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BEM-VINDO,
SANTO PADRE!
Depois de Paulo VI e João Paulo II, Portugal está de braços abertos para acolher
aquele que vem em nome do Senhor – Bento
XVI.
Instituições/Associações bem organizadas, tudo têm feito para abater a força
espiritual que conduz o sucessor de Pedro,
havendo até quem pedisse a sua demissão
pelo escândalo que outros cometeram.
Mas Bento XVI, apesar dos seus 83 anos
completados a 16 de Abril (daqui endereçamos
os nossos parabéns), é um homem austero,
trabalhador, bem preparado para enfrentar
todas as contrariedades. E como diz o ditado,
“quem não deve não teme”, por isso, Bento
XVI nesta sua viagem a Portugal e ao
Santuário de Fátima vem certamente deixar-nos uma palavra de esperança a este país
que bem precisa. E não só aos católicos mas
a todas as pessoas bem intencionadas.
Na sua visita de 4 dias a Portugal, Bento
XVI celebrará em Lisboa, Fátima e Porto.
Pelo meio encontra-se com estadistas, Bispos,
presbíteros e representantes das Paróquias
e com as Instituições de solidariedade social.
Estamos no ano da erradicação da pobreza e,
por isso, estou ansioso por ouvir o sucessor de
Pedro no que tem para nos dizer. Lá estaremos!
Na apresentação do programa e
preparação para os jornalistas que decorreu
em Fátima, no passado dia 26 de Março, D.
Carlos Azevedo foi categórico: “a presença
de Bento XVI será um desafio para repensar
o país e a Igreja”. Do Papa, acrescentou
o Coordenador Geral da visita, espera-se
“uma lufada de ar renovador”, que possa vir
a suscitar “responsabilidade e coesão”. Por
sua vez, D. Manuel Clemente, bispo do Porto,
afirmou que a visita de Bento XVI a Portugal
ultrapassa as fronteiras da Igreja Católica
e será também um acontecimento relevante
do ponto de vista cultura e civilizacional.
Os ataques ao Papa, hoje, nada têm a ver
com as vítimas de pedofilia (graves é certo)
de há 20, 30 anos e que o Papa condenou. A
verdade é que há lobbies incomodados com
a firmeza com que a Igreja defende a vida e
a família e, por isso, atacam o Papa...
Da nossa parte estamos em profunda
comunhão com o sucessor de Pedro e, por isso,
lhe dizemos: Seja bem-vindo Santo Padre!

Director:
A. Salvador dos Santos

Repensar Portugal

No “seminário para jornalistas”,
realizado em Fátima a 26 de Março,
com centena e meia de jornalistas a
marcar presença na jornada de estudo
sobre a próxima viagem de Bento XVI,
o Coordenador da visita papal falou em
oportunidade de repensar Portugal.
D. Carlos Azevedo afirmou que a
presença de Bento XVI será um desafio
para repensar o país e a Igreja. Após
explicar o sentido da missão do Papa
e os objectivos associados às visitas
pontifícias, D. Carlos Azevedo disse que
a viagem do próximo mês de Maio será
“um desafio a pensar Portugal” nos 100
anos da República.
Para este responsável, a vinda de
Bento XVI implica ainda “repensar a
acção da Igreja”, quase 50 anos depois
do início do II Concílio do Vaticano.
A respeito das três Missas a
que Bento XVI presidirá, D. Carlos
Azevedo afirmou que se tratam de uma
“experiência espiritual única”, deixando
votos que as celebrações ajudem a
“mexer por dentro”. Para o prelado, a
Igreja dos nossos dias precisa de um
“dinamismo de conversão” e de uma
“grande purificação”.
Do Papa, acrescentou o Coordenador
Geral da visita, espera-se “uma lufada
de ar renovador”, que possa vir a suscitar
“responsabilidade e coesão”.

Aos jornalistas, o Bispo Auxiliar
de Lisboa pediu “sentido crítico e honestidade” durante a cobertura da
viagem de Bento XVI a Portugal.
O seminário contou com palestras do
actual Reitor do Santuário, Pe. Virgílio
Antunes, e do antigo Reitor Mons. Luciano Guerra, sobre o lugar de Fátima
no mundo e a sua relação com os Papas.
Além das intervenções, houve espaço
para informação aos jornalistas sobre
questões práticas relacionadas com a
deslocação do Papa a Fátima, bem como
sobre o programa em Lisboa e Porto.
VISITA DO PAPA ULTRAPASSA
FRONTEIRAS DA IGREJA
A visita de Bento XVI a Portugal
ultrapassa as fronteiras da Igreja
Católica e será também um acontecimento relevante do ponto de vista cultural
e civilizacional. A posição foi defendida
também em Fátima na tarde do dia
26 de Março, numa mesa-redonda
intitulada “Visita do Papa Ratzinger
numa encruzilhada cultural”, na qual
participaram José Pacheco Pereira,
D. Manuel Clemente e Helena Matos,
com moderação de José Tolentino
Mendonça.
(Continua na pág. 2)
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Informações Diversas
INCENTIVO À LEITURA (EX-PORTE PAGO)
Caros Associados, mais uma vez alertamos para que
verifiquem a validade da vossa credencial do “Incentivo
à Leitura”, caso caduque este ano, devem começar já a
tratar da documentação necessária para a sua renovação.
A documentação, deve ser enviada para o Gabinete para
os Meios de Comunicação Social – GMCS, pelo menos 30
dias antes de terminar a anterior.
Poderão obter as informações sobre a documentação necessária, no site: www.gmcs.pt, ou contactem a AIC.
PUBLICAÇÃO DO ESTATUTO EDITORIAL
E DO RELATÓRIO E CONTAS
ENVIAR PARA ERC
Como informámos na edição anterior, embora já
não seja necessário fazer a prova de regularidade da
Publicação, de acordo com a Lei de Imprensa 2/99 de
13 de Janeiro, alterada com a Lei 18/2003 (nº 3 dos
Artº 16º e 17º), continua a ser necessário publicar o
“Estatuto Editorial”, conjuntamente com o “Relatório
e Contas” da Entidade Proprietária, até ao final do
1º semestre, de cada ano. Após publicação, devem enviar para a ERC.
PROTOCOLO LUSA-AIC-ECCLESIA
Mantém-se em vigor o protocolo de colaboração com
a Lusa, para a cedência de algumas fotos e notícias de
actualidade da sua base de dados, a título gratuito, para
todas as publicações nossas associadas que tenham uma
tiragem anual inferior a 100.000 exemplares.
Caso reúna as condições e esteja interessado, basta
enviar-nos uma carta, assinada pelo Director ou
Administrador a confirmar a tiragem e a adesão, para
solicitarmos a “password” de acesso.
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Repensar Portugal
(Continuação da primeira página)

José Tolentino Mendonça, director do Secretariado Nacional da
Pastoral da Cultura,
lembrou que “encruzilhada cultural é um sintagma
caro a Bento XVI” e que “a
cultura é hoje um campo
decisivo para o que é a
missão da Igreja”.
Tolentino Mendonça, padre e poeta, diz que
este é um Papa que se faz
ouvir “para lá dos limites
da Igreja”.
D. Manuel Clemente
Já Pacheco Pereira
sublinhou a importância de Bento XVI enquanto intelectual
europeu. Elogiando o actual Papa, o deputado e historiador
disse que a Igreja “tem de ultrapassar” uma ideia de sobrevivência “assente em mecanismos defensivos de religiosidade popular”.
Sobre esta questão falou D. Manuel Clemente, Bispo do
Porto, para quem o caso de Fátima é um “enorme fenómeno”
de religiosidade popular, “um dos maiores da Europa”.
Neste contexto, precisou que a visita papal é um acontecimento
fundamentalmente “religioso”, que exige um tratamento diferente.
O prelado defendeu a necessidade de “intensificar o núcleo
criativo do Cristianismo”, com consequências no campo das
artes e da solidariedade.
Já a jornalista Helena Matos admitiu que, no seu percurso,
teve de rever a ideia de que os homens da Igreja falavam só
de Deus. Em política, acrescentou, ignorar Deus é um erro
“imperdoável”. “Os Estados podem prescindir de Deus, mas os
povos sofrem mais”, assegurou.

Inscrição do clero para a missa
de Bento XVI no Porto

PAGAMENTO DE QUOTAS EM ATRASO
Lembramos que existem muitos associados que não têm
as suas quotas actualizadas, em alguns casos, as quotas
estão por pagar há vários anos.
Por isso, solicitamos a todas as publicações associadas,
que têm as suas quotas em atraso, que as regularizem,
assim que possível.
PRÉMIOS KERYGMA DA MÚSICA
O Pe. João Paulo Vaz é o vencedor na categoria de “Canção 2009” dos prémios Kerygma da Música Católica, com o
tema “Um pedaço desse céu”. As músicas do sacerdote da
Diocese de Coimbra orientam-se, na sua totalidade, para
a auto-validação da pessoa humana, a capacidade de amar
essencial à vida, a relação com os outros, a relação com
Deus, o sentido da santidade e da perfeição.

Pag. 2 - MARÇO/ABRIL 2010

Os membros do clero que pretendem participar na Missa a celebrar
por Bento XVI no dia 14 de Maio,
no Porto, podem fazer a respectiva
inscrição através do site da diocese –
www.diocese-porto.pt.
A eucaristia, marcada para as
10h15 na Avenida dos Aliados, é o
último acto público da visita que o
Papa vai efectuar a Portugal, entre
11 e 14 de Maio.
Bento XVI, que nessa mesma manhã chega ao Porto,
proveniente de Fátima, depois de uma passagem por Lisboa, vai
presidir à celebração num altar colocado diante do edifício da
Câmara Municipal e que se inspira na Sé. O projecto do altar
transpõe a planta da catedral para o espaço da eucaristia: a
nave central equivale à Avenida dos Aliados, ao passo que o
transepto (parte que atravessa perpendicularmente a nave)
será evocado pela estrutura que receberá o altar.
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Programa oficial da visita de Bento XVI
divulgado pela Santa Sé
Ao longo dos quatro dias de visita a Portugal, Bento XVI vai
fazer sete discursos, proferir três homilias, além de dirigir aos
fiéis uma mensagem e uma saudação, de acordo com o programa
oficial definitivo anunciado pela Santa Sé.
O Papa, que se desloca a Portugal em visita oficial e apostólica,
para assinalar o décimo aniversário da beatificação de Jacinta e
Francisco Marto, terá encontros com as autoridades portuguesas,
com os responsáveis da Igreja Católica em Portugal e celebra três
missas ao ar livre em Lisboa, Fátima e Porto.
Em relação aos discursos a proferir por Bento XVI, na missa
em Lisboa será dirigida uma Mensagem a propósito dos 50 anos
do Santuário de Cristo Rei de Almada e, em Fátima, o Papa
vai também dirigir uma saudação aos peregrinos. Novidade no
programa é a referência a uma missa em privado, a celebrar na
Capela da Nunciatura Apostólica na manhã do dia 12 de Maio,
antes do Encontro com o Mundo da Cultura. O Papa vai proferir
sete discursos: à chegada e à partida (11 e 14 de Maio), no Encontro
com o Mundo da Cultura (12), na celebração das
Vésperas e na Bênção das Velas em Fátima (ambas
no dia 12) e nos encontros do dia 13 com os agentes
da Pastoral Social e com os Bispos, igualmente em
Fátima.

21.30 – Bênção das velas, na Capelinha das Aparições. Discurso
do Santo Padre. Oração do Rosário.
13 de Maio, quinta-feira:
10.00 – Santa Missa na esplanada do Santuário de Fátima;
Homilia do Santo Padre. Saudações do Santo Padre.
13.00 – Almoço com os Bispos de Portugal e com o Séquito
Papal no Refeitório da Casa de Nossa Senhora do Carmo.
17.00 – Encontro com as Organizações da Pastoral Social, na
Igreja da SS.ma Trindade. Discurso do Santo Padre.
18.45 – Encontro com os Bispos de Portugal no Salão da Casa
de Nossa Senhora do Carmo. Discurso do Santo Padre.
14 de Maio, sexta-feira:
08.00 – Despedida da Casa de Nossa Senhora do Carmo.
08.40 – Partida de helicóptero do heliporto de Fátima para
o Porto.

O programa oficial completo é o seguinte:
(11-14 de Maio de 2010)
ROMA - 11 de Maio, terça-feira:
08.50 – Partida de avião do Aeroporto Internacional
Leonardo da Vinci de Fumicino para Lisboa.
LISBOA
11.00 – Chegada ao Aeroporto Internacional da
Portela, Lisboa; Acolhimento oficial; Discurso do
Santo Padre.
12.45 – Cerimónia de boas-vindas, frente ao
Mosteiro dos Jerónimos; Breve visita ao Mosteiro dos
Jerónimos.
13.30 – Visita de cortesia ao Presidente da República, no
Palácio de Belém.
18.15 – Santa Missa no Terreiro do Paço. Homilia do
Santo Padre. Mensagem do Santo Padre comemorativa do 50º
aniversário da inauguração do Santuário de Cristo Rei de Almada.
12 de Maio, quarta-feira:
07.30 – Santa Missa, em privado, na Capela da Nunciatura
Apostólica.
10.00 – Encontro com o mundo da cultura, no Centro Cultural
de Belém; Discurso do Santo Padre.
12.00 – Encontro com o Primeiro Ministro, na Nunciatura
Apostólica.
15.45 – Despedida da Nunciatura Apostólica.
16.40 – Partida de helicóptero do Aeroporto Internacional da
Portela de Lisboa para Fátima.
FÁTIMA
17.10 – Chegada ao heliporto no grande parque do novo Estádio
Municipal de Fátima.
17.30 – Visita à Capelinha das Aparições; Oração do Santo
Padre.
18.00 – Celebração das Vésperas com sacerdotes, diáconos,
religiosos/as, seminaristas e agentes de pastoral, na Igreja da
Santíssima Trindade; Discurso do Santo Padre.

GAIA
09.30 – Chegada ao heliporto do Quartel da Serra do Pilar.
PORTO
10.15 – Santa Missa na Avenida dos Aliados; Homilia do
Santo Padre.
13.30 – Cerimónia de despedida no Aeroporto Internacional
Sá Carneiro do Porto. Discurso do Santo Padre.
14.00 – Partida de avião do Porto para Roma.
ROMA
18.00 – Chegada ao Aeroporto de Ciampino, Roma.

Acreditação de jornalistas
A acreditação de jornalistas para a cobertura da visita do
Papa Bento XVI a Portugal será feita unicamente através
do site do Ministério dos Negócios Estrangeiros: http://www.
mne.gov.pt. O período de acreditação decorre entre 1 e 30
de Abril.
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ÚLTIMAS / ÚLTIMAS / ÚLTIMAS / ÚLTIMAS
Em tempo de Aniversário
“Correio de Coimbra” e “a defesa” celebraram, em Março,
respectivamente 88 e 87 anos.

Outros aniversariantes em Março: Bem-Fazer, 76 anos;
Cooperadores Missionários Dehonianos, 46 anos;Voz da
Missão – Cruzada Missionária, 78 anos; O Varzeense,
47 anos; A Voz do Domingo, 77 anos; Caminho, 48 anos;
O Gaiato, 66 anos; Ecos do Sor, 55 anos; O Nascente, 52
anos; Jornal de Minde, 55 anos; Irmã Maria, 74 anos; O
Penalvense, 52 anos.
No mês de Abril, Distrito de Portalegre e Diário do Minho
celebram, respectivamente, 126 e 91 anos de idade.

Outros aniversariantes no mês de Abril: Ecos de Mundão,
19 anos; O Correio de Papízios, 41 anos; Voz de S. Romão,
56 anos; Mais Além, 49 anos; Pontes, 3 anos.
Para todos vão os nossos parabéns!

D. Manuel Monteiro de Castro,
bispo há 25 anos
A paróquia de
Santa Eufémia
de Prazins, em
Guimarães, vestiu-se de festa
para celebrar os 25
anos da ordenação
episcopal de D.
Manuel Monteiro
de Castro, secre
tário da Congregação para os
Bispos, no Vaticano. A homenagem juntou centenas de populares
e várias figuras
em redor de “um
exemplo de serviço
à Igreja”.
“A Arquidiocese de Braga pode sentir-se orgulhosa”,
considerou o Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, recordando o
percurso de D. Manuel Monteiro de Castro como seminarista,
membro do presbitério bracarense, a sua vida como sacerdote,
Núncio da Santa Sé e, agora, como elemento dos serviços centrais
do Vaticano.
D. Jorge Ortiga sublinhou, ainda, a condição de D. Manuel
Monteiro de Castro como “um servidor mais directo do Santo
Padre” para reconhecer a importância de fidelidade a Bento XVI,
sobretudo numa época conturbada e beliscada por escândalos,
e a própria “Arquidiocese de Braga se preparar de modo mais
conveniente para os diversos momentos da vinda de Sua
Santidade a Portugal, mas sobretudo preparar-se para acolher
a sua mensagem”.
A este respeito, D. Manuel Monteiro de Castro frisou que
“o Papa está a gerir de um modo extraordinário” o problema
da pedofilia no seio da Igreja.
D. Manuel Monteiro de Castro é secretário da Congregação
para os Bispos desde Julho de 2009, cargo que o levou de Madrid,
onde exercia as funções de Núncio de Espanha e Andorra, para
Roma.
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Falecimento de Aníbal Araújo
Tivemos conhecimento da morte de Aníbal Araújo, um
grande defensor da Imprensa Regional, que tinha uma
forte ligação às Comunidades Portuguesas, especialmente
à do Brasil e contribuiu sempre para o estabelecimento de
relações privilegiadas entre a Imprensa Portuguesa e a
Imprensa das Comunidades, tendo organizado, enquanto
Presidente da UNIR, vários congressos no Brasil.
A AIC pede aos seus associados que, na medida do
possível, recordem nos seus jornais Aníbal Araújo, que
deixa a Imprensa Regional mais pobre. Endereçamos
sentidos pêsames à família enlutada.

