação Litúrgica esteve a cargo
do Coro da Cruz Vermelha Portuguesa.
Seguiu-se uma cerimónia com militares dos três Ramos das Forças Armadas a que presidiu o Ministro da Defesa,
João Gomes Cravinho, e depois rumou-se à Sala do Capítulo para mais uma homenagem junto ao túmulo do Soldado
Desconhecido.
Foi mais um dia em que se relembraram as virtudes do soldado português e
o respeito que todos devem ter pela sua
memória.
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Bispo Castrense preside a Missa
evocativa do 142º Aniversário do
Comando Distrital de Braga da PSP
Celebram-se os 142 Anos da presença da Polícia
de Segurança Pública na cidade de Braga.

Para assinalar a efeméride realizou-se no dia 29
de maio, no Altice Forum
em Braga, um Concerto
pela Banda da PSP.
No dia 30, da parte
da manhã, D. Rui Valério presidiu a uma Missa na Igreja de S. Pedro e
S.Paulo, naquela cidade.
Na sua homilia o prelado enalteceu a missão da
PSP cuja principal função
é «mostrar e indicar o caminho seguro que conduz
ao bem, à liberdade e à vida». Para isso esta Força
Policial «tem em cada Esquadra um saudável viveiro que gera e difunde
a cultura da legalidade, do
respeito e da segurança. E
cada um dos seus agentes é um cultor de autêntico humanismo. Sem estes incontornáveis fundamentos, nenhum contexto
social, nenhum ambiente
humano consegue alcançar o bem comum e a promoção de cada pessoa».
Esta realidade baseia-se na certeza de que o
bem comum «é ditado pelo
sentido profundo da dignidade de todos os seres humanos», e que «perante a
lei, defendida e promovida
por vós, todos os cidadãos
são e têm de ser iguais».
«Nessa medida, a vossa
é uma ação com um elevado teor e cariz civilizacional. Na verdade, um dos
sinais mais visíveis e importantes de civilização
é o reconhecimento de
iguais direitos e iguais deveres a todos os seres humanos. Nessa medida, caros Policias, a vossa é uma
obra civilizacional. Porque, na verdade, e a história demonstra-o, a ausência de padrões de legalidade, consubstanciados
no estado de direito, e a
falta de segurança geram

sempre discriminações sociais, com nefastos resultados para os mais frágeis,
com menor capacidade de
meios para se defenderem
e autopromoverem, ao
mesmo tempo que, como
insistentemente tem referido o Papa Francisco, gera novos redutos de marginalidade. É que a injustiça atinge sempre os mais
pobres e fere os últimos
da escala social. “Últimos”
são aqueles que vivem na
mendicidade porque estão
sós no mundo, sem forças
e sem capacidade para ganhar o próprio sustento;
últimos são aqueles que
não têm voz e, por isso,
são remetidos para a exclusão social; últimos são
aqueles cujo sofrimento
oculto dentro das paredes
de suas casas é impercetível ao mundo. De todos
estes, vós vos tornais e vos
fazeis próximos quando
garantis a segurança, evitais a violência, impedis os
abusos, socorreis os aflitos, acompanhais os desamparados… », afirmava
o Ordinário Castrense.
Continuando a sua reflexão D. Rui disse depois
que a par da Segurança,
assegurar a Liberdade é
também uma das facetas
da missão da Policia de
Segurança Pública. «Seu
apanágio e sua sabedoria
é a reconhecida capacidade de, ao mesmo tempo,
garantir a segurança dos
cidadãos sem sacrificar a
sua liberdade. Cada uma
das vossas intervenções
evidencia sempre a vossa
autêntica vocação de “instrumentos da segurança e
da liberdade dos povos” e
“contribui decididamente… para estabelecer a
paz”, segundo a feliz expressão do Concílio Vaticano II.»

A Cerimónia aconteceu na Igreja de São Paulo
e São Pedro, na cidade de
Braga. Olhando para a afirmação do Apóstolo S. Paulo, “combati o bom combate, conservei a fé”, o Bispo
Castrense agradeceu aos
policiais «porque, não obstante lidarem, no exercício
da vossa missão, com o que
o ser humano tem de, digamos, mais obscuro, por
vezes mais vil e torpe, continuais a reafirmar a vossa
disponibilidade, dedicação e entrega para garantir a segurança de todos os
cidadãos.»

«Em cada manhã, deixai-vos, pois, renovar por
um novo ardor de serviço à causa comum, ao ser
humano, não obstante os
possíveis dissabores do
dia ou dos dias anteriores;
não obstante as desilusões
provocadas por comportamentos menos dignos. Como São Paulo, combatei o
bom combate da verdade e
da justiça, conservai sempre a confiança no ser humano e no mundo. O mesmo São Paulo oferece-nos
o método para perseverar
nesse nobre e necessário
desígnio: por um lado a sua
ligação a Deus como fonte
da confiança na humanida-

de; por outro lado, a sabedoria e disposição da escuta da Palavra. Como sabeis,
uma imagem tem sempre
muito peso e muito valor e
vós, no vosso dia a dia, vedes muito; participais em
inúmeras situações; viveis,
na primeira pessoa, muitas
circunstâncias… Afinal, o
vosso campo de trabalho
são as ruas, os bairros, cada recanto, cada local em
que vivam pessoas e haja realidade… é o mundo.
Não vos fiqueis apenas pelos cenários que o campo
da vossa ação vos oferece,
pode ser pesado demais;
dedicai tempo à escuta da
Palavra de Deus que é palavra de vida. A primeira leitura mostrava-nos o mesmo apóstolo Paulo altamente empenhado no seu
anúncio», apelava.
Nesta Celebração Eucarística não foram esquecidos os elementos da
PSP falecidos. D. Rui Valério confiou-os ao Senhor,
concluindo as suas palavras pedindo que «Sirva
a todos nós de encorajamento o modelo destes
colegas que, cumprindo
fielmente o próprio dever,
alcançaram os píncaros do
heroísmo e, por vezes, da
santidade».
Ainda neste dia decorreu uma demonstração cinotécnica no Altice
Forum Braga e às 14h00
inicia o “Fórum Segurança”, onde se discutiu a “Segurança Pública/Segurança Privada” e que teve as
intervenções da Secretária de Estado Adjunta e da
Administração Interna, do
Diretor Nacional da PSP e
do Presidente do Município de Braga.
O Dia Festivo terminou com uma Sessão Solene comemorativa do
aniversário do Comando
Distrital de Braga com as
alocuções, imposição de
condecorações e entrega
do “Prémio Patrulha”.
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61ª PMI a Lourdes: Bispo das Forças Armadas
Francesas acolhe multidão de peregrinos
A 61ª Peregrinação Militar Internacional a
Lourdes teve no dia 17 de maio a sua Cerimónia de
Abertura na Basílica de S. Pio X. Nela estiveram
presentes os cerca de 250 peregrinos portugueses.

Foi Mgr Antoine de
Romanet de Beaune, Bispo das Forças Armadas
Francesas, que presidiu a
esta primeira Grande Celebração, que juntou as
comitivas dos mais de 50
países presentes – é um
momento único em que
as cores das Bandeiras
Nacionais e das Fardas se
fundem nesta vontade de
construir um mundo melhor sob a coluna da Paz,
Paz de Cristo, que o Bispo
francês pediu que os peregrinos partilhassem num
grande Abraço Fraternal.
Após este momento foi lida a Mensagem do Papa
para esta 61ª PMI.
‘Procura a Paz e encontrá-la-ás’ foi o lema
desta 61ª PMI a Lourdes
que contou com a presença do Almirante Luís Carlos de Sousa Pereira, Diretor-Geral da Autoridade
Marítima e Comandante-Geral da Policia Marítima, em representação
do Ministro da Defesa de
Portugal.
D. Rui Valério, Bispo
das Forças Armadas e das
Forças de Segurança, e 8
Capelães Militares acompanharam os peregrinos.
A Escola Naval, a Academia Militar e a Academia da Força Aérea também se fizeram representar com um número significativo de cadetes.

Ao Grupo Dixieland
da Banda da Armada e ao
Grupo Coral constituído
pelos cadetes das Escola
Naval a que se juntaram
os das Academias Militar
e da Força Aérea, coube
a Animação das diversas
atividades nacionais.
Sábado de manhã os
Peregrinos
Portugueses iniciaram um desfile
que os conduziu à Capela de Notre Damme. Lá,
depois de um momento
de Reconciliação, participaram numa Missa
presidida pelo Ordinário Castrense para Portugal, D. Rui Valério, e
concelebrada pelos capelães militares, que, juntamente com ele, acompanharam os Lusos nesta
Peregrinação.
Depois desfilaram para a esplanada do Santuário Mariano onde se perfilaram para a tradicional
Fotografia de Grupo, momento que antecedeu a
Via-Sacra, ainda da parte
da manhã.
A tarde de sábado foi
preenchida com um Festival de Música nas ruas
da cidade e com uma Cerimónia Militar de Homenagem aos Militares que
deram a sua vida no Campo da Batalha, junto ao
Monumento aos Mortos.
Todos países representados na Peregrinação esti-

veram presentes nesta Cerimónia com os seus Estandartes Nacionais e respectivas escoltas.
À noite realizou-se a
Procissão de Velas e Re-

citação do Rosário em diversas Línguas.
Domingo a Basílica de
S. Pio X foi pequena para acolher todas as representações numa Cerimó-

nia Internacional presidida por Monseigneur Antoine de Romanet, Bispo
da das Forças Armadas
Francesas. Esta Celebração Eucarística concluiu

a 61ª Peregrinação Militar
Internacional ao Santuário
de Lourdes.
Foi em 1947, que o
padre francês André Besombes, pároco em Toulouse, convidou o padre
alemão Ludwig Steger (da
diocese de Rottenburg),
que esteve prisioneiro
próximo de Toulouse, a
acompanhá-lo à gruta de
Lourdes. Os dois sacerdotes tinham sido capelães militares, respectivamente, da França e da
Alemanha, na 2.ª Guerra
Mundial. Este acontecimento foi a origem da Peregrinação Militar Internacional, que teria a sua
“Inauguração” onze anos
mais tarde, em 1958, altura em que o Padre Steger, prosseguindo as suas
funções de capelão, na
Alemanha, arrastou consigo um grande número de militares alemães
– seria a 1.ª Peregrinação
Militar Internacional a
Lourdes, que ganhava cada vez mais o sentido de
um lugar de Paz e de Reconciliação entre Pátrias
e Militares. Lembremos
que a reunião preparativa da Peregrinação Militar Internacional teve lugar, quatro vezes, na Alemanha, após 1958. Nesses encontros estiveram
presentes os representantes dos vários grupos
linguísticos da Europa,
prevendo o que de melhor deveria ocorrer na
peregrinação seguinte.
Em 2020 a PMI a Lourdes realizar-se-á de 13 a
19 de maio.

#Peregrinações a Fátima
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Peregrinação Anual dos Alunos
da Academia Militar a Fátima
Nos dias 12 e 13 de
maio de 2019, em
Fátima, ocorreu a
Peregrinação Anual
dos Alunos da
Academia Militar
(AM).

Os Cadetes da AM
quiseram assinalar, desde
1949, a primeira aparição
de Nossa Senhora do Rosário às três crianças simples e humildes da Cova
da Iria. Também desde essa data a AM, em colaboração direta com os Servitas e
com a Reitoria do Santuário, tem desempenhadoum
papel ativo no apoio aos peregrinos durante a sua concentração no recinto de Fátima. Este ano cerca de sete
dezenas de alunos e alguns
oficiais cumpriram a tradição, de forma viva, ajustando-se dinamicamente às
novas circunstâncias.
As razões, as emoções e o sentir de cada pessoa, na multidão de milhares, eram manifestados em longos silêncios, no

desfiar das contas do rosário, em olhares pejados de
lágrimas, nos cânticos propostos e no acompanhamento das orações.
O cansaço, o tempo, a
incomodidade… nada afastou diferentes gerações, estatutos socioeconómicos
diversos, graus de instrução
díspares, grupos de mais de
três dezenas de países, gente das mais distintas proveniências e profissões de
convergirem, na interioridade e na interação exterior.
O Céu e a Terra tocam-se,

o diálogo instala-se, a compreensão e aceitação das diferenças concretizam-se…
Uma Mãe que leva ao seu
Filho as preces mais profundas de cada ser humano presente. Uma fé que
dá alento, força e ânimo ao
interior de cada um, no caminhar tantas vezes desgastante da vida. Uma mensagem que alimenta a esperança no meio dos destemperos e excessos da história.
Um alimento que tonifica
para os desafios da existência. Uma Humanida-

de cujo amor transforma e
converte em convergência
e entendimento.
Os Alunos da AM irromperam por entre esta multidão, por entre esta densidade de quem traz
a vida para este encontro, com a Senhora de Fátima aos ombros, abrindo alas para que fossem
socorridos os peregrinos mais exaustos, acompanhando de perto quem
distribuía o Alimento para
o caminho (Sagrada Eucaristia), levando ao altar as
oferendas, apoiando e servindo a ordem e a harmonia nos episódios mais
inopinados.
Ficam muitas aprendizagens de vida. Processam-se diferentes reflexões.
Rostos, lágrimas, sorrisos,
lenços de despedida… não
deixam de “marcar” e de
tornar difícil a descrição em
palavras.
Se há aprendizagens para o futuro? Sim! Muitas! O
devir do tempo certamente dará eloquente sentido
às vivências de 12 e 13 de
maio de 2019.
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4ª CICLOPEREGRINAÇÃO
da Esquadrilha de
Helicópteros da
Marinha
Entre os dias 23 e 27 de abril decorreu a
quarta ciclo-peregrinação dos militares da Esquadrilha de Helicópteros da Marinha. um grupo de 15 militares efetuou o percurso de bicicleta partindo da aldeia de Pai Corrão (Vila Real)
até Fátima.
Este evento iniciou com uma Celebração de
Benção dos peregrinos e respectivas bicicletas
pelo capelão da BA6, pe. Jorge Almeida.
Foi mais uma actividade que alia o esforço e a
coragem dos nossos militares à fé e os leva a seguir o caminho do Altar do Mundo, onde Nossa
Senhora os recebeu de braços abertos.

Na XIII Peregrinação Militar a Pé a Fátima: “Tudo depositamos
aos pés de Maria e sobre o Altar da Eucaristia”
Teve início no dia 19
de março, a Peregrinação
Militar a Pé ao Santuário
de Fátima.
Começou com uma
celebração de Bênção e
Envio, feita pelo Ordinário Castrense, D. Rui Valério, na Igreja de Nossa
Senhora dos Navegantes,
em Lisboa.
Este ano teve a particularidade de ser acompanhada por 67 cavaleiros
da Guarda Nacional Republicana, a que se juntaram militares a cavalo de
Espanha, França, Itália,
Holanda e Roménia.
No segundo dia de ca-

minhada D. Rui Valério
presidiu à Eucaristia, na
Igreja da Santa Casa da
Misericórdia de Pernes,
Santarém.
Na sua homilia, o prelado, partindo de Jeremias
e da atitude da mãe dos
filhos de Zebedeu, referiu
que «só a Deus contamos
o que não dizemos a mais
ninguém. Jeremias, o profeta que se sentiu traído
pelos amigos, só ao Senhor
expressou a sua desilusão;
quanto à mãe dos filhos
de Zebedeu, só a Jesus
ousou falar sobre o sonho
que acalentava para eles.»
Ainda com base no exem-

plo desta mulher, que foi
descarada a ponto de fazer aquele pedido tão ousado, D. Rui referiu que
para quem é peregrino e
que traz em si gritos, lamentos que não ousa comunicar e revelar a mais
ninguém, então Deus está
sempre com os ouvidos
do coração para nos es-

cutar, porque só a Ele nós
contamos o que não confiamos a mais ninguém.
«A partir do exemplo daquela mãe que não “teve
vergonha” de fazer um pedido tão interesseiro pelos
filhos, também não devemos ter medo de pedir, pois
o próprio Jesus nos disse
“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei,
e abrir-se-vos-á; Porque
quem pede recebe, quem
busca encontra e a quem
bate abrir-se-lhe-á.”(Lc11,
9-10)», concluía.
Na Celebração estiveram presentes o Comandante da Unidade de

Segurança e Honras de Estado da GNR, Brigadeiro-General Fonseca Lopes,
o Segundo Comandante,
o Provedor da Santa Casa
da Misericórdia de Pernes, Manuel Frazão e o
Pessoal da Direção Técnica da Instituição que
ofereceu e serviu o jantar
a todos os peregrinos, nas
suas instalações.
Os cerca de 200 peregrinos, a pé e a cavalo, chegaram ao “Altar do Mundo”
na sexta-feira, dia 22.
D. Rui Valério presidiu
à recitação do Terço e à
Celebração Eucarística que
encerrou esta caminhada

de Lisboa, Igreja dos Navegantes, até ao Santuário de
Nossa Senhora de Fátima.
Lugar onde todos somos
convidados a depositar aos
pés de Maria e no Altar da
Eucaristia todo o nosso ser,
como sublinhava D. Rui na
homilia da Cerimónia de
Encerramento.
Este ano a Unidade de
Segurança e Honras de
Estado da GNR foi a responsável pela organização
do evento.
Esta foi a XIII Peregrinação Militar a Pé a Fátima organizada pela Diocese das Forças Armadas
e Forças de Segurança.
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D. Rui Valério no 108º
Aniversário do IPE: “Esta
é a vossa vocação e missão:
serem Pupilos na escola
dos valores Éticos para
se tornarem Mestres de
humanidade.”
Iniciaram-se no dia 24 de maio, as comemorações
do 108º Aniversário do Instituto dos Pupilos do Exército

No dia 25, depois da
Cerimónia Militar na Praça do Império e do Desfile do Batalhão Escolar, seguiu-se a Missa na
Igreja de Santa Maria de
Belém, nos Jerónimos.
O Bispo das Forças Armadas e das Forças de
Segurança, D. Rui Valério, presidiu à Celebração.
Na sua homilia, o prelado
refletiu sobre três palavras
que sintetizam, segundo
ele, a missão do IPE: admiração, liberdade e esperança.
Olhando para a Primeira Leitura, fixou-se
na relação entre Paulo enquanto mestre de Timóteo, para refletir sobre a
relação aluno-professor.
“Timóteo nutre grande admiração por São Paulo,
de quem se torna discípulo e companheiro. Admira no Mestre a temeridade, a audácia, a coragem,
enfim, a grandeza“, e isto porque Paulo foi capaz
de “rasgar os horizontes da
existência do discípulo Timóteo.” Aqui está, segundo D. Rui, a característica
base do Mestre, “alguém
que é capaz de interpretar a história e o mundo
do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista
do que é absoluto, do que
não é efémero, nem passageiro, alguém que consegue
a proeza de elevar o olhar
e o interesse do discípulo
muito para além do contingente, do imediato, do
efémero, do mesquinho.”
“A história dos Pupilos do

Exército é a prova cabal de
que a vossa escola tem proporcionado aos seus alunos essa grandeza de horizontes. Tanto os alunos do
passado como os do presente são os frutos que provam
a presença de verdadeiros
Mestres nesta Instituição;
mestres que rasgaram vastíssimos horizontes, concretizados em valores de
autêntica cidadania e opções profissionais de serviço aos outros e a Portugal“,
afirmava.
Debruçando-se depois
sobre o Evangelho, o Ordinário Castrense apontava as diferenças entre
a mensagem de paz e de
amor de Jesus do sistema

de valores dominante no
mundo de então, que O
levou a afirmar «Vós não
sois do mundo»: “A escala de valores em ação no
mundo não se adequa, de
modo algum, à escala de
valores inerente à visão
cristã da vida. Não é possível pactuar com a injustiça, a violência, a cobiça e
o ódio ao outro e dizer-se
cristão. A opção por Cristo
é diametralmente oposta à
inveja, à traição e ao egoísmo que grassam um pouco por todo o lado. Abraçar
esse repto pode-nos levar
ao heroico ato de não estar
na moda, de não condescender a todo o custo com
a maioria. Coragem! Se pe-

la prática dos valores que
sustentam a vossa vida e
configuram a vosso agir —
como a verdade, a honra, a
dedicação — forem considerados estranhos ao mundo onde prolifera a corrupção, a mentira, o populismo, tende coragem, aceitai
essa diferença. Orgulhai-vos de ouvir que também
vós Pupilos não sois deste
mundo nem com ele pactuais, quando por “mundo” se entende o egoísmo, a
indiferença, a desonestidade, a injustiça… O próprio
Mundo, e Portugal concretamente, necessita urgentemente de mulheres e homens que, não pactuando
com os contravalores do
mundo, o podem e devem
transformar. Esta é a vossa vocação e missão: serem
Pupilos na escola dos valores Éticos para se tornarem
Mestres de humanidade.”
Concluía encorajando os Pupilos a não terem
medo “de ser a diferença
em relação à generalidade
das pessoas…porque optar
por Cristo é desenvolver
relações pessoais realmente
humanas, onde todos cabem, tanto os mais bonitos
como os menos bonitos, os
mais simpáticos ou os menos simpáticos, os que partilham a mesma religião e
os que adotam outras crenças, os que se incluem nas
fronteiras da nação onde nascemos como aqueles que, tendo nascido em
outras latitudes, são igualmente humanos como nós.
Esta é a essência do cristianismo e do humanismo.”
Estiveram presentes o
Presidente da República,
Profº Dr. Marcelo Rebelo
de Sousa, o Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, a Secretária de Estado
da Defesa Nacional, Profª
Dra. Ana Santos Pinho, o
Chefe do Estado-Maior
do Exército, General José
Nunes da Fonseca, o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António
Mendes Calado, o Vice-Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, Major
General José Augusto de
Barros Ferreira, o Diretor do Instituto dos Pupilos do Exército, Coronel

Dia da Marinha
foi celebrado em
Coimbra
Quinhentos e vinte e um anos depois de Vasco da Gama ter chegado a Calecute, acontecimento incontornável da gesta dos Descobrimentos, a Marinha celebrou o seu dia na cidade de
Coimbra.
A partir do dia 12 de maio, a Marinha organizou uma série de eventos de índole cultural e
desportiva tendo em vista uma maior aproximação à população local.
Todas essas actividades culminaram com a
Cerimónia Militar no dia 19 de maio e com uma
Celebração Eucarística, na Igreja do Mosteiro de
Santa Cruz, em sufrágio dos militares, militarizados e civis que fizeram parte da família naval.
Presidiu D. Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra,
e contou com a presença dos mais altos responsáveis da Marinha Portuguesa.
Na sua homilia, D. Virgílio Antunes sublinhou o papel incontornável da Marinha dando
novos mundos ao mundo e ao mesmo tempoaproximando pessoas, ideias e culturas.
O prelado fez ainda votos para que a Marinha Portuguesa continue, no presente e no futuro, a cumprir o seu papel servindo Portugal e os
portugueses.
Na saudação inicial, foi lida uma mensagem
de D. Rui Valério, que não pôde estar presente
por se encontrar a participar na Peregrinação Militar Internacional a Lourdes.
Um aceno especial para a Animação Litúrgica
que esteve a cargo de um coro formado por cadetes da Escola Naval e elementos da Banda da
Armada.
Terminada a Eucaristia deu-se início à Cerimónia Militar com um momento de grande simbolismo e respeito na “Homenagem aos Mortos”.

Miranda Soares, o Diretor
do Colégio Militar, Coronel António Salgueiro, o
Comandante do Colégio
Militar de Porto Alegre/
Brasil, Coronel Faulstich
Alves, os Docentes, militares, civis, alunos e antigos alunos dos Pupilos do
Exército e muitos outros
convidados.

Os antecedentes do
IPE remontam a 1911,
quando, por Decreto-Lei
de 25 de Maio e por inspiração do General António Xavier Correia Barreto, ao tempo Ministro da
Guerra, foi criado o “Instituto Profissional dos Pupilos do Exército de Terra
e Mar”.

#Registos
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Na Direção de Formação: “As Forças Armadas
e as Forças de Segurança são para a Salvação”
A Direção de Formação do Exército recebeu no
dia 21 de março, D. Rui Valério, Bispo das Forças
Armadas e das Forças de Segurança.

Depois da apresentação de cumprimentos ao
Major General Jorge Reis,
Diretor de Formação, seguiu-se um briefing sobre a estrutura e missão
da Direção de Formação
e uma breve reflexão que
o sr. Bispo dirigiu aos Oficiais, Sargentos, Praças e
Funcionários Civis, que
servem naquela Unidade
Militar.
Nela, o prelado, abordou o tema da Missão Militar no contexto cultural
atual.
Partindo do famoso
aforismo nietzschiano –
«o que eu escrevo é a his-

tória dos próximos dois séculos. Descrevo o que está para vir… o advento do
niilismo…que significa que
os valores supremos se desvalorizam – falta o objetivo, falta a resposta ao “porquê?”», constatou que, em
certa medida, este pensamento se concretiza na
tristeza dos jovens provocada pelo sentimento
de insegurança e precariedade: o futuro já não é
uma promessa, mas uma
ameaça.
Mas, apesar desta
constatação, D. Rui vislumbra sinais de esperança, dando como exemplo

o amor à pátria e a preocupação com os valores
ambientais que ainda vão
unindo as pessoas.
Neste contexto o prelado definiu a Missão das
Forças Armadas e das Forças de Segurança em três
palavras – Paz, Segurança
e Ordem, a forma laica e
secular de dizer Salvação:

«Salvação, salus, mesma
raiz de saúde, evoca o sentido de integralidade, plenitude, completude. O salvador é aquele ou aquilo
que atua esta integralidade
e aqui está a missão específica das Forças Armadas, é
por isso que não receio usar
a palavra: as Forças Armadas e Forças de Segurança

são para a salvação (defesa, segurança, ordem). No
sentido que atuam a integralidade; promovem e
defendem “o todo”. A Paz
possui exatamente essa faceta…Portanto, defender
a paz a segurança e a ordem não é só evitar a guerra, mas significa também
que se possibilita toda a vida, inclusive a vida às novas gerações, permanecendo fiéis à nossa vocação –
ou seja afirmar os valores
que amamos e pelos quais
damos a vida.»
Aqui está, segundo o
Ordinário Castrense, o
motor que deve mover a
ação militar: «a Pessoa humana; a defesa e proteção
da sua dignidade. Conservar e promover o sentido da Pátria/Nação. Re-

Núncio Apostólico condecorado pelo Chefe
do Estado-Maior General das Forças Armadas
D. Rino Passigato,
Núncio Apostólico da Santa Sé em Portugal, foi, no
dia 4 de junho, condecorado pelo Chefe do Estado-Maior General das Forças
Armadas com a Cruz de
São Jorge.
O Chefe do Estado-Maior General das Forças
Armadas, almirante António Silva Ribeiro, na sua intervenção, lembrou o contributo “absolutamente decisivo” que D. Rino Passigato teve “na estruturação
do Ordinariato Castrense”.
“D. Rino Passigato teve um papel muito interventivo na fixação de um
clero próprio, na nomeação dos dois bispos (que
assumiram o Ordinariato)
D. Manuel Linda e agora
D. Rui Valério, mas além
disso a sua intervenção foi
muito mais abrangente”,
frisou o almirante Antó-

nio Silva Ribeiro.
Aproveitou também o
momento para reconhecer
a importância do trabalho
que a Igreja Católica, por
intermédio da Diocese das
Forças Armadas e de Segurança, dos seus responsáveis e capelães, desempenha junto de todos os militares, e que vai “muito mais
além do que as celebrações
litúrgicas”.
“São um exemplo em
termos das atitudes éticas e
morais, estão sempre disponíveis para apoiar a família
militar. E esta postura dos
senhores capelães é muito importante nas Forças
Armadas, sobretudo num
tempo como o que vivemos, em que os nossos militares estão sujeitos a desafios extraordinários”, sublinhou o Chefe do Estado-Maior General das Forças
Armadas.

D. Rino Passigato, que
se prepara para deixar no
início do mês de julho as
funções de Núncio Apostólico (representante diplomático) da Santa Sé em
Portugal, foi condecorado
com o grau mais alto da
Medalha de São Jorge, de
1.º classe.
Trata-se de uma “medalha privativa do Chefe
do Estado-Maior General
das Forças Armadas” que
“se destina a galardoar militares e civis, nacionais ou
estrangeiros, que no âmbito técnico-profissional revelem elevada competência,
extraordinário desempenho e relevantes qualidades
pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior General”.
Na hora de receber o
galardão, D. Rino Passigato

deixou um agradecimento especial a todos quantos trabalham nas Forças
Armadas Portuguesas, e
enalteceu a competência e
o empenho que esses homens e mulheres colocaram também durante as
visitas papais que aconteceram no país, durante os
cerca de 10 anos em que
aqui serviu como Núncio
Apostólico da Santa Sé.

Sobre a distinção da
Cruz de São Jorge, D. Rino
Passigato referiu que “vai
usá-la com muito orgulho”,
também como recordação
da sua passagem por Portugal e da “proximidade”
que, enquanto “representante da Santa Sé”, sempre
teve com “todas as hierarquias das Forças Armadas
e de Segurança”.
Quanto ao contributo prestado para a relação
entre as Forças Armadas e
de Segurança e a Igreja Católica, o núncio apostólico
recordou todo o caminho
que envolveu a nomeação
de um bispo para o Ordinariato Castrense, e que foi
concretizado no meio de
algumas resistências.
“Mais do que alguns políticos eram às vezes alguns
conselheiros legais que não
entendiam como a figura
do bispo castrense se enqua-

conhecer que a vida militar, mais do que uma profissão é uma vocação que
desenvolve e se desenvolve
numa missão.»
Após este momento dirigiram-se para o Centro
de Saúde Militar de Évora, onde se estava a realizar um rastreio dentário
a crianças dos Jardins-de-infância da cidade.
A ida à Igreja do Senhor da Pobreza, à antiga
Capelania Militar de Évora e à Igreja de Nossa Senhora da Graça antecedeu
a partida para a Messe Militar, antigo Convento dos
Agostinhos, onde terminou, com o almoço e a assinatura do Livro de Honra, a visita do Ordinário
Castrense a esta Unidade
Militar de Évora.

drava com o novo ordenamento de um capelão-chefe
ou de um capelão-maior”,
lembra D. Rino Passigato,
que vincou a mensagem
que sempre manifestou
nesses momentos.
“Numa diocese não pode faltar um bispo, não há
Igreja sem bispo. Esta foi a
minha convicção, ponto de
partida da ação da Santa Sé
para querer manter e fortalecer o Ordinariato Castrense em Portugal e assim
conseguimos”, explicitou.
A Cerimónia teve lugar no Edifício do Ministério da Defesa Nacional,
em Lisboa e contou com
a presença dos Chefes
dos três Ramos das Forças Armadas, da Guarda Nacional Republicana
e da Polícia de Segurança Pública, e de muitos
outros convidados entre
os quais D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Francisco Senra Coelho, Arcebispo de Évora, e D. Rui
Valério, Bispo das Forças
Armadas e das Forças de
Segurança.
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#10 de junho
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Bispo das Forças Armadas e das Forças de
Segurança afirma que “enquanto existam
mulheres e homens dispostos a verter o próprio
sangue pelos outros, existe vida”
Foi numa cerimónia de homenagem aos
Combatentes Inserida nas comemorações do dia
10 de junho, Dia de Portugal de Camões e das
Comunidades Portuguesas.

D. Rui Valério presidiu
a uma Missa na Igreja de
Santa Maria de Belém, Jerónimos, e, logo de seguida, junto do Monumento
aos Combatentes do Ultramar, realizou-se uma Homenagem aos Combatentes que deram a sua vida
ao serviço da Pátria.
As palavras do prelado
centraram-se nos Combatentes de todos os tempos, que a exemplo do discípulo amado junto à cruz
de Jesus, nunca abandonam, nunca deixam para
trás, aqueles que são crucificados por diversas circunstâncias. «Este discípulo ainda está vivo e, ao longo dos séculos, tem vivido
naqueles Combatentes que,
no campo da honra jamais
abandonam alguém ou o
deixam para trás. O gesto
da solidariedade extrema
que chega ao limite de arriscar a própria vida, tem
continuado, no fluir dos
tempos, nos gloriosos atos
dos que não hesitam em
responder ao chamamento para os combates. Faz
parte da sua estatura humana nunca abandonar os
que ele sente como estando confiados a si pela força
da amizade, da honra e da
lealdade. Ser combatente é
estar junto à Cruz de todos
os cristos que as injustiças
do mundo têm produzido; é
estar junto à Cruz dos oprimidos, dos que foram e são
violentados. Por isso, ele é o
arauto da coragem que enfrenta com bravura tudo o
que é inimigo da humanidade e da dignidade do ser
humano. Mas ele também
caminha levando sobre os

seus ombros de valentia e
intrepidez a Cruz de um
camarada, como carrega
a cruz do desalento de um
povo para que ao mesmo
povo seja permitido sonhar
com liberdade e justiça.»
D. Rui continuava depois referindo que evocar
os gloriosos Combatentes
no Dia de Portugal «não é
apenas obra da memória,
mas também, e sobretudo,
uma sabedoria de humanismo e de contemplação»,
«porque quem combate
possui a capacidade de ele
próprio, ser fonte de esperança. Quando todas as
possibilidades definham e
a alma entra num crepúsculo sem metas, a simples
promessa da proximidade
de um combatente é razão
suficiente para manter acesa a chama da vida a pulsar dentro de qualquer ser
humano…enquanto existam mulheres e homens
dispostos a verter o próprio
sangue pelos outros, existe
vida.»
«Sim, “combatente” significou sempre defesa e esperança. É por isso que hoje, volvendo o olhar para
trás, conseguimos vislumbrar luzeiros de esperança
e de coragem em passados
noturnos e, por vezes, sombrios: é a obra daqueles que
não hesitaram avançar para o campo da honra e bater-se pela pátria, pelo bem
dos povos e dos portugueses, mesmo em solo ultramarino, mesmo numa terra de além mar.
É, pois, uma necessidade, e não apenas um dever,
agradecer aos muitos soldados que derramaram o seu

sangue pela paz entre os povos no campo de batalha.»
Combatentes que, segundo o Bispo Castrense, nos fazem contemplar
as «paisagens de uma história construída nos campos da honra que continua a ser escrita pelos gestos e feitos dos combatentes
do presente. Mas são também eles que nos devolvem
aos verdadeiros alicerces
da Nação Portuguesa, tendo como principal vocação
e fundamental sina combater… Graças à ação dos que
responderam “sim” ao apelo de Deus e do povo, ergueu-se uma Nação, a qual
foi, ao longo de séculos e de
muitas vicissitudes, sustentada por sucessivos combates. Nada de relevante conseguiu Portugal que não tivesse sido obra e fruto do
combater: a nossa autonomia, a nossa independência, a nossa liberdade e até
a democracia. Tudo obra
dos que puseram a própria

vida ao serviço da Pátria.»
Para D. Rui a posição
geostratégica de Portugal
é a “universalidade”, um
outro apelo que ressoa da
alma portuguesa. «Tudo
tem a sua origem na arte desenvolvida por aqueles que viveram não para
si, mas para os outros. De
facto, a abertura aos outros para com eles estabelecer laços sólidos e alianças
firmes, na reciprocidade do
dar e do receber, exige hoje como ontem, a fadiga de
combater o individualismo
e a autorreferencialidade
absoluta.
Por isso, hoje, a celebração dos Combatentes
conduz naturalmente à
celebração da sua obra, a
mais vistosa das quais foi
e é Portugal. Mas também
a sua independência e autodeterminação; a sua universalidade e democracia,
o sentido de Nação una e
indivisível. Ou seja, a ação
deles forjou a alma portu-

guesa. E em tudo eles deixam a sua marca indelével.
Hoje celebramos os alicerces da nossa identidade. Ela é caracterizada por
uma natural tendência tão
nossa, tão portuguesa, de
lançar-se no combate para
alcançar o pretendido. Celebrar os heróis do Combate
no mesmo dia em que celebramos Portugal é homenagear a aliança indissolúvel
do país com a gesta de ilustres soldados. Eles defrontaram e travaram batalhas tanto em terra, como
no mar e no ar e, com esses
feitos tão gloriosos, rasgaram os horizontes de uma
Nação, oferecendo-lhe como referências absolutas a
lealdade, a honra, a verdade, o heroísmo e o espírito
de sacrifício.»
Concluía a sua homilia dizendo que a Nação
não se constitui apenas
por um conjunto de habitantes, explicando que
«para que um conjunto de

pessoas se transforme numa nação é preciso que essa pluralidade se identifique com um universo de
valores construído e sedimentado ao longo de séculos. E Portugal pôde consolidar tal sistema de valores
ao longo da sua multissecular idade» precisamente
graças aos «heróis, os que
derramaram o seu sangue
pela sua criação, os que pereceram pela existência de
um lar geográfico e cultural que um povo haveria
de reivindicar. Foram esses que deram vida a esta
comunidade de pessoas, de
ideias, de formas de estar,
de costumes, de sensibilidades a que chamamos a
nação portuguesa. Encastoada entre os reinos vizinhos e o oceano, esta nação pôde sobreviver contra todas as expectativas,
mantendo a sua identidade e projetando-se no mundo como comunidade de
comunidades.»

#Sacramentos de Iniciação Cristã

No CFMTFA: Celebração dos
Sacramentos de Iniciação Cristã
A Capela do Centro
de Formação Militar
e Técnica da Força
Aérea, na Ota, foi o
local escolhido para,
no dia 5 de junho,
acolher a Celebração
dos Sacramentos de
Iniciação Cristã dos
militares e civis deste
Ramo das Forças
Armadas.
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Sacramentos de
Iniciação Cristã na
Academia Militar
No Ano Missionário que está a decorrer, na Academia Militar, surgiu a iniciativa
“quinta-feira after dinner”.
De forma livre, um grupo de Cadetes da
Academia Militar reuniram com o Capelão, no Auditório Morais Sarmento, à quinta-feira após o jantar, em conversas em torno
de temas sobre a cultura e os valores cristãos.
Depressa se fizeram incursões nas questões da Revelação e textos canónicos, nos sinais e gestos litúrgicos, na tradição e doutrina, nas festividades e religiosidade popular,
nas devoções e crenças.
Naturalmente, emergiu um grupo de preparação para o acesso aos Sacramentos da
Iniciação Cristã, que culminou na Celebração
Pascal de 2019.
Dom Rui Valério, numa celebração muito
bem preparada e animada pelo Coro da Academia Militar, administrou o Batismo a um
Cadete, o Crisma a dezasseis Cadetes e a Primeira Comunhão a quatro Alunos da Academia Militar. No mesmo dia e na mesma Celebração um Cabo do Regimento de Lanceiros
e uma Guarda do 3º Esquadrão da Unidade de
Segurança e Honras de Estado também receberam o Sacramento do Crisma.

A Cerimónia foi presidida pelo Bispo das Forças Armadas e das Forças
de Segurança, D. Rui Valério, e concelebrada pelo Capelão Adjunto para a Força Aérea, pe. Joaquim Martins, pelo capelão da Base Aérea Nº6, pe.
Jorge Almeida, pelo Capelão da Academia da FA,
pe. Leonel de Castro e pelo Capelão da Unidade,
pe. Manuel Silva. O Diácono Manuel Baltar assistiu o Sr. Bispo.
Apresentaram-se trinta e três candidatos para
receber os Sacramentos
do Baptismo (7), Eucaristia (12) e Crisma (30).
Ao redor deles juntaram-se cerca de duzentas
pessoas, entre militares,
civis e familiares, vindos
de 13 Unidades da Força
Aérea.
Ao coro do CFMTFA
coube a Animação Litúrgica.

D. Rui Valério visita o Centro de Formação
Militar e Técnica da Força Aérea (CFMTFA)
Dia 5 de junho, D. Rui Valério visitou o Centro
de Formação Militar e Técnica da Força Aérea
(CFMTFA).

A recebê-lo e a acompanhar a visita, estiveram
o General Barros Ferreira,
Comandante do Pessoal
(CPESFA), o Brigadeiro
General Palma Figueiredo,
Comandante de Instru-
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ção (DINST), o Brigadeiro General Amorim Temporão, Director do Pessoal
(DP), o Comandante da
Unidade, Coronel PILAV
Armando dos Santos, o
pe. Joaquim Martins, Ca-

pelão Adjunto para a Força Aérea, e os Oficiais Superiores, entre os quais o
Capelão da Unidade, pe.
Manuel Silva.
Depois de um Briefing
sobre o CFMTFA, apresentado pelo Comandante
da Unidade, a visita prosseguiu pelas diversas áreas
da formação, nomeadamente a Área Formativa
de Electrotecnia, a Área
Formativa de Meteorologia, a Área Formativa de
Controle de Tráfego Aéreo
e, por fim, a Área Formativa de Material Terrestre.

Deste modo, o Bispo Castrense teve a oportunidade
de contactar com os instrutores e os alunos desta
Unidade situada na Ota,
que tem como principal
missão ministrar a formação militar, humanística,
técnica e científica do pessoal da Força Aérea Portuguesa e onde cerca de 90%
dos efectivos da FA recebem a sua formação.
No final foi-lhe oferecido o livro comemorativo
dos 75 anos daquela Unidade e foi convidado a assinar o Livro de Honra.
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#Forças Nacionais Destacadas

D. Rui Valério na RCA: “A nossa
razão de existir é construir a Paz”

No dia 7 de maio o Mosteiro da Batalha abriu as
suas portas para acolher uma multidão imensa
de mulheres e homens do Exército Português numa justa Homenagem a todas as Forças Nacionais
Destacadas.
Recordou-se com emoção os militares que
perderam a sua vida nessas Missões de Paz.
D. Rui Valério presidiu à Eucaristia e concelebraram todos os Capelães, no Ativo e Aposentados,
que acompanharam essas Forças.

Integrado na visita
que o Chefe de EstadoMaior-General das
Forças Armadas
efetuou à República
Centro Africana, D.
Rui Valério presidiu,
no dia 13 de abril, à
Celebração Pascal
com os militares lá
destacados.

A Cerimónia aconteceu na Capela do Campo Militar e foi participada por muitos militares
portugueses.
D. Rui apresentou saudações e cumprimentos
de Portugal, manifestando-lhes o imenso orgulho
da Nação pela Missão que
eles desenvolvem em prol
da paz.
Na homilia focalizou a
sua reflexão na Espiritualidade Pascal “que nos convida a contemplar e a celebrar
o Cristo que fez da doação,
da entrega e do sacrifício da
sua vida o modelo da sua
existência; para Jesus ser é
ser-para-os-outros, viver é
viver-para-os-outros.”
No entanto, continuava, “é a Ressurreição, a vi-

tória da Vida sobre a morte, que é o grande anúncio
Pascal. Aí reside a novidade estabelecida por Cristo:
que o homem não é um ser
para a morte, mas um ser
para a vida e para a eternidade. Reside aqui a essência da nova humanidade que se concretiza e
realiza desde logo na Força da Paz, onde todos nós
vamos alcançar o sentido
da nossa vida quotidiana.
É por isso que a nossa vocação de pessoas e de militares se alcança através da
entrega incondicional em
prol da Paz. Porque somos
seres-humanos e militares
a nossa razão de existir é

construir a Paz, iluminados pela Luz e pela Palavra de Cristo Ressuscitado,
norteados pela inspiração
do Amor.”
O prelado fez ainda
alusão às duas grandes
Imagens que se destacam
na Capela: a Imagem da
Última Ceia e a de S. João
Paulo II.
Aproveitou para referir
que “a Eucaristia e o Sacerdócio são dons incomensuráveis e concretos que Deus
nos oferece ao mesmo tempo que são autênticos Sacramentos da sua proximidade a nós e geradores também da proximidade de uns
com os outros. É por isso

que na Eucaristia nos sentimos todos unidos, em comunhão profunda, mesmo
estando distantes e através
dos Sacerdotes, dos nossos
Capelães, verdadeiros mediadores, somos trazidos à
presença de Deus pela sua
oração e pelos actos sacramentais que realizam.”
Concluia invocando a
proteção de S. João Paulo
II, de Nossa Senhora e de
Cristo Resuscitado para
todos os militares que integram aquele Contingente Português na RCA e para todos os militares portugueses que se encontram
em Missão no estrangeiro,
longe das suas famílias.

No Iraque: Militares agradecem proteção
de Nossa Senhora do Monte
No dia 31 de março de
2019, na capela S. Fernando da Base Gran Capitán,
Teatro de Operações do
Iraque, teve lugar uma Cerimónia de Ação de Graças
a Nossa Senhora do Monte. A imagem acompanhou
os militares do 8º Contingente Nacional, desta que
foi a primeira Força Nacional Destacada aprontada na
Ilha da Madeira.
O 8º Contingente Nacional regressou a Portugal com o sentimento de
dever cumprido, depois

Na Batalha:
Homenagem às Forças
Nacionais Destacadas

de, durante seis meses, terem instruído mais de mil
militares das Forças de Segurança Iraquianas, sem
que houvesse qualquer incidente a registar.
A cerimónia revestiu-se
de um forte sentimento de
júbilo e contou com a presença do General Comandante da Task Force Besmayah, Prada Larrea, Oficiais, Sargentos e Praças
Espanhóis para, com os militares Portugueses, se despedirem a cantar um Adeus
à Senhora do Monte.

Na sua homilia o prelado, partindo do exemplo
de Santo Estêvão que de olhos fitos no céu, na Pátria Celeste, enfrentava com coragem o martírio,
apontou a “Pátria Lusitana”, como o “a fonte da
fortaleza, da resistência e firmeza” que leva os jovens militares portugueses a ir para uma terra desconhecida “incrementar a paz”, nunca motivados
por desejos de vingança, mas cultivando “a atitude interior da compaixão que sabem afortunadamente transformar em solidariedade, auxiliando
as populações locais com bens escolares, alimentos e até partilhando assistência médica”.
Para o Bispo Castrense integrar as FND significa
fazer da própria vida “uma página imaculadamente límpida”, em que aquilo que nela se escreve não
“diverge do que se é, do que se faz e do que se vive”.
“Os nossos militares não dependem da escrita de nenhum livro de história para que sejam dadas a conhecer ao mundo as epopeias vividas por eles nessas
terras distantes. Eles mesmos são as páginas das suas
próprias histórias. Histórias escritas com suor, lágrimas, sacrifício e, algumas vezes, também com sangue”.
Estiveram presentes o Chefe de Estado-Maior
do Exército, General José Nunes da Fonseca, o Comandante Geral da Guarda Nacional Republicana,
Tenente General Luís Botelho Miguel, o Presidente
da Câmara Municipal da Batalha, Dr. Paulo Santos, o VCEME, Tenente General Guerra Pereira,
o General Pina Monteiro, Autarcas e muitos Oficiais, Sargentos, Praças e Funcionários Civis de diversas Unidades, Estabelecimentos e Organismos
da Forças Armadas e das Forças de Segurança.
A Celebração contou com uma Guarda de
Honra ao Altar constituída por cadetes da Academia Militar e a Animação Litúrgica esteve a cargo
da Banda do Exército (Porto) que de uma forma
sublime auxiliou os presentes a elevar o espírito
para o Alto. Alunos dos Pupilos do Exército serviram ao altar como acólitos. Os Toques de Homenagem aos Mortos foi executado pela Fanfarra do
Exército (Coimbra) e as U/E/Os do Exército estavam representados pelos seus Estandartes.
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Regimento de Guarnição N°2
acolhe Rancho de Romeiros
No dia 22 de março o
RG2 prestou apoio ao
Rancho de Romeiros
de São Nicolau de Sete
Cidades oferecendo-lhe
uma refeição e alguns
cuidados de saúde.

O rancho conta com
34 irmãos e saiu da sua paróquia no dia 16, percorreram toda a ilha de São
Miguel, Açores.
De referir que um dos
militares daquela Unidade, o Sold Rogério Silva, também participou na
Romaria.
Os romeiros são um
movimento
paroquial,
percorrem durante uma
semana, faça chuva ou
faça sol, a ilha, em penitência e oração, durante o
tempo da Quaresma. Ao
todo existem 52 Ranchos
com mais de 2500 homens
que todos os anos cumprem esta tradição.
A Unidade de Saúde II,
que assistiu os romeiros, é
comandada pelo Oficial
Enfermeiro Alferes Paulo
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Visita do Bispo da
Diocese de Angra
ao Regimento de
Guarnição N°2
O Regimento de Guarnição Nº2 (RG2) recebeu, no dia 21 de maio, a visita do Sr. D. João
Evangelista Lavrador, Bispo da Diocese de Angra,
acompanhado pelo Pároco da Igreja dos Arrifes.
Após a receção à Porta de Armas, pelo Comandante da Zona Militar dos Açores, Brigadeiro-General Meireles dos Santos, e pelo Comandante do RG2, Cor Art Paradelo, efetuou-se uma
apresentação de cumprimentos a uma delegação
de Oficiais, Sargentos, Praças e Funcionários Civis, seguindo-se uma visita guiada às instalações
do Regimento, assinatura do Livro de Honra e
um almoço conjunto regimental , durante o qual
o Sr. D. João Lavrador teve a oportunidade de falar e ter um contacto mais próximo com todos
aqueles que ali prestam serviço.
Nas palavras que dirigiu aos Militares e Civis do Regimento, o Bispo da Diocese de Angra
expressou o seu muito agrado pela visita e desejou muitos sucessos para o RG2 e para todos os
que o integram.

Carvalho e tem como Socorristas o Sold João Gonçalves, o Sold José Cabeceiras e a Sold Marta
Mendonça com a colabo-

ração do Alferes Rui Ramos formado na área de
Reabilitação em Medicina
Desportiva.
Estiveram também pre-

sentes o SMor Pinho, em
representação do Comandante do Regimento, o capelão Bruno Espínola e o
SAj Amaral.

D. Rui Valério reúne-se com o seu Conselho Presbiteral
Realizou-se no dia 25 de março, no edifício do
Ministério da Defesa Nacional, a reunião do
Conselho Presbiteral da Diocese das Forças
Armadas e das Forças de Segurança.

O Conselho Presbiteral
é um dos órgãos consultivos do Bispo, D. Rui Valério, para os assuntos relacionados com o governo da Diocese. Dele fazem
parte capelães dos três Ramos das Forças Armadas e
das Forças de Segurança e
ainda um membro em representação dos capelães
reformados. São eles: o pe.
José Ilídio, Vigário Geral
Castrense e Capelão Adjunto para a Marinha, pe.

Jorge Matos, Capelão Adjunto para o Exército, pe.
Joaquim Martins, Capelão Adjunto para a Força
Aérea, pe. Agostinho Freitas, Capelão Adjunto para
a Guarda Nacional Republicana, pe Jorge Almeida,
Vigário Judicial Castrense,
pe Joaquim da Nazaré Domingos, capelão do HFAR,
pe. António Borges, capelão da Academia Militar,
pe. Ricardo Barbosa, capelão do RC6 de Braga, pe.

Fernando Monteiro, Chanceler do Ordinariato Castrense, o pe. António Teixeira, capelão Aposentado
e o pe. Loureiro, que viria
a suceder o pe. Matos como Capelão Adjunto para
o Exército.

Depois da oração inicial, seguindo os pontos da
agenda, fez-se uma avaliação do caminho percorrido desde a última reunião e
propostas de ação pastoral.
Os problemas do presbitério e modos de os so-

lucionar, a integração da
Diocese nas dinâmicas
das outras 20 Dioceses de
Portugal, o próximo Curso de Capelães, a implementação de uma Cáritas
Diocesana, as futuras instalações do Ordinariato, o

Plano Pastoral para o próximo ano, visitas pastorais, considerações acerca
da Peregrinação Militar a
pé a Fátima entre muitos
outros assuntos, ocuparam toda a manhã e parte da tarde, desta que foi
a primeira reunião deste
ano.
No dia 4 de junho
voltou a reunir-se e nesta a discussão focou-se
na proposta de Programa Pastoral para o triénio
2019/2022, visando a preparação da Jornada Mundial da Juventude.
Ficou agendada para
dia 17 de setembro a próxima reunião do Conselho
Presbiteral.
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Bênção dos Finalistas no Visita Pastoral de
ISCPSI: “Humanidade, D. Rui Valério ao IASFA
Identidade e Valores
Estruturantes”

A costumada Bênção
dos Finalistas das Academias e Escolas Militares
e das Forças de Segurança aconteceu no dia 8 de
maio no Auditório do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança
Interna.
D. Rui Valério, que
presidiu à Cerimónia, dirigiu-se aos finalistas da
Escola Naval, Academia
Militar, Academia da Força Aérea e ISCPSI, como
mulheres e homens que
ao longo dos anos de estudo foram adquirindo uma
Ciência sobre Defesa e Segurança que lhes permite saber o que fazer e como fazer para defender e
proteger uma comunidade e um País de forma rigorosa, científica e não
institivamente.
Num mundo dominado pela técnica onde a pessoa humana deixou de ser
o “sujeito” da história para
passar a ser um mero executor de “tarefas”, um “funcionário” subalterno dos
seus equipamentos, onde
“a sua competência é medida por indicadores matemáticos que nada dizem a
respeito da sua humanidade”, o Bispo Castrense pediu que, como Oficiais, eles
fossem capazes de «prote-

ger as pessoas na sua humilde “Humanidade“, na
sua doença, nas suas depressões, na sua solidão, no seu
isolamento…”. Para isso será necessário enveredar pelo caminho do amor proposto por Jesus quando nos diz
“Amai-vos uns aos outros
como Eu vos amei.
“Identidade” foi o segundo conceito que motivou D. Rui a alertar para
o perigo de nos diluirmos
num mundo globalizado,
que padroniza “segundo
critérios que não escolhemos e que outros, sub-repticiamente, nos vão impondo“, conduzindo a um esbatimento da identidade
de um povo, de uma comunidade e até do próprio individuo. Para que
isso não aconteça o prelado exortava os finalistas a Defender e a proteger os cidadãos e também
“aquilo que torna alguém
cidadão: a história, os valores, o património material e imaterial, a cultura
humana…”
«Mantende viva a memória da vossa própria vocação. Ela surgiu de uma
eleição ditada pela escuta
atenta da vontade de Deus
que nos “escolhe”, como diz
o evangelho e pelo sentido
de Pátria e serviço.»

“Valores Estruturantes” foi a terceira palavra que motivou D. Rui a
olhar para o mundo onde
já não se sabe bem o que é
bem e o que é mau, o que é
verdadeiro e é falso, onde
“nós, herdeiros do humanismo, ousamos afirmar
que há valores inegociáveis e que o maior de todos
eles é o próprio ser humano, a dignidade da pessoa,
a vida complexa de que é
dotado.“
O Superintendente-chefe Paulo Sampaio, Diretor
do ISCPSI foi o anfitrião
desta Cerimónia de Bênção onde também estiveram presentes o Almirante
Simões Marques, Comandante da Escola Naval, e os
Comandantes dos Corpos
de Alunos das Academias
Militar e da Força Aérea.
Com o Ordinário Castrense estiveram presentes
o Vigário Geral Castrense
e Capelão Adjunto para a
Marinha, pe José Ilídio, os
Capelães Adjuntos para a
Força Aérea, Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública e
os Capelães da Academia
Militar, Academia da Força Aérea e Escola Naval.
No fim da Celebração seguiu-se o jantar
convívio.

No dia 1 de abril o Instituto de Ação Social das
Forças Armadas recebeu
D. Rui Valério, acompanhado pelos seus Capelães
Adjuntos.
Esta visita concretizou-se no Centro de Apoio Social de Oeiras, onde o prelado foi acolhido pelo Presidente do IASFA, Tenente
General Fernando Serafino, pelo Diretor do CASO,
Coronel José Fazendeiro,
pelos Vogais e Beneficiários e pelo Capelão, Padre
António Teixeira.
Logo à entrada o Coral dos Beneficiários manifestou a alegria da presença do sr. Bispo entoando o belíssimo cântico
“Benvindo”.
Seguiu-se a Eucaristia
onde, a partir da Liturgia
do Dia, o Ordinário Castrense sublinhou a “Força
da Fé”, baseada no episódio do Evangelho – um pai
pede a Jesus a cura para o
seu filho. E porque acredita, porque tem Fé, o seu
desejo é concretizado.

No momento de Ação
de Graças o pe. Teixeira
agradeceu a presença do
sr. Bispo, convidando-o
a ter sempre presente nas
suas orações aquela Comunidade do IASFA.
Depois da Missa o
General Serafino fez um
Briefing sobre a estrutura
e missão daquela Instituição, que se insere “no âmbito da Ação Social Complementar em apoio da
Família Militar, visando,
primariamente, os seus

membros mais carenciados e, complementarmente, os Beneficiários em
geral.
É neste contexto que
existe o apoio à infância,
aos estudantes, à terceira
idade, os serviços de assistência médica, o apoio domiciliário, os subsídios e
comparticipações, os centros de férias e de repouso
e a habitação social.”
Depois do almoço a
visita terminou com uma
atuação da Tuna do IASFA.

Pastoral Familiar: A
Vivência da Fé em Família
Numa iniciativa do
Setor da Pastoral Familiar
do Ordinariato Castrense,
realizou-se no dia 17 de
março, mais um encontro
de famílias militares.
Em plena Quaresma,
o evento decorreu no Comando Aéreo em Monsanto e contou com a presença do casal Nuno e Catarina Fortes que a todos
cativaram com a sua partilha, criando um clima
que possibilitou uma interação excelente com os
casais militares presentes.
Ao fim da manhã, D.
Rui Valério, Bispo das
Forças Armadas e de Segurança, presidiu à Eucaristia do 2º Domingo da

Quaresma, sublinhando,
na sua homilia, a importância incontornável da
família na construção de
uma sociedade com valores e compromisso.
Durante o almoço e
num ambiente muito familiar D. Rui Valério, manifestou o seu regozijo
por ver tantos militares

que aderiram a mais esta
iniciativa do Ordinariato
Castrense.
O pe. Fanha, Capelão
Adjunto para a Polícia de
Segurança Pública, coordenou todo este encontro
e a Força Aérea Portuguesa proporcionou o necessário acolhimento para a
concretização do mesmo.
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Voluntariado em Moçambique:
testemunho de uma Militar Portuguesa
O que fazemos com o
nosso tempo é aquilo
que nos define

Recentemente, estive
três semanas a viver na cidade de Maputo que, até
à Independência de Moçambique, era chamada
por Lourenço Marques.
Após uma despedida
carregada de emoção, para
a qual contribuiu o enorme suporte de amigos e
familiares, voei dezassete
horas até à cidade da marrabenta e da makwayela (danças tradicionais
bastante populares). 52%
da população moçambicana é constituída por crianças com idades inferiores
a 18 anos. Destas, cerca
de 45% sofre de mal nutrição e desnutrição crónica,
provocando limitações nas
suas condições físicas e intelectuais. Como as crianças são o futuro do país, o
desenvolvimento do mesmo tambémvai ficando
comprometido, quer em
termos sociais quer em
termos económicos.
Maputo, capital e a
maior cidade moçambicana, é o principal centro
financeiro e empresarial
do país. Contudo, é constituída por muitos bairros
pobres que, todos os dias,
recebem ajuda de instituições sociais e Organizações Não Governamentais. Foi, precisamente,
com o objetivo de colaborar na prestação dessa ajuda, sair da zona de conforto do voluntariado nacional, e ter contato com outras realidades que tantas
vezes se apresentam ocultas, que desejei partir e fazer esta viagem.
Em Maputo, tive a
oportunidade de trabalhar nos vários projetos
da Plataforma MAKOBO,
uma instituição que tenta
promover o bem-estar de
pessoas e grupos socialmente vulneráveis. Acompanhei de perto o projeto
“Lancheira Solidária | Me-
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Dia do Voluntariado
no Hospital das Forças
Armadas, pólo de
Lisboa
O HFAR celebrou a 26 de março
o Dia do Voluntariado.

renda Escolar”, realizado
no Bairro dos Pescadores
cujo objetivo era dar apoio
alimentar às crianças, entre os 3 e os 17 anos, inscritas no programa “Escolinha Solidária”, um programa de Atividades de
Tempos Livres que, desde
2013, concede apoio escolar. De segunda a sexta-feira, era-lhes fornecido, ao almoço, sopa, fruta,
pão, bolo, iogurtes e sumo.
O Bairro dos Pescadores é
um dos mais pobres da cidade, apresentando elevadas taxas de desemprego,
alcoolismo, analfabetismo,
abandono escolar a par de
outras problemáticas sociais. Dentre deste contexto, as crianças tornam-se
particularmente vulneráveis. Rapidamente deixam
de brincar na rua ao xindiro para passarem a ajudar nas tarefas domésticas, sobretudo, as raparigas que, desde muito cedo,
aprendem a carregar os irmãos às costas com ajuda
das coloridas capulanas.
Integrei, também, o
Projeto “Sopa Solidária”
que, como o nome indica, distribui sopa (acrescida de pão e fruta) à população mais necessitada de
Maputo e Matola (tendo
como prioridade mulhe-

res e crianças), aos idosos do Lar de Lhanguene
e às crianças internadas
no Hospital Central de
Maputo. Desta ação resulta mais de duzentas refeições diárias distribuídas.
Este projeto, que se encontra no ativo há mais de
três anos, tem vindo a tornar-se muito reconhecido
entre a população.
Moçambique é, atualmente, segundo a Organização das Nações Unidas,
um dos sete países mais
pobres do mundo. Mais
de 10 milhões de moçambicanos encontram-se em
situação de pobreza absoluta, pelo que, o objetivo da “Sopa Solidária” é
tentar, de alguma forma,
minimizar esta realidade,
retirando pessoas da rua,
principalmente crianças e
jovens, incentivando-os a
regressar aos seus contextos familiares e escolares.
Além do trabalho sócio-educacional, existem
muitas outras áreas em
que é necessário investimento para melhorar as
condições de vida da população. A rede de transportes é, por exemplo,
uma delas atendendo a
que a mobilidade urbana é
feita maioritariamente em
semicoletivos particulares

(conhecidos como Chapa
100) e por camiões curiosamente denominados My
Love pelo facto de as pessoas viajarem sempre coladas umas às outras. O
Sistema de Emergência
Médica simplesmente não
funciona e as instalações e
equipamentos dos hospitais públicos apresentam
uma grande degradação.
A reciclagem de resíduos
domésticos ainda está
muito no início e a insegurança nas ruas é constante
em algumas zonas.
Ainda assim, a cidade
de Maputo apresenta locais de interesse que valem a pena ser visitados.
A Estação Central dos
Caminhos de Ferro, construída entre 1904 e 1910,
é um edifício magnânimo,
que, por diversas vezes, foi
considerado um dos mais
belos do mundo. A Fortaleza de Maputo, de planta
quadrangular, construída
com pedra avermelhada,
conta com um portão maravilhoso de acesso para o
pátio central. No Mercado
do Peixe pode-se comprar
peixe e marisco e comê-los nos restaurantes vizinhos. Na Feira de Artesanato, Flores e Gastronomia, conhecida localmente como FEIMA, há uma

Para assinalar o momento D. Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e das Forças
de Segurança, deslocou-se àquela Unidade
Hospitalar, para estar com todas as voluntárias e voluntários que lá exercem o seu múnus caritativo.
“O Voluntariado no caminho do Bom Samaritano” foi o tema da Conferência que o
Bispo Castrense proferiu antes da Celebração
Eucarística. Partindo das Leituras proclamadas e do exemplo de Azarias, que no meio da
fornalha ardente, pedia somente a maior glória de Deus e a salvação do povo, não pedindo
nada para si próprio, defendeu que também
«o voluntário é chamado a ser um “curador ferido”, mesmo que sofra nunca faz pesar o sofrimento no seu rosto, mas oferece sempre um sorriso ao que sofre.»
O Evangelho referia a Parábola do senhor
que perdoou a um dos servos uma grande dívida, atitude que este não foi capaz de ter para
com um dos seus companheiros, sendo, por
isso, declarado “servo mau”. Neste sentido, D.
Rui, olhou para o voluntário como aquele que
é chamado a dar e a partilhar o que também
recebeu, «o voluntário é um Hino à Gratuidade
do que se recebe e do que se dá.»
Acompanhou o prelado o pe. Joaquim da
Nazaré, capelão do HFAR, pólo de Lisboa.

diversidade de artesãos.
Na Ponta do Ouro existe uma praia maravilhosa que faz fronteira com
a África do Sul. A viagem,
até lá, é longa, mas vale a
pena e, com sorte, é possível ver alguns animais selvagens como girafas, zebras ou elefantes. Moçambique tem um clima tropical onde as temperaturas
mínimas, no Inverno, chegam aos 15°C e é dotado

de ricos e extensos recursos naturais.
O povo moçambicano
é religioso e possui uma
cultura muito alargada
onde usos, costumes e as
histórias são passadas de
geração em geração, os
que os torna com características muito próprias,
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Capelão Jorge Matos: 35 anos
ao Serviço do Exército Português

Agenda
1. 38ª Peregrinação Militar a Fátima / Jun. 27 - Jun. 28
2. Eucaristia no Dia da Força Aérea / Julho 1
3. Dia da Polícia de Segurança Pública / Julho 2
4. Missa 1ª Quinta Feira / Julho 4
5. Evocação do acidente que vitimou pilotos da FAP / Julho 7
6. Reunião do Conselho de Consultores / Julho 8
7. Dia de Nossa Senhora do Carmo / Julho 16

O Coronel do Serviço
de Assistência Religiosa
Jorge Manuel Marques de
Matos foi incorporado em
08 de setembro de 1983 na
Academia Militar.
Durante a sua carreira esteve colocado no Regimento de Infantaria de
Elvas, acumulando com
o Forte da Graça, Casa de
Reclusão, Guarda Nacional Republicana e Guarda Fiscal de Elvas; na Escola Prática de Infanta-

ria em Mafra, no Comando e Quartel-General da
Região Militar do Sul em
Évora, acumulando com
a Guarda Nacional Republicana e Guarda Fiscal de
Évora, com o Regimento de
Infantaria nº8 de Elvas, Regimento de Cavalaria nº 3
de Estremoz e Escola Prática de Artilharia em Vendas
Novas; no Comando da
Brigada Mecanizadaacumulando com o RI2 e posteriormente Escola Prática
de Cavalaria em Abrantes,
no Comando da Instrução
e Doutrina em Évora, acumulando com o Regimento
de Cavalaria nº 3 de Estremoz e, finalmente, no Centro de Assistência Religiosa
do Exército da Direção de
Serviços de Pessoal, acumulando com Unidades e Órgãos Militares da Área de

Lisboa, bem como apoio a
Unidades sem Capelão e
ainda apoio às diversas e
variadas solicitações da Liga de Combatentes e da Direção de História e Cultura
Militar.
Integrou o 2º Batalhão
de Infantaria Mecanizado
da Brigada Mecanizada de
Santa Margarida na Força de Estabilização no Teatro de Operações da Bósnia
e Herzegovina em 2002, integrou o 1º Batalhão de Infantaria da Brigada de Intervenção no Multinational
Task Force North da EUFOR também no Teatro de
Operações da Bósnia e Herzegovina em 2006/2007 e o
1º Batalhão de Infantaria
Mecanizado da Força Nacional Destacada da KFOR
no Kosovo em 2009/2010
como capelão.

Desde 10 de janeiro de
2011 assumiu as funções
de Chefe do Centro de Assistência Religiosa do Exército da Direção de Serviços
de Pessoal, em acumulação
com as funções de Capelão-Adjunto para o Exército.
Durante largos anos
tem sido o Delegado de Portugal nas reuniões preparatórias e nas peregrinações
militares internacionais a
Lourdes, tendo participado
em 33 peregrinações.
Durante todo este tempo de vida militar, foi Pároco de algumas paróquias da
Diocese de Évora.
Foi condecorado com as
seguintes Medalhas:
1. Medalha NATO/
OTAN da SFOR em 2003;
2. Medalhas Comemorativas das Comissões de
Serviços Especiais das Forças Armadas:
a. Bósnia 2002;
b. Bósnia 2006/2007;
c. Kosovo 2009/2010.
3. Medalha D. Afonso

Moçambique passou a
correr. Mas os sorrisos e
afetos trocados com as
pessoas que conheci e
contatei tocaram-me de
tal forma que marcaram
esta viagem para o resto da minha vida. Consegui tornar este sonho uma
realidade. Ser-se voluntá-

rio num meio que não é
o nosso é difícil. Inicialmente a desconfiança reina mas,aos poucos, vamos
sendo aceites dentro dos
grupos de trabalho e pela
população em geral.
Como Sargento do
Exército Português e membro activo da Cruz Verme-

lha Portuguesa há mais de
14 anos, vi-me impelida a
passar este testemunho de
forma a motivar outros a
viver e partilhar experiências semelhantes.
Um enorme agradecimento à Plataforma
MAKOBO por me ter endereçado o convite pa-

ra participar nas suas rotinas diárias, e também
a todos aqueles que me
abriram os braços e me
acolheram em Maputo. A
todos eles um até já, ou
como dizem na língua
changana, yita-vonana.
“A viagem não começa quando se percor-

Realizou-se no dia 3 de Abril de 2019, no Quartel
da Serra do Pilar, a cerimónia de despedida do pe.
Jorge Matos, Capelão Adjunto para o Exército.

Esta cerimónia foi presidida pelo Comandante
de Pessoal, Tenente General Fonseca e Sousa, estando presentes na cerimónia
o Diretor da DSP, Brigadeiro General Jorge Saramago, Militares e Civis da
DSP, Capelães do Exército, bem com o pe. Tomás
Afonso e o pe. António
Teixeira, antigos Capelães Chefes do Serviço de
Assistência Religiosa do
Exército.
Durante 35 anos e 7
meses, o Coronel Capelão Jorge Matos, serviu o
Exército Português.
Por limite de idade
passou à situação de Re-
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com um sentimento de família muito forte e um espírito de sacrifício enorme. A meu ver, e apesar
das dificuldades diárias, é
um povo muito feliz.
O tempo que vivi em

forma no dia 8 de Abril de
2019.
SÚMULA
DA CARREIRA

Henriques de 2ª Classe em
2006;
4. Medalha ONU em
2009;
5. Medalha NATO/
OTAN NON ARTICLE 5
em 2010;
6. Medalha D. Afonso
Henriques de 1ª Classe em
2013;
7. Medalha de Comportamento Exemplar grau ouro em 2013;
8. Medalha D. Afonso
Henriques de 1ª Classe em
2016.
Da sua folha de matrícula constam 8 louvores, 6 dos quais de Oficial
General.
Demonstrou em todos os
atos de serviço, um extraordinário empenho, elevada
competência profissional,
notável capacidade de trabalho, abnegação, disciplina,
lealdade e camaradagem.
Com a sua conduta contribuiu para o cumprimento da Missão e prestígio do
Exército.

re distâncias, mas quando se atravessam as nossas
fronteiras interiores.” (Mia
Couto)
1Sarg Mat
Ana Mafalda Almeida
Batalhão de Apoio
de Serviços / Brigada
Mecanizada

Distribuição Gratuita • Nota de redação: a inclusão de notícias é da responsabilidade dos Centros de Assistência Religiosa dos Ramos/Forças • Diretor: P. Fernando Manuel Afonso Monteiro • Redação: Capelania-Mor, Capelães Adjuntos das
Forças Armadas e das Forças de Segurança.

