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Colónia de Férias da Jocf 1 a 16-8-1967 – A Jocf da diocese teve a sua colónia ou 

campo de férias nesta Vila. Ao todo umas 15. Ficaram instaladas no Colégio. 

Organizaram uma festa no mesmo Colégio, que correu muito bem. Saíram contentes 

com vontade de voltar. Trabalho apostólico pouco fizeram. 

Missão dos Jesuítas – 5 a 26-8-1967 (Cont.) – No dia 20 celebrou-se o Dia da Fé, 

integrado no Ano da Fé. 

Preparou-se com algumas celebrações da Palavra feitas à hora do terço. Estas 

celebrações fizeram-se durante as 3 semanas, todas as noites. 

No dia da Fé 3 gestos marcaram o dia: 1º o Asperges solene precedido da benção da 

água; 2º a Entronização da Bíblia após a leitura do Evangelho pelo próprio celebrante, 

numa estante ao fundo da igreja. 3º a renovação das promessas do Baptismo antes do 

Pai Nosso, como no Sábado Santo, com introdução durante. 



Em 24 à noite, de colaboração com rapazes e raparigas da Nossa Casa, fizeram a festa 

de despedida no Colégio. Casa cheiíssima – Muita ordem e leme. Impressionava a 

simplicidade e o à-vontade de todos. 

As reuniões de homens na Sociedade 1º de Dezembro, as últimas com bastante gente e 

interesse. 

As reuniões de rapazes na Casa de todos e raparigas na Nossa Casa bem. 

Em média as Comunhões diárias andaram à volta de 100. 

Nada de grandes pregações. Missão feita noutro estilo diferente do antigo. 

Todos os dias à Santa Missa 5 minutos de pregação. 
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Com uma palavrinha apenas, por sinal sugerida, conseguiram por a comunidade fiel a 

celebrar com o Pároco o aniversário 31º da sua ordenação sacerdotal em 23-8. 

Comunhão numerosa e Missa vivida. 

No último dia – 25 – o Senhor Bispo quiz que fossem almoçar com ele a Portalegre. 

Os missionários deixaram-nos cheios de saudades. 

As despesas com alimentação – só o que se comprou – foram cerca de 2600$00. Em 

dinheiro ofereceram 420$00. Em géneros foram oferecidas muitas centenas de escudos. 

Coadjutor. P. Joaquim Matias – Saiu no dia 11 à noite, logo que eu cheguei do Curso 

Nacional de Pastoral em Lisboa. 

Novo Coadjutor Chegou no dia 30 de Setembro o novo Coadjutor, P
e
 João Pires Coelho, 

recentemente ordenado, natural do Sardoal. 

Mem Soares – 18-X-1967 – Um tractor potente com charrua acaba de abrir as cotas de 

nível da tapada em Mem Soares e ainda fazer a [noriba das beiradas ?]. Os serviços 

foram orientados pelos Serviços agrícolas e aquícolas, para plantação e sementeira de 

pinheiros e sobreiros e ainda eucaliptos. Pensa-se ainda num possível pomar industrial. 

Também se está a fazer a limpeza do ribeiro e empedramento das paredes. 

Hoje mesmo estive nos serviços da Junta de Colonização interna a procurar um 

empréstimo para estas e outras obras a fazer na quinta. 

Colégio – abertura em 9-X-1967 O Colégio abriu no dia 9. Tem poucos alunos e certa 

dificuldade em encontrar os professores. São apenas 62 alunos. O que vale é o ensino 

dos sacerdotes vizinhos. 
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Casa de trabalho – 13-X-1967 – Celebrou-se o 12º aniversário da Casa de trabalho – 

Centro Paroquial. Depois de assistirem à Santa Missa, seguiram em passeio para a 

Portagem onde almoçaram e merendaram. 

Programa de Pastoral 1967-1968 – No dia de Cristo Rei – 29-X fez-se no Colégio uma 

reunião de responsáveis das obras paroquiais para estudo do plano de trabalhos para 

1967-68. Estavam bastantes. 

 - Verificou-se que o plano do ano passado se tinha cumprido bastante bem. 

Se nem tudo se realizou, muitas coisas se levaram a bom termo. 

 - Os comentários feitos à Missão dos Jesuítas foram ótimos e construtivos. 

 - Ministério profético cuidar mais da catequese das creanças que parece querer 

melhorar. A catequese dos adultos poderia ser feita com reuniões especializadas 

 - A pregação da homilia insistiria sôbre a virtude da fé, por nos encontrarmos no Ano 

da Fé. Por esse motivo seria também sobre a Fé a pregação no Mês de Maria. 

 - A Peregrinação a Fátima, desta vez aos Ramos, por causa do cincoentenário de 

Fátima, far-se-á em 27 e 28 de Abril, com a Peregrinação do Patriarcado. 

Ministério Litúrgico – Voltar a falar da Santa Missa quando aparecer o Canon em 

Português. Dizer sempre uma palavra nos Sacramentos e sacramentais. 

Ir às famílias rezar o Credo. 

Minist. hodogético Serviço – amor – Sopa de S. José e Cáritas. Casa de trabalho. 

Doentes, pobres e lutos. 

 - Seria de pensar numa série de conferên- 
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cias feitas por Padres e leigos. 

4-XI-1967 – Operação do Papa – Mandei esta manhã um telegrama para o Vaticano, 

dirigido ao Papa e dizendo que rezamos por ele. Amanhã isto será dito á Comunidade 

para melhor comungar com o Papa, o Pai comum. 

5-XI-1967 – Adoração solene pelo Papa. Hoje depois da Santa Missa toda a 

Comunidade se quedou em adoração a N. Senhor solenemente exposto, pedindo a saúde 

do Papa. Oração curta mas intensa. 



7-1-1968 – Vida de Piedade 1967 – Houve 24722 comunhões dando uma média diária 

de 68 pessoas. Foi nos meses de Março (Quaresma) e Maio (Mês de Maria) que houve 

mais comunhões. O Mês de Maio foi o 1º. A não mudança da hora tem prejudicado 

muito a vida de piedade. 

Natal – 1967 – Foram muito concorridas as Missas do Natal, principalmente as da meia 

noite e onze horas. 

Quaresma de 1968 – Desobrigas. Correram como nos anos passados. Os ofertórios bem. 

O que correu melhor foi o das raparigas que se destinou ao Asilo do Espírito Santo. Por 

isso as esmolas foram mais e melhores. 

Idas ao Campo – Muito melhor do que nos últimos anos pelo trabalho do Padre 

Coadjutor. Vim a saber agora que o Coadjutor do ano passado nem sequer falava. Ia por 

ir e nunca conseguia entusiasmar. 

Semana Santa, Passos e Dom. da Ressurreição – Podia, com certeza, correr melhor, 

mas, por enquanto, dificilmente. 5ª Feira Santa foi muito melhor que nos anos passados. 

Comungaram para cima de 400 pessoas. 
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6ª Feira Santa as cerimónias foram depois da Procissão do Enterro e portanto muito 

melhor do que nos outros anos. 

Nossa Senhora da Luz – Muito bem feita por uma comissão de rapazes e raparigas. O 

pior foi a deriva ao terminar a procissão, o que impediu a venda dos últimos anos. 

Folar do Senhor Bispo – Continuando na tradição lá foi mais uma vez: 4 borregos, 2 

garrafas de vinho do Porto e 1,500 gr. de amendoas finas. 

Obras na Capela de Nª Sª da Penha. Principalmente por causa do forro, fizemos obras 

nesta capela agora mesmo. Acabaram ontem estas obras – 1-V-1968. Forrou-se o corpo 

da capela em mosaico branco velho a conselho do Arquitecto Teotónio Pereira de 

Lisboa. 

São tantas as velas que ardem em promessa que a capela se fazia negra de um momento 

para o outro. A limpeza última custou 1500$00 e no fim de um mês de fumo estava na 

mesma.  

Vamos ver se se consegue o efeito desejado. 



Fez-se um altar novo em mármore preto. Oferta de uma família pobre de Castelo de 

Vide a viver fora. Custou pouco mais de 3000$00. Feito pela Socied. de Mármores de 

Cast. Branco, por um preço especial. 

A primeira Missa foi dita no dia 3 – dia da Santa Cruz – 3-V-1968. 

Não faltaram os críticos, como não faltou apoio e ajuda material. 

Congregação e Asilo – 2-V-1968. À volta do Asilo e da Congregação levantou-se uma 

meada difícil de destrincar. Política e casos pessoais. Uma autêntica meada. Falou-se e 

escreveu- 
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-se muito. A Cúria diocesana posta ao corrente orientou tudo. Da nossa parte não se deu 

um passo no ar, não se ofendeu ninguém. O silêncio foi extraordinário. Deus sabe o que 

havia e há por baixo e por detraz de tudo o que se passou. 

Ainda não está nada resolvido, mas parece não tardar. Fizeram-se duas assembleias 

gerais. Cumpriram-se os Estatutos. 

Mês de Maria – 1968 – Para ver que assunto se devia tratar, fez-se uma reunião de 

responsáveis. Quando pensava falar da SS
ma

 Eucaristia, todos pediram o Ano da Fé. 

Fez-se como de costume com oferta de flores, ofertas p/ a Nossa Casa, visitas a doentes 

e pobres. As esmolas dadas para a Nossa Casa não diminuíram Graças a Deus. Com 

estas a Casa fica praticamente diria para todo o ano. 

Comunhão Solene e Profissão de Fé – 13-6-68 – Fez-se no dia do Corpo de Deus a 

Festa da Profissão de Fé. À Santa Missa das 11. Cada creança acompanhada da família 

e padrinhos. Mais familiares que no ano passado. A seguir merenda farta na Nossa Casa 

como de costume, oferta de várias pessoas. 

Rapazes – Silvino Coelho Barroqueiro, João Evelinha Paixão, Joaquim Velho Dionísio, 

Amaro Mimoso Vaqueiro, João Claudino Junceiro, António Saldanha Viegas, João Luís 

Povoa, Demétrio da Alegria Gavetanho, Demétrio Silva Fidalgo, Miraldino Fialho de 

Sousa, Olímpio Canelas Moita, Domingos Machado Bugalho, João Godinho Bicho, 

Ernesto Saldanha Samarra, Fernando Junceiro Neves, António Leitão Cerdeira, António 

Esteves Marques, João Borba Matela, Manuel Bruno Cristino, Victor Clara Cavaco, 

Manuel Gonçalves Maniés. 

Raparigas. Maria Margarida Chaves, Gracinda Belchior,  
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Pereira, Fernanda Farinha, Maria da Conceição Carrilho, Maria Raimundo Barroqueiro, 

Deolinda da Conceição Mimoso, Filomena Rouqueiro, Maria Isabel Maniés Coelho, 

Rosalina Rainho Pinela, Maria Laura Veludo Raposo, Maria Inês Cordeiro, Carlota 

Chaves, Fernanda Silva Soares, Alzira Guilhermina Alexandre, Elisa Maria Branquinho 

Chaves, Maria da Alegria Serafim Dias, Teresa Maria Folgado Roque, Maria da 

Conceição Cunha Soares, Clara de Alegria Lúcio, Maria de Fátima Firmino Beliz. 

De tarde deram um passeio. 

Passeio da Nossa Casa – Junho 1968 – Direcção, Mestras e alunas deram um passeio à 

Barragem da Povoa. Correu muito, muito bem. O espírito da Casa de trabalho é muito 

melhor neste momento e elas continuam a ajudar a vida paroquial. 

30-IX-1968 Coadjutor – Saiu o P
e
 João Pires Coelho que foi Coadjutor um ano. A 

impossibilidade de lhe pagar - a congrua anda à volta de 8 mil escudos – ou os 850$00 

mensais e as férias a dobrar foi a causa principal da sua saída. Verifica-se passados estes 

anos de coadjutoria que, porque eu me afastava por causa dos trabalhos pastorais da 

Diocese, em nada se avançou. Pelo contrário, nalgumas coisas, por ex. na catequese, 

andou-se para traz. Tempos mais difíceis. Falta de experiência e de continuidade – no 

geral estavam só um ano – explica o ter-se parado. 

Aniversário 13º da Nossa Casa – 13-X-1968 – 13 anos, Festa de aniversário. Marcou-se 

com a Santa Missa das 11 – era Domingo – cantada pelas raparigas e feriado na 2ª Feira 

com almoço e merenda feita na Casa – Direcção e raparigas – na Quinta do Cartaxo que 

ofereceram para passarmos o dia. Correu bem tudo. Otima disposição a das raparigas. 

Bom ambien-. 
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te dentro e fora. 

Missa pelo Dr. Salazar 24-X-1968 – A Nossa Casa tomou a iniciativa desta Missa pelas 

melhoras do Dr. Oliveira Salazar. Caiu muito bem na vila, cujas autoridades 

convidaram – elas, as raparigas. Encheram-se as bancadas, celebrada às 9 da noite. A 

Missa foi pedida pelos membros do Centro Paroquial. As sobras foram dadas a vários 

pobres pelas próprias raparigas. 



Presépio – Encarregou-se de o fazer o grupo de raparigas da Nossa Casa – Casa de 

trabalho. Agradou em cheio. Feito junto ao altar. Simples, bem iluminado ele e o 

sacrário. Foi uma lição de coisas. 

Missa do Galo – Correu muito bem e com muita gente. Já há anos que a não celebrava e 

gostei. Nota-se uma falta na assembleia litúrgica: não se canta e reza como se devia; não 

há entusiasmo. 

31-XII-1968 – Vida de Piedade – Andou à volta de 20000 o número de comunhões 

durante o ano de 1968 – uma média de 57, menos do que em 1967. A razão principal é a 

saída desta gente para fora. O Concelho todo talvez não tenha já 5000 habitantes. 

1969 

Instalação sonora e eléctrica – Março – Pela 2ª vez se fez, depois que aqui estou, a 

instalação sonora e eléctrica da Matriz. Desta vez obra da Philips. No dia 6 de Março a 

apar. sonora serviu pela 1ª vez. Custou a aparelhagem sonora 23000$00. Aproveitei a 

presença dos técnicos da Philips para fazer a nova instala- 
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ção electrica e esta com luz fosforescente. Custou 7656$00. Todos os fios novos. Fez 

tudo o Sr. José António Liaça de Évora. 

Segundo a opinião geral tudo ficou muito bem. 

Semana Santa. Parece ter corrido muito bem. Muita gente, muito respeito e muita vida 

de piedade.- Parece-me que para o ano se deve fazer um horário diferente. 

5ª Feira Santa – Logo a seguir à Santa Missa – a Procissão de visita às igrejas – 

terminará tudo por volta das 11 da noite. 

A Santa Missa pode ser às 8 da noite. 

6ª Feira Santa – às 18 – Adoração da Cruz – Sagrada Comunhão e logo a seguir a 

Procissão do Enterro – ou então às 6 horas Adoração da Cruz e Comunhão e às 9 ou 10 

Procissão do Enterro. 

Sábado Santo – Começar as cerimónias às 20 e tudo a seguir 

Quaresma – Decorreu como nos anos anteriores. Pela 1ª vez não fiz lançamento das 

desobrigas no ficheiro – principalmente porque estive várias vezes doente na Quaresma. 

Domingo de Ramos ofertório de Cera e 5ª Feira Santa de trigo para hóstias. 



Folar do Sr. Bispo – 6-4-1969 – Seguindo já uma tradição foi enviado pela família 

paroquial o folar ao Sr. Bispo – constituído de 6 borregos, 1,5 Kg de amêndoas e 2 

garrafas de vinho do Porto. O Sr. Bispo agradeceu. 

Festa da Páscoa – Com Procissão promovida pela Câmara a Festa da Ressurreição fez-

se com a Matriz cheiinha como raras vezes. Em gente, respeito e fé e piedade muito 

bem. Graças a Deus. 

Festa de Nª Sª da Luz – 7-4 – Houve Missa cantada de manhã e terço à tarde. Bastante 

gente. Por falta de festeiros não se fez mais. 
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Comunhão Solene e Profissão de Fé – Fez-se no dia 25-V-69 – Festa de Pentecostes. 

Domingos Maria Esteves Marques, João Maria Mimoso Junceiro, Francisco António 

Gaspar de Jesus, Manuel Maria Busca Esteves, Manuel da Conceição Picado Mourato, 

João Ventura Inácio Serra, António Mateus Gaio, Atanásio Adriano do Rosário Barreto 

Chaves, José Francisco Povoa, João Manuel Manso Sequeira, João Pedro Silva Soares, 

Joaquim António da Silva Moura, António Maria Eduardo Calixto, Augusto Manuel 

Lourinho Rainho, Cecília Maria Dias Maniés, Maria da Graça Ribeirinho da Fonseca, 

Ana Maria Sena da Silva, Balbina da Conceição Carapeto, Maria José Gonçalves 

Pernes, Maria Catarina Cardinho Manso, Maria do Rosário Silva Rosa, Deolinda 

Correia dos Santos, Luísa Maria Maniés Coelho, Helena Maria Tobar Reis, Laura Maria 

Rosado Cardinho, Josefina Maria Rouqueiro, Jaime Caçudos Faísca, José João Cabrita, 

João Manuel Dias Matela. 

Correu muito bem. Fez-se tudo à Missa das 12. Estava a maioria dos pais e padrinhos. 

Depois fez-se um passeio à Penha. O Apost. da Oração como de costume ofereceu os 

bolos com fartura e a Nossa Casa o pão, manteiga, queijo e bolos fintos. 

Mês de Maria – Com mais gente do que nos outros anos, certamente. A pregação foi a 

pastoral – Deus do Cardial Suhard! Interessou extraordinariamente. Muitas ofertas para 

a nossa casa. 64 Kg de arroz, 101 de massa, 27 l. de feijão frade, 19,5 de feijão cor, 22,5 

Kg de assucar, 7 de manteiga, 8,5 de azeite, 35,5 de grão, 33 pacotes de sal, 7 de Knorr, 

7,5 de café, 17 de detergente, 1,5 Farinha, 22 Kg batata, 116 ovos, 8 Kg de sabão, 8 

latas de conserva, 6 pudins, 20 cx de fósforos, 1 kg favas, 2,5 toucinho, outras pequenas 

coisas. 
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Semana da pregação – Na última semana de Maio para terminar o Mês de Maria e 

preparar a Visita Pastoral, esteve connosco o P
e
 Frei João Domingos O.P. que agradou 

imenso. Fez um retiro de 3 dias, pregava todas as noites e fez reuniões especializadas. 

Na reunião de 30 na Socied. Artist. Popular juntou mais de 300 homens. Foi um delírio 

pela multiplicidade da linguagem e actualidade dos temas. Quem dera que voltasse. 

Visita Pastoral – 1-6 – Depois de tudo isto não admira que a visita tenha corrido muito 

bem. Começou em 31 de Maio com visita a S. Tiago, S. João, Museu da Matriz e 

Salvador do Mundo, Nossa Casa, Albergue, património dos Pobres, onde em 7 casas há 

umas 50 pessoas e 3 doentes em sua casa.  

No Domingo visitou o Asilo dos Cegos. Velhinhos, Cemitério, Recolhimento, Nª Sª 

Alegria, Quarteis, Hospital e recebeu cumprimentos das obras paroquiais. 

Celebrou a Missa do meio dia e deu o Crisma a umas 150 pessoas. 

Sem recepções, sem música e sem foguetes, sem cortejos nem acompanhamentos, sem 

vermelhos, com muita simplicidade e bondade o Sr. Bispo correu a Vila toda, 

conversando com todos e a todos dando estampas e dizendo uma palavra de carinho e 

saudação. 

Dizia-me hoje – 2-VII um homem – tem de ser assim. Outra coisa já não se entende. 

Terá feito bem a todos, a começar pelo Sr. Bispo e seu Secretário e Pároco, que no 

momento tinha o Pai gravemente doente num hospital em Lisboa. 
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Graças a Deus. Talvez pudesse ser melhor, mas todos dizem que foi muito, muito bem. 

As Associações, incluindo confrarias, estavam todas presentes, informaram o Sr. Bispo 

da sua vida e entregaram relatórios. 

Na manhã do 1º dia foram entregues esmolas em nome do Sr. Bispo às obras de 

caridade necessitadas, tendo sido dado aos doentes uma esmola em dinheiro pelo Sr. 

Bispo. 

Lampada Nª S. Penha – 2-6-69 – Uma comissão de Senhoras com filhos ou maridos no 

Ultramar arranjaram uma lampada para Nª Sª da Penha, com respectivo prato e pedra 

suporte. Ainda sobraram uns escudos que entregaram à igreja e estão escrituradas nas 

contas neste dia. 



Obras nas igrejas e capelas – Porque se tornava necessário mandei dar uma ida de 

pedreiro e carpinteiro a todas as igrejas e capelas. Já trabalham nos meses de Abril e 

Maio e ainda não acabaram. Foram arranjadas e oleadas as portas e janelas de quasi 

todas as capelas, bem como os telhados. O de S. António todo de novo. Assim tudo a 

seguir que há muito que não se fazia. 

Festa de Nª Sª da Alegria 6-6-1969 – Correu muito bem feita por um grupo de 8 rapazes 

esta festa no Castelo. Depois de todas as despesas ainda me entregaram para obras mais 

de 3000$00. Na Procissão, porem, notou-se no princípio muito pouco respeito. Falei 

disto à Comunidade no Domingo seguinte para que pensasse que fazer para dar mais 

espírito as Procissões e festas. 

A população ficou contente nessa festa e eu também. Vamos agora fazer algumas obras 

no telhado da capela, que está necessitado. 
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N.ª Sª da Penha – Nesse dia a festa fez-se com Missa cantada e procissão. Muito bem e 

muitíssima gente. O Santuário – a pequenina capela – está a tornar-se um verdadeiro 

centro de piedade mariana. Só quem passe ali um Domingo de verão pode fazer uma 

ideia. Passam por ali muitos milhares de pessoas. 

Carmelitas Missionárias – 24-8-1969 – As Irmãs do Asilo que estavam connosco há sete 

anos, saíram ante-ontem. Momentos antes de saírem, fui buscar Nosso Senhor. Vi as 

partidas com muita pena, porque, embora raras vezes falássemos, eram uma companhia 

compreensiva. Entendiam o Pároco e procuravam ajuda-lo com as suas orações e a sua 

estima. Tinham pena dele, vendo a dificuldade do trabalho apostólico nesta Vila. 

Principalmente as Madres Blanca (a 1ª) e Dolores (a 2ª) foram quasi como irmãs. 

Complicações da Direcção Geral na orientação da Casa deram origem a isto. 

A Madre Provincial veio aqui, mas em vão. 

Colégio – Out. 1969 – Em 1968-1969 tendo eu entregue o Colégio, foi nomeado 

Director o P
e
 Nuno Tavares, Pároco da Aramenha. Este achou por bem afastar 

totalmente o Pároco, mesmo de Professor. Chegaram ao fim do ano com um deficit de 

60 mil escudos que a Diocese pagou. Por isso e por os alunos não eram muitos o 

Colégio não abriu. 

Sabendo tudo o Pároco e não podendo ver o edifício sem servir, procurou em Setembro 

o Presidente da Câmara, dizendo-lhe que talvez fosse 
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possível que o Estado abrisse no Colégio o Ciclo preparatório oficial. O Pres. da 

Câmara e Governador foram a Lisboa e conseguiram que isso se faça em 1970-1971. 

Agora a Diocese ou arrenda ou vende à Câmara o edifício. Neste momento - 19-X-1969 

está-se tratando disso. 

Ontem esteve aqui o Prelado da Diocese para ver o estado do Colégio. 

Reunião do Conselho Paroquial – 19-X-1969 – Fez-se neste dia de manhã a reunião dos 

responsáveis das obras paroquiais 

a) Ministério profético – Palavra e fé. 

A pregação feita à base dos textos com aplicação aos problemas actuais 

b) Minist. Litúrgico – culto 

Missa Nova – ultimas reformas. 

Renovação do ofertório – dois cestos vime 

[Capio ?] – recebo – tomo junto do altar 

do  - entrego, dou – junto à entrada 

Será quem quiser dar á comunidade  

Vai buscar quem quer acudir a necessidades 

Valorizar o ofertório aos Domingos 

Dar às associações espírito missionário 

c) Ministério hodogético  amor 

Casa de trabalho – Sopa de S. José 

Colégio – explicação na Casa de todos p/ servir 

Mem Soares – Património 

d) Museu – Necessidade de fazer o Conselho Paroquial para olhar pelo museu e p/ 

olhar por tudo o mais que diz respeito à vida paroquial. 

Este conselho poderia dar origem à futura Acção Católica Geral. 

É urgente este Conselho 
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Vida Paroquial – 31-XII-1969 – Vida de Piedade. Durante o ano terá havido à volta de 

16000 comunhões. Muito menos que os últimos anos. Uma razão será a falta de 

Coadjutor. A saída das Irmãs em Agosto também contribuiu. 

Vem um sacerdote uma vez por mês confessar, mas é pouco. Todavia é bastante difícil 

mais. A população continua a sair para Lisboa e outros sítios. 

Obras na Casa Paroquial e Quintal – 31-XII-69 – Na casa paroquial estão a acabar 

obras. As duas lojas foram transformadas, uma em cosinha e outra em sala de jantar, 

com uma saída para o quintal, que não existia. 

No quintal fez-se uma casa para arrecadações fechada, porque a casa deixou de ter 

arrecadação e fez-se a parede junto do chiqueiro e acabou-se o cano para rega ao pé da 

casinha do quintal. 

Pascoa 1970 – Folar Sr. Bispo – 6 borregos, 1 garrafa de vinho do Porto e 1,5 Kg de 

amêndoas. Mandou-se seguindo um costume já de alguns anos. Este folar continua a dar 

prazer ao nosso Bispo até porque segundo ele diz é a única paróquia que lhe dá folar 

desta maneira. 

A Semana Santa 1970 – Providencialmente este ano pedi a colaboração do Turismo, e 

por ele da Câmara para as cerimónias da Semana Santa. Fizeram-se duas reuniões 

preparatórias que correram muito bem, dispondo-se o Turismo a pagar alguma coisa. 

Fiz muita propaganda com circulares, cartas e cartazes espalhados pelo Turismo por 

todo o País. 

Alguns sacerdotes protestaram contra a cola- 
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boração e o próprio Distrito falou. A Vila poz-se de pé ao lado do seu Pároco. 

Imensa gente, lamentando-se não haver na Vila instalações para todos os que queriam 

assistir. Fez-se toda a catequização possível a tempo e fora de tempo – postum et 

impostum. 

O Sábado Santo que me preocupou reuniões antes, encheu-me depois de consolação. 

A Benção dos Cordeiros, que se fez pela 1ª vez de manhã, tinha muitíssima gente e 

respeito. Antes da bênção dois universitários fizeram 4 leituras da Bíblia, fez-se a 

bênção a seguir e depois falou o Pres. da Câmara. 

 À noite a Alelluia foi um delírio. Há quem diga que foi melhor do que nunca e que à 

noite, deviam ser umas 10 h., que é ainda melhor do que de manhã. 



A Procissão da Ressurreição teve gente como nunca. Abriu com duas patrulhas da 

Guarda Republicana a cavalo. Tudo foi esperado na maior ansiedade porque desde a 

reforma da Semana Santa em Castelo de Vide, deixara de haver, de algum modo, 

Sábado Santo. 

Todos dão os parabéns pela maneira como tudo correu e ainda pelo espírito de 

colaboração que presidiu a todas as cerimónias. Graças a Deus. 

Imprensa, com excepção do Distrito, Rádio e Televisão tudo colaborou. 

A T. V. transmitiu reportagens das Passos e da bênção dos Cordeiros e bastante bem. 

Fazem-se projectos e apontam-se retoques que será bom fazer.  
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Mês de Maria de 1970 – Fez-se como nos anos anteriores com oferta de flores pelas 

ruas e ofertas para a Sopa de S. José. Estas foram tantas ou mais do que nos anos 

anteriores, no valor de muitos milhares de escudos. Só massa foram mais de 100 Kg. 

O assunto da pregação foi a Santa Missa, servindo de base o texto de “A Missa do nosso 

tempo” Fêtes et Saisons – Liv. SamPedro. Muita frequência e bastante interesse. 

Peregrinação a Penha – 31-V-70. Para encerrar o Mês de Maria em união com as 

intenções do Papa promoveu-se uma peregrinação à Penha com a Santa Missa para os 

peregrinos, de tarde. 

Escuteiros – 17-V-70 – Grupo de Cabritos de Nª Sª da Penha. Foi inaugurada neste dia a 

Alcateia dos nossos lobitos. Fizeram-se as promessas à Missa do Meio Dia com a 

presença de muitos escuteiros das terras vizinhas – uns duzentos. Depois da S. Missa 

houve um almoço servido aos visitantes e famílias dos lobitos. Mais que bem, foi ótimo. 

A seguir jogos que se estenderam pela tarde fora no Colégio. Os escuteiros conseguiram 

movimentar e interessar a Vila em peso. Chefes a Gertrudes Soares Novo e Matilde 

Pinheiro. Vieram Assistentes e Dirigentes regionais. 

Vida paroquial – Como sempre a vida de piedade no Mês de Maria é maior do que nos 

outros meses e muito bem. A Procissão das velas no dia 12 correu muito bem. 

Peregrinação a Roma – 27-V-70. Quasi sem querer e até sem se esperar a ideia da 

celebração das Bodas de Oiro do Papa surgiu. Deus  
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sabe como, e cresceu como uma bola de neve. Acabámos por ser levados pelo 

entusiasmo da comunidade. 

Ramalhete espiritual feito por grandes e pequenos, foi alem do que se esperava. O 

Pergaminho oferecido ao Papa dizia que “Toda a Comunidade oferecera as orações, 

obras e sofrimentos de Maio, pelas suas intenções”. 

A oferta material para a qual toda a população contribuiu com alegria, materializou-se 

num sírio simbólico que a própria fábrica acabou por oferecer, que nós entregamos no 

Vaticano no próprio dia 29 e uma oferta de 10000$00 entregues de mão. Para esta oferta 

a Câmara contribui com 2000$00. A população deu uns 5000$00 e a Matriz pôs o resto. 

Para entregar tudo foi a Roma um grupo de 8 peregrinos – O Pároco, Albano da Costa 

Vaz Pinto, Maria Luísa Cordeiro, Maria Candida Pereira Gil, Ilda Gualdino, Teresa 

Maria Mendonça, Joaquina Frade, Maria Dorgila Bugalho e Fernanda Fernandes. 

A viagem foi de 27-V a 32-VI-70, de avião e Hotel Fiamma de Roma. A Wagons Lits 

tratou de tudo e o mais o P
e
 Dr. Elias Lopes em Roma. 

O Pároco trouxe medalhas para todos os castelovidenses e esteve gravemente doente em 

Roma no dia 1, véspera de saída. 

Tudo passado parece que resta dar graças a Deus por tudo, que foi muito, 

particularmente pela intensa doutrinação na Paróquia acerca do Papa e pelo reflexo que 

isso mesmo teve na igreja diocesana. 

7-6-1970 – Peregrinação Int. de crianças a Fátima: Para encerrar o cincoentenário da 

Jacinta fez-se esta Peregrinação de crianças a Fátima. Mandamos 4 camionetes com 

cerca de 200 pessoas, por causa das crianças. 
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Na impossibilidade de ir foi o P
e
 Isidro com os peregrinos. Parece que não correu muito 

bem. Saída às 6 e volta às 23,5. Nesta Peregrinação foram como premiadas as crianças 

que no ano passado assistiram ao Mês de Maria. Pagavam só metade da viagem e a 

Igreja ofereceu a viagem às catequistas. 

2 a 16 – Agosto 1970 

Filha da Semana Santa foi esta festa – As festas de Santa Maria de Agosto – feita pela 

Câmara, Paróquia e Turismo 

Estamos hoje a 17 e olhando à volta e para traz temos necessidade de dar graças a Deus. 



Tudo correu muito bem. Clima de total colaboração. De há muito desejava estas Festas. 

A Câmara não as entendia e o próprio Presidente na primeira reunião confessou-o. 

Conseguimos que as Festas andassem à volta de Nossa Senhora – Penha e Santa Maria. 

Os programas ficam arquivados. 

Convidou-se o Sr. Bispo para celebrar a S. Missa no dia maior das Festas – 15 de 

Agosto. Aceitou e veio. 

Foi receita da Paróquia, toda a receita da Festa de N. S. Penha, a Quermesse e a venda 

dos açafates do Cortejo dos açafates. 

A Santa Missa junto à Senhora dos Remédios pelos soldados mortos no Ultramar foi um 

momento alto nas nossas festas. 

Esteve a meu cuidado a exposição dos Marfins Artísticos, numa sala do Turismo que 

juntou umas 70 peças, quasi todas de particulares. 

No edifício do Colégio fez-se a Exposição do Ultramar que também foi muito visitada. 

Para isso a Câmara mandou limpar o recinto que parecia um matagal. 
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A imagem de Nª Sª da Penha esteve na Matriz de 2 a 16 de Agosto, presidindo de algum 

modo a tudo. 

A toda a hora muitas pessoas, faziam oração junto da Imagem 

Julho de 1970 – Estive ausente por motivo de férias. Vieram substituir-me o Cónego 

Alegria de Portalegre e P. João de Deus de S. António das Areias. 

Julho, Agosto e Setembro 1970 – Caiação. Quando do último terremoto, a Matriz sofreu 

bastante. Informei do caso o Bispo da Diocese e o Ministro das Obras Públicas. 

Veio um Engenheiro da Direcção de Urbanização ver e disse que não havia perigo, nem 

nada de maior. Passaram uns meses e sem disso sermos avisados aparece um 

empreiteiro de Évora – Sr. António Serra – a fazer as obras de reparação da Matriz. Isto 

em meados de Julho, estando eu no Algarve. As obras começaram e duraram até 

Setembro. A Matriz foi caiada por fora e por dentro. Por dentro no meu tempo nunca 

tinha sido caiada. E foi muito difícil. 

Fizeram pequenas reparações no telhado por sinal mal feitas. 

Logo a sair foi caiada a igreja de S. João que há muito se não caiava e está-se a trabalhar 

para fazer nela pequenas reparações. Foi a Câmara que trabalhou nesse sentido. 



As obras da Matriz devem ter custado umas boas dezenas de contos. Não se sabe 

quanto, porque não houve concurso e tudo foi feito ao que parece por entendimento 

entre os Monumentos Nacionais e o empreiteiro. A obra fez-se a título de monumento 

de interesse nacional. 
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22-8-70 – Ida a Roma. O Santo Padre por intermédio de Mgr. Benelli, Secretário de 

Estado substituto, agradeceu a nossa visita e oferta que lhe fizemos, numa carta longa 

que dirigiu ao Pároco. 

Colégio Nª Sª da Penha. Este que esteve aberto onze anos, esteve fechado em 1968-

1969 – um ano. 

Depois de longos trabalhos e conversas conseguiu-se – e nesse ponto a Câmara 

trabalhou mais do que ninguém – que o Colégio voltasse a abrir com Escola 

Preparatória ao serviço da população, um ensino gratuito, porque oficial. Fez-se um 

contracto de arrendamento, esperando-se que o Estado venha a comprar depressa. 

A mim pessoalmente alegra-me o facto porque se pôz a servir uma casa feita para servir 

e que fechada se estragava. 

Abriu em parte porque o Pres. da Câmara, também deputado, fez disso um ponto de 

honra. Da nossa parte houve apenas isto: convencer as autoridades da possibilidade, da 

utilidade e conveniência. 

Graças a Deus que se conseguiu. Arrendou-se o prédio por 5000$00 por mês e pediu-se 

pelo prédio à volta de 1400000$00.  

Mem Soares – Dezembro – Fez-se em Mem Soares uma reunião estando o Sr. Bispo, 

Cónego Mendes, P. Justo, Rodrigues e o Pároco. Porque há uns tantos leigos 

interessados conseguiu-se uma comparticipação para o Centro Pastoral. A Diocese já 

recebeu 150000$00. As obras estão como recomeçadas e está tudo parado. A Diocese 

pediu novo orçamento para água, esgotos e luz. Oxalá  
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as coisas não demorem para evitar aborrecimentos. O Sr. Bispo disse ainda que a renda 

e a venda do Colégio serão para Mem Soares tambem. 



Vida de Piedade 1970. Deve ter havido umas 15000 comunhões. Menos do que no ano 

passado. Creio que porque a gente é cada vez menos. Vem um confessor de fora de vez 

em quando. 

Curso para Auxiliares- Assistentes Paroquiais – Fez-se na Semana da Paixão um Curso 

breve de preparação de leigos – eles e elas umas 10 pessoas – para Auxiliares paroquiais 

– Pensa-se particularmente na Pastoral renovada do Baptismo e Matrimónio, nas 

Comunidades de base e na Bíblia. 

Fê-lo o Dr. Marcelino. Correu bem e com entusiasmo. Falou-se-lhes na nobreza de tal 

missão e ensinaram-se a fazer o serviço. Serão pagas na medida do necessário e do 

possível. 

Pastoral do Baptismo – Foi também aceite a ideia de virem pais e padrinhos conversar 

com o Pároco, preparar-se para o Baptismo dos filhos. Faz o Pároco uma reunião e outra 

é feita pelos Auxiliares da Paróquia. 

Semana Santa – Vieram ajudar os P
es

 Heitor e Vermelho, de Portalegre. Muitíssima 

gente e parece-me que com respeito e piedade e fé. Parece-me que vale a pena 

continuar, teimando sempre em melhorar, doutrinando. Atenção às cerimónias de 

Sábado Santo - Vigília pascal, muito mais breves.  

A aleluia aparece muito mais cedo. 

Na benção do Cordeiro pascal muita gente e muita ordem e grande alegria em todos. 

Presente a televisão. 

Festa da Páscoa Foi e é incontestavelmente a grande festa do ano, aqui, para nós, 
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em vivência espiritual. A Matriz cheia, cheia. Eu disse que não se podia exigir mais. 

E não se pode dizer que era só folclore. Creio que ninguém poderá negar o valor do 

facto. A Missa de festa foi verdadeiramente de festa. Embora sem saúde parece-me que 

a pregação fez bem e terá deixado alguma coisa na alma dos participantes. 

16 e 17 de Abril – Fátima – O Pároco foi a Fátima falar com o P. João Leite, O.P., que 

virá pregar a esta Vila de 15 a 31 de Maio. Organizar o plano de trabalho, que por sua 

vez já tinha sido discutido com os leigos mais responsáveis da Paróquia, voltando a sê-

lo ainda. Assentou-se no programa que vai ser sujeito à opinião do Conselho Paroquial. 

Valeu a pena a deslocação e o sacrifício. 



Folar Pascal – Sr. Bispo – Segundo a tradição a Comunidade enviou ao Sr. Bispo o 

Folar da Páscoa – composto de 6 borregos, 2 garrafas de Vinho do Porto e Velho, e 1,5 

kg de amêndoas. Contra o costume o Senhor Bispo não agradeceu. 

27-4-71 – Conselho Paroquial – Fez-se com muita gente e interesse a reunião do 

Conselho Paroquial para dar os últimos retoques no programa da pregação de Maio – 

programa que o Pároco tinha feito em Fátima com o Sacerdote missionário. 

5-6-1971 – Mês de Maria – Fez-se como de costume. Mais gente? Menos gente? Com 

muita gente de certeza. Não esperava tanto, nem de pessoas nem de esmolas. Foi feito 

por ruas e a doutrinação foi sôbre os Sacramentos. 

15 a 31-VI-1971- Missão – Na última metade do Mês de Maria esteve connosco o P.
e
 

João Leite, O.P., fazendo uma Missão. Melhor, continuando a missão feita há 2 anos 

pelo P. João Domingos, O.P. que agradou em cheio. A pregação andou à volta dos 

Sacramentos. O P. Leite não  
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chegou a empolgar, nem homens nem mulheres. O fruto só Deus o conhece, porem, 

deu-nos a impressão que poderia ter sido mais, pelo menos externamente em 

assiduidade, em atenção, em entusiasmo. 

Fez-se no dia 23 a festa da 1ª Comunhão Solene e a Festa da Profissão de Fé com pouca 

gente, mas bastante bem. 

No Dia 30, Festa do Pentecostes, veio o Senhor Bispo celebrar e crismar e encerrar a 

missão e o Mês de Maria. Como cantor e ensaiador do povo conseguiu bastante. As 

reuniões de homens fizeram-se 2, mas não pregaram nem tiveram altura. Pouca gente e 

sem grande nível. Faltou a acção directa com os homens no dia a dia. Os géneros 

oferecidos foram para as Casas de caridade e famílias pobres. 

Isto que tinha sido resolvido em reunião de responsáveis agradou bastante.  

Fizeram a Profissão de Fé: Rosa Meira Gavetanho, Maria José Carrilho, Maria Catarina 

Pimenta, Fernanda Maria Fidalgo, Isabel Godinho Bicho, Cristina Miranda Matela, 

Maria Antónia Pinela, Marília Neves Rodrigues, Maria Mestre Mourão, Rosa Mimoso 

Manso, Adriano Picado Raposo, Albina Arrenega Magusto, Laurinda Viegas Ribeiro, 

Olívia Cardoso de Freitas, Maria Vicência Santana, Maria Margarida Nuno, Joaquina 

Viegas Bicho, Maria Eugénia Miranda, Patrocínia Lobinho Povoa, Ludovina Pimenta 

Paixão, Ana Maria Grácio, Ana Marques Carrilho, Catarina da Costa Prezado, Maria de 



Jesus Samarra, António José de Sousa, David Martinho Calhaço, Eleutério Salvador e 

Amaro Subtil. 

6-6-1971 – Mem Soares – A Casa de Retiros foi comparticipada. A Diocese recebeu já 

parte da comparticipação. As obras precisam de avançar. Tem-se insistido o mais 

possível com o Sr. Bispo para que recomece. Para bem da Diocese, deve ser a Diocese a 

fazê-lo. Fiz o que está feito com uma pequeníssima ajuda da Diocese. Importa que a 

Diocese acabe. A Diocese começa ou está a colocar-se mal porque não anda com  

 

p.13                                  Agosto de 1971 

 

as obras. Ultimamente tem-se insistido muito e parece que desta irá. 

6-6-71 – Mês de Maria: Continuou a fazer-se a festa de géneros durante este mês. A 

generosidade foi igual à dos anos passados. Se não foi para a Sopa, que deixou de se 

dar, foi para as Casas de Caridade e famílias pobres. Receberam-se quantidades grandes 

de alguns géneros, v.g. Massa 96 kg. 

Há que continuar com a devoção do Mês de Maria para formação do Povo de Deus 

tanto na Fé como no exercício da caridade. 

Mem Soares 18-8-71 – As obras estão a caminhar em grande. Depois de muitas 

hesitações o Sr. Bispo parece ter agarrado na obra a valer. A água, a luz e os esgotos 

estão quasi concluídos. Alegra-me o facto pelo bem que poderá fazer a toda a igreja 

diocesana. Eu vou cuidando do arranjo exterior, como tenho continuado a arranjar a 

quinta. 

18-8-71 – As m/ férias. Durante o mês de Julho estive em férias, primeiro no Algarve e 

depois no estrangeiro em viagem oferecida. Em Roma voltei a adoecer gravemente. 

Graças a Deus tudo passou, ou quasi tudo. 

Festas de S. Maria de Agosto – 1 a 15-8-71 – Terminaram em glória estas festas que 

assim se fazem pela 2ª vez. São promovidas pela Câmara, Paróquia e Turismo. No 

arquivo da Matriz ficam guardados os programas – um de cada. 

Conferências, concertos, arraiais, folclore, cortejos, touradas, desportos, etc. Nalguns 

dias o movimento foi desusado. Incorporadas nas Festas fez-se a Festa da Nª Sª da 

Penha e da Assunção – Santa Maria, nossa Padroeira. 

N. S. Penha – 5-8-71 – Houve festeiros para a fazer 
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Correu muito bem e com muita gente. Com Missa cantada ao meio dia, Procissão às 19 

e Vigília na véspera. Houve respeito e piedade. A Santa Missa que é no pinhal, muito 

bem. A Festa de Santa Maria só constou de Missa solenizada com presença das 

autoridades. Igreja cheia. 

3-X-1971 – Faz neste dia 23 anos que tomei posse de Castelo de Vide. Escolhi, de 

propósito, este dia para fazer a reunião do Conselho de Pastoral.  

Olhamos para traz e para diante. Vimos a necessidade de trabalharmos unidos e 

estudamos o programa do corrente ano social. Falou-se de toda a pastoral e em princípio 

resolveu-se fazer um Curso de Catequese, fazer as vigílias em casa dos defuntos no 

serão e talvez ir em peregrinação a Fátima, passando por Lisboa com Nª Sª da Penha. 

13-XI-1971 – Sagrada Família: Fez-se neste dia a 2ª reunião para endireitar a 

organização dos Córos da Sagrada Família. Depois de tantos anos a trabalhar era natural 

que este trabalho se fizesse. A Direccção ficou assim constituída: Pres. Genoveva 

Manso Tavares, Sec. Francisca Calha e Tes. Adelina Palmeiro Novo. 

As zeladoras neste momento são: 1º Côro Ilda 

1º Coro de S. José – Ilda Morgado Maniés 

2º     “        S. Francisco Xavier: Maria Leonor Miranda 

3º     “        S. Teresinha: Adelina Palmeiro Novo 

4º     “        Nª Sª da Penha: Maria Rosalina Palmeiro 

5º     “        Santa Ana: Anália Penhasco 

6º     “        Nª Sª da Conceição: Francisca Calha 

7º     “        Nª Sª do Carmo: Maria do Bom Sucesso 

8º     “        Sag. Cor. de Jesus: Maria Mendes Gualdino 

9º     “        Pio XII -  Genoveva Manso Tavares 

10º     “       S. Pedro: Susana Vaissier Ramos 

11º     “       S. Filomena: Maria Soares Mergulhão 

12º     “       Arcanjo S .Gabriel: Dionísia Bugalho 
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13º Côro     Nª Sª da Alegria: Mariazinha Manso 

Conselho Paroquial – Out. 1971. Fizeram-se duas reuniões para estudar o programa 

pastoral do ano 1971-72. Assistiram quasi todos os responsáveis. Falou-se muito da 



Pastoral dos Baptizados e Casamentos. Quanto à pastoral dos Baptizados a opinião geral 

foi esta: que não se marquem dias obrigatórios para Baptismos. Sem nós os juntarmos 

desjuntam-se em certos dias. Estamos a fazer uma reunião para pais e padrinhos. Tem 

sido feita algumas vezes por um leigo. Baptismos fora da Missa por enquanto. Parece-

nos mais difícil a pastoral dos casamentos, particularmente da parte dos noivos, raras 

vezes presentes na terra. Veem apenas casar. 

Resolveu fazer-se um Curso de Catequese. 

Para melhorar a participação da Santa Missa pediram a letra dos cânticos. 

E acharam bem que se fizesse uma vigília em casa por ocasião dos funerais. 

Curso de Catequese 14,15 e 16-XI-71 – Vieram duas Irmãs de Santa Margarida e o 

Secret. Dioc. P. André, ajudado pelo P. Serrano da Amieira, fazer o curso. 

Este foi feito na Nossa Casa com a presença de todas ou quasi todas as catequistas e 

ainda 4 catequistas de Marvão. Decorreu na Nossa Casa onde almoçaram todos e as 

Irmãs dormiram. 

Mem Soares 26-XI-1971 – Os rebocos interiores estão quasi prontos. As obras vão 

estando no fim. Se a luz não tardar, depressa teremos a casa em condições de servir. Há 

muito trabalho para ela, embora haja quem diga que não faz falta. Hoje devem visitar a 

casa o nosso Bispo com o Arcebispo da Guarda, D. Manuel Gabriel. 
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21-XI-1971 – Bom Jesus – Irei celebrar Missa de promessa ao Bom Jesus. Trouxe um 

cartão que ali estava dependurado, a desfazer-se. Trouxe-o para o Museu. Diz o quadro: 

“Obras que se fizeram…..em 1905: 

Retoque no altar e nas imagens de S. Amador, S, António e Menino Jesus. Saldo 

arranjado pelos festeiros Júlio Manso e Gregório Branja na importância de 7$500 reis. 

Castelo de Vide 31 de Dezembro de 1905” 

Várias vezes depois que estou em Castelo de Vide – já há 23 anos – se tem feito obras 

na capela. Agora mesmo foram concertadas as portas. 

26-XI-1971 – Jardim Escola. O Centro Paroquial está para servir. Tendo-se verificado 

que não fazia falta, suspendeu-se a Sopa de S. José, onde se distribuíram muitas dezenas 

de milhares de almoços e merendas. 

A Casa de trabalho tem melhorado e está a servir bem. 



Depois que se anunciou oficialmente que ia ser tornado obrigatório o ensino infantil, 

pensamos imediatamente num Jardim Escola. Já há muito se tinha pensado nele. Até 

alguém ofereceu a mobília e fora a Lisboa tirar uma especialização. 

Não foi então, vai agora, querendo Deus. 

Chamou-se uma técnica do Ministério que escolheu a casa, indicou as obras a fazer e 

nos mandou uma ajuda para as obras da casa e outra para o mobiliário. 

Mudou-se a casa de banho dos adultos que a Casa já tinha e fez-se uma casa de banho 

para creanças. Está a fazer-se ainda neste momento uma grande reparação na Nossa 

Casa – Centro Paroquial parte feminina. A casa vai ficar muito boa. Esperamos abrir no 

princípio de 1972, se tivermos 
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Educadoras. Vai seguir tambem para Lisboa uma rapariga daqui para se preparar para 

ser ajudante da Auxiliar ou Educadora. 

Casa de todos – Obras 26-XI-1971. Com esta casa para pouco está servindo, estamos a 

prepará-la para se alugar. 

Na casa – r/c está a Livraria. Estavam os Escuteiros que passaram para a Nossa Casa e 

estiveram as explicações durante dois anos. Antes foi residência do sacristão (pouco 

tempo) e sede das organizações de Juventude que tiveram vida apenas com um dos 

Coadjutores. 

Agora estava vazia praticamente. Tendo-se falado com o Sr. Bispo e no Conselho 

Paroquial e à família da doadora – D. Mariana Rolo – todos acharam bem que se 

arranjasse. Estão a fazer grandes obras. 

No 1º andar 1 cosinha e 1 casa de banho com águas frias e quentes. 

Rendeiros não faltam. 

Mem Soares Nov. 1971. O rendeiro que está sai no fim do ano. Vai entrar o Sr. José 

Belchior por um ano. Estão-lhe arrendadas a ele todas as coisas das capelas, ou seja, 

olivais e terrenos. Após um ano, porque entretanto começará a funcionar o Centro 

Pastoral e o arrendamento terá de ser feito noutras condições, talvez de meias, para que 

a casa tenha o que lhe faz falta. 

Vida de Piedade 1971 – Devem ter comungado à volta de 13500 pessoas, durante todo o 

ano. Menos do que no ano passado. A diminuição deve-se, creio, a gente que morre e 



sai. O que é certo é que a vida de piedade não aumenta, não alastra, não vem gente nova 

aso sacramentos. 
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30-I-1972 – Casa de todos – Ontem veio cá o Senhor Bispo ver esta casa, porque ontem 

apareceu um comprador para ela. Avaliou-se e hoje mesmo foi recebido o sinal. Trata-

se de Zacarias Miranda, desta Vila, mas residente em Portalegre. 

Estávamos a fazer obras para se arrendar a dois inquilinos ficando ainda o r/c por nossa 

conta para a Livraria e oficina. 

Da casa não se venderam as três divisões que a Livraria de Santa Filomena ocupa. A 

casa vendeu-se por duzentos contos., tendo-se recebido de sinal vinte mil escudos. A 

escritura deve fazer-se dentro de um mês. 

Reuniões de Responsáveis do Centro Paroquial. Estão a fazer-se uma vez por mês estas 

reuniões. Teem corrido bem e creio que com proveito. Tratam-se dos problemas 

paroquiais e da missionação da Vila. 

Casa de todos – 28-2-1972 – Vendeu-se hoje a Casa de todos. Não se fez isto sem pedir 

a opinião dos herdeiros da doadora e sem pedir conselho a alguns leigos. Venderam-se 

5/6 da casa, avaliando-se num sexto a parte da Livraria que não se vendeu. Toda a gente 

diz que foi uma ocasião única, pois que oferta e condições tudo foi feito pelo compra-

dor. Nós limitámo-nos a reflectir, pedir conselho e fazer processo. 

Em princípio o dinheiro foi transformado em acções da Cuf. Para serem vendidas 

quando convier. Foi opinião do Senhor Bispo e Conselho Diocesano de Administração 

que o dinheiro se empregasse assim. A igreja tem algum na Torralta, cujo rendimento 

ajudará a fazer caridade no futuro e até, quem sabe, a sustentar o Pároco ou a Paróquia. 

Foi-nos dito que este deveria ter um destino diferente. 
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Colégio – Está a tratar-se a sério da venda do Colégio. Cremos todos que esta é a única 

solução. 

12-III-1972 – Conselho Paroquial – Fez-se uma reunião que correu muito bem. Tratou 

das Desobrigas, Dia do Doente – 19 de Março, Missa dos Josés, Semana Santa, 

Celebrações penitenciais. 



Semana Santa – 26-3 a 2-4-1972 – Foi pregador da Semana o Rev.
do

 P. António João 

Valente do Seminário das Missões de Tomar. Bastante bem e dedicou-se muito ao 

trabalho. Homem de bens e da Igreja. 

A Semana Santa correu muito bem, particularmente as Festas de 5ª Feira Santa e 

Páscoa. Convinha fazer a Procissão do Enterro à noite e de tarde o resto das cerimónias. 

19 de Março – Missa dos Josés – Fez-se pela 2ª vez. Presentes uma centena de Josés 

com interesse. Vale a pena o sacrifício ou o prazer de lhes fazer a vontade. 

16-4-1972 – Conselho Pastoral – Nova reunião por causa do Mês de Maria. Resolveu-se 

fazer como nos anos anteriores, por ruas, com oferta de flores e pregação. Fez-se um 

exame à Semana Santa que passou. Falou-se do Corpo de Deus, do Pentecostes, da 

SS
ima

 Trindade. 

Mês de Maria – A pregação que se combinara foi sobre a Pastoral do Baptismo. Fez-se 

seguindo o livro do Patriarcado. 

Houve bastante assistência, mas a pregação, embora poucos minutos por dia, não 

encantou a muitos. As verdades custam a ouvir, disseram-me. E falando do Baptismo, 

tem que se falar da família e esta está muito doente. 

Corpo de Deus – 1-VI-1972 – Fez-se neste dia a 1ª Comunhão das creanças para isso 

preparadas – umas 30. Correu bem e a Santa Missa muito bem. Não se fez a procissão. 

Encerrou-se neste dia o Mês de Maria. 
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Semana Santa – Reflexão – Na reunião do Conselho Pastoral verificou-se que a 

população de Castelo de Vide, particularmente da parte dos homens que usam gravata, 

não colabora nem com ajuda material, nem com trabalho, nem com respeito. Este fica a 

dever muito. 

Pensou-se mesmo se não seria melhor modificar certas coisas e assentou-se em fazer 

uma certa formação através de cartas ou doutro modo. 

Festa de Nª Sª da Alegria – 4-6-1972 – Foi feita pelo Rancho da Vila que de tarde 

actuou no largo da capela. Não houve música. Correu muito bem. Talvez melhor que 

noutros anos. O Pároco para de algum modo agradecer ao Rancho o seu trabalho, deu-

lhe uma merenda em Mem Soares no dia 11-6-1972. 

Mem Soares 4-6-1972 – Encontro de casais. Fez-se o 1º neste Centro Pastoral. Parece 

que a obra surpreendeu a muitos pela simplicidade e pela grandeza da obra. Presentes 



uns 30 casais de toda a Diocese. Pode dizer-se que foi o 1º serviço oficial neste Centro 

Pastoral cujas obras estão bastante adiantadas. 

Peregrinação a Fátima – 9,10 e 11-6-1972. Não pude acompanhar os peregrinos em 

número de 51. As inscrições não foram o que se esperava. Julga-se que terá sido porque 

toda a gente passeia e há excursões de Castelo de Vide para todos os lados. Antigamente 

era só o Pároco, praticamente quem promovia peregrinações. Costumavam ir muitas 

centenas. 

Pastoral do Baptismo – Teem-se feito várias reuniões de preparação para o Baptismo. 

Fazem-se às 10 h na Matriz aos Domingos. Praticamente todos teem assistido e tem 

havido diálogo e até entusiasmo nalgumas reuniões. As maiores dificuldades teem sido 

dos baptizados que veem de fora. Não se preparam e cá fazem uma preparação suave. 
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Pastoral de noivos – 13-8-1972 – Será neste dia o 1º Encontro de noivos. Vamos tentar 

fazê-lo o melhor possível. Fá-lo-emos com leigos, como temos feito para os Baptismos. 

Homens e senhoras. 

Festa de S. João – 24 – Fez-se como de costume e correu bem. Santa Missa e procissão. 

Não se faz já o “pão com queijo”, que infelizmente dava lugar a coisas desagradáveis 

em casa dos festeiros. 

Limpeza da Matriz – Fez-se em princípio de Junho. Quasi duas semanas. Faz-se com 

amor e empenho. Há zelo da parte de quem o faz. E não há dúvida, que ficou muito 

bem. 

Reunião de noivos – 13-8-1972 – Fez-se a 1ª com 9 noivos e noivas. Reunião orientada 

pelo Pároco, ajudado pelo casal Carrilho da Graça e Sr. Manuel Rodrigues. Os noivos 

saíram encantados e tinham razão para isso, porque a reunião correu muito bem. 

Reunião de pais e padrinhos – Fez-se no Dom. passado, dia 6, a última reunião de pais e 

padrinhos que correu muito bem. 

Festa de Santa Maria de Agosto – 4 a 15-8-72. As festas, como nos últimos 2 anos, 

foram feitas pela Paróquia, Câmara e Turismo. 

Embora a orientação seja de todos, bem como o programa, à Paróquia pertencem 

essencialmente as Festas de Nossa Sª da Penha, nos dias 4 e 5. As receitas desta são 

totalmente para a Igreja. Somos nós que escolhemos as pessoas que orientam a festa. No 

geral são pessoas que o fazem por promessa, pagando de seu bolso as festas religiosas. 



A Santa Missa no dia 15 é também só orientada pela Igreja. No ano corrente foi 

celebrada pelo Senhor Bispo, com a Matriz cheia, correu muito bem. 
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A Senhora da Penha também. A receita líquida foi de alguns milhares de escudos. Por 

sinal este ano a festa foi totalmente de piedade. 

O resto das festas foi mais da responsabilidade da Câmara e Turismo. Conferências, 

concertos, touradas, arraiais populares, cortejos. O povo educa-se, forma-se e distrai-se. 

O saldo é totalmente positivo até porque consegue pôr muita gente a trabalhar. 

A comunidade castelovidense refaz-se por uns dias, com a vinda de muitas centenas, 

que espalhados pelo país fora, aqui veem passar uns dias de férias. 

Nem faltaram os turistas, outras centenas, milhares talvez. 

A Nossa Matriz – 28-8-1972 – A sua limpeza, o seu arranjo, a sua luz entusiasmaram 

toda a gente.  Admira-se e louva-se o que favorece os actos do culto, que nos Domingos 

teem grande assistência de fora. 

O Museu de Arte Sacra – 15-8-72 – Na tarde deste dia, as autoridades presentes, em 

grande número, visitaram o Museu e todos saíram admirados e encantados. 

Incontestavelmente temos muito e bom. Daí o andar aqui um casal a fotografar algumas 

peças para sua tese universitária. 

O Museu está a enriquecer-se constantemente com novas peças compradas ou 

oferecidas. 

Conselho de Pastoral – 17-X-72. Fez-se a 1ª reunião do Conselho para estudar o plano 

pastoral no ano corrente. 

Falou-se dos vários planos – Magistério (ensinar), Ministério (Sacramentos) – Regímen 

(Serviços ou caridade) – e da vida paroquial enquanto comunidade de vida e acção.  

Resolveu-se que este ano seja mais de oração sem descurar o resto. Que se celebrasse a 

Santa Missa  
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em Novembro pelos Párocos falecidos, que o foram no tempo dos vivos, e ainda pelos 

Benfeitores e que as homílias continuem a fazer-se como até aqui e em Maio se fale do 

Matrimónio. 



5-XI-1972 – Párocos falecidos – A Santa Missa do Meio dia foi celebrada por alma de 

todos os sacerdotes que serviram em C. Vide nos últimos 80 ou 90 anos – a saber – P. 

Joaquim Dinis, P. José Leite, P. João da Silva Faia, P. Jaime Alves de Oliveira, P. 

António Ferreira da Trindade, P. Henrique Gonçalves, P. Serafim Carvalho, P. José 

Carvalho, P. Vicente Faria, P. José da Graça, P. Manuel Folgado Cebolas. 

12-XI-1972 – Benfeitores – Hoje foi a vez dos Benfeitores da Matriz e igrejas e capelas 

e obras paroquiais. O seu nome é conhecido de Deus. Nestes não se pode falar. Caiu 

bem a ideia destas 2 celebrações. 

Vida de Piedade 1972 – A média de comunhões este ano andou à roda das 40 por dia. É 

pouco. Deve até ter diminuído. A Vila despovoa-se e a gente nova não frequenta os 

Sacramentos. Haverá, parece-me, um pouco mais de consciencialização na parte dos 

adultos. 

A Santa Missa aos Domingos vai bastante bem. As reuniões de Pais e Padrinhos feitas 

sempre caíram bem e são raríssimos os que a elas não assistiram. 

De noivos fez-se uma e correu muito bem. Vamos fazer outra antes da Páscoa para os 

próximos casamentos. 

Vítimas de Nicarágua – No dia de Natal fez-se um peditório para estas vítimas do 

terremoto que destruiu Nicarágua. O peditório recebeu 1712$20, que seguiram 

imediatamente através da Cruz Vermelha que se apressou a agradecer. 

Quaresma – Semana dos Doentes 1 a 8-4-73 – Levados pela orientação do Santo Padre 
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que na Mensagem Quaresmal pediu para se viver a Quaresma, fazendo gestos em ordem 

aos outros, fez-se, depois de ouvir muitos leigos, uma Semana de renuncia pelos 

doentes na semana da paixão, terminando no Dia Mundial dos Doentes. Fez-se ofertório 

solene e foram visitados todos os doentes, tanto no nosso Hospital como no Hospital de 

Portalegre e em suas casas. Movimentou-se muita gente. Valeu a pena. Gestos destes 

fazem bem.  

Reuniões Pais e Padrinhos e noivos 1 e 8-4-73 – Fizeram-se 2 reuniões para uns e 

outros. Terão assistido umas 100 pessoas. Ajudaram 3 casais – Dr. Juiz, Dr. Delegado e 

Eng. Carrilho da Graça – e o Sr. Rodrigues. 



Autêntica catequese de adultos. Houve um padrinho que se recusou a fazer a preparação 

cá. Prometeu fazê-la no Salvador. Nota-se uma certa resistência de algumas pessoas, 

embora no geral sejam bem aceites e façam bem as reuniões. 

As reuniões trataram no primeiro dia da formação humana e no 2º dia, do Sacramento, 

do aspecto cristão. 

Passos, Semana Santa e Páscoa – Tudo organizado com a colaboração da Câmara e 

Turismo. A opinião geral é esta: tudo correu muito bem e muito melhor do que nos anos 

passados. 

Os convites para o Pálio e para todas as procissões foi feito pelo Turismo, o que surtiu 

muito bem. 

A mudança do Enterro da tarde para a noite – 21 h – resultou imenso. Uma multidão em 

silêncio tomou parte e ouviu no fim, dentro da Matriz, literalmente cheia, a pregação. 

Havia quem duvidasse da mudança. Apagaram-se as luzes das ruas. 

Importa de futuro tentar mais lanternas nas janelas, mais velas na mão em quem vai e 

em quem está e talvez até fachos acesos, por aqui e além, espalhados pela procissão 

fora. 

As leituras de Sábado Santo foram Exodo 12,1-14 e  
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12,21 e 25-27 e João 1, 20 – 1ª Cor. 5,7 e Mat. 26, 26-28. 

Aleluia – Esta marcou-se para uma hora certa para evita as hesitações dos anos 

passados. Fez-se com que tudo tivesse terminado a essa hora dentro da Matriz, para que 

fosse a própria comunidade que vivendo lá dentro as alegrias pascais, saísse para fora a 

comunicar a todos as mesmas alegrias. 

Importa, porém, convidar as pessoas a tomarem parte na Vigília, explicando-lhe a razão 

desta atitude. 

Páscoa – Matriz cheiinha. Muitíssima ordem e respeito.  

No princípio da semana eu pedi a todos que a semana fosse vivida em ambiente de 

respeito, piedade e fé. Conseguiu-se, graças a Deus. 

“Toma e Lê” – Distribuiu-se em grandes quantidades um panfleto “Toma e lê” para 

ajudar as pessoas a consciencializarem-se. Resultou. Isto tinha sido combinado em 

reunião com leigos. 



Nª Sª da Luz – 23-4-73 – A festa foi promovida pelos alunos do Ciclo preparatório do 

dia e da noite. Foi ótima esta ideia. Conseguiu-se assim entusiasmar muito mais gente e 

levar mais famílias a passar ali o dia. 

Folar do Senhor Bispo. Com é hábito voltou a mandar-se o folar ao Sr. Bispo. Foram 5 

borregos, 1 garrafa de vinho do Porto e amêndoas. Os borregos deviam valer à volta de 

2000$00. 

Festa dos Casais – 3-6-1973 – Projectada desde Outubro fez-se a Festa das Bodas de 

Prata, Oiro e Diamantes – 25, 50 e 60 anos. Apareceram 17 casais, a saber: 1 de 60, 3 de 

50 e 13 de 25. A Festa organizada pela Comunidade Paroquial não podia correr melhor. 

Muita gente e muita fartura, sobrou e contemplaram-se Asilos e pobres. Vieram assistir 

o P
e
 Dr. Patrão e 1 casal – Dr. Bacharel e Esposa e Filhos. 

A 1ª parte foi na Matriz às 12 h. Igreja cheia. 
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O almoço a seguir foi no edifício do antigo Colégio. 

Mês de Maria – Fez-se como nos outros anos, por ruas e com ofertas. Talvez tenha 

corrido melhor que noutros anos. O assunto da pregação foram os Escritos 

autobiográficos de S. Teresa do Menino Jesus – por estarmos no Centenário do seu 

nascimento. Partindo das suas palavras procurámos sempre fazer doutrina. No último 

dia celebramos a Santa Missa em Acção de Graças a pedido de uma rua e rezamos o 

terço antes e depois com leituras da Bíblia. 1º Mist. Dol. Luc 22,39 – 46-2 – 1º Mist 

Gozoso – Gen 1,14-15 – 3º 3º Mist Gozoso – Luc 1,21, 4º Mist – 2º Mist Glor. Act. 1,9-

11 – 5º Mist. Assunção – Doc Conciliar pg 102 a 159. 

27-V-73 – 1ª Comunhão – Fez-se neste dia a Festa da 1ª Comunhão -18 raparigas e 15 

rapazes. Muito bem. 

Festa dos Casais – 3-6-1973 – Como se disse atraz correu bem. Fizeram-se várias 

reuniões de preparação e enviando-se uma circular a todos os convidados ou festeiros. 

Notícias da Minha Terra – Entrou em crise o jornal com 12 anos. Porque três Párocos 

estão muito inclinados para a política, chamei-lhes a atenção, dizendo não ser necessário 

magoar e ofender seja quem fôr. Naturalmente não aceitaram e responderam de 

qualquer modo. Os mesmos ou quasi que sacrificaram o Colégio, sacrificam ou querem 

sacrificar o jornal e tudo o mais que seja possível destruir. Numa carta escrita à direcção 

pouco mais falam do que de dinheiro. 



Festa de Nª. Sª. Da Penha – 4,5 e 6-8-1973 – Tendo promessa fez a Festa o Sr. Mário 

Rainho, ajudado por Joaquim Costa, António Bugalho, José Carlos 

 

Por ser Domingo e por se ter combinado fazer a Festa no Sábado, Domingo e Segunda 

houve muitíssima gente. Correu muito bem. Muito respeito, piedade e oração. 

Sábado foi o dia consagrado aos soldados. Houve Missa às 12 e Procissão de velas às 

22h. Muitos soldados do Ultramar. Foram eles que levaram o andor. Muita gente na 

Procissão e um silêncio extraordinário. No Domingo houve multidão. Santa Missa às 13 

e uma Procissão às 19h. Muitíssima gente, mesmo a passar o dia à sombra dos 

pinheiros. Fez-se carreira de camionetes entre a vila e a Penha. 
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Na 2ª Feira, dia de Acção de Graça, S. Missa às 12. 

Muitas esmolas – Em oiro receberam-se os seguintes votos: uma corrente, um fio, 3 

pares de brincos, 1 anel, uma pulseira, e um fio grosso e uma medalha na corrente. O 

Manuel Calixto prometeu um altar móvel para a Penha. 

Parece estar a impor-se a ideia de fazer, de futuro, a festa no 1º Domingo de Agosto. 

Não houve música. 

Importa lutar para que a festa seja sempre de piedade e oração. 

Festa de Nª Sª da Alegria 26-X-1973 – Demétrio Gavetanho e a Esposa, residentes em 

França, fizeram por promessa esta Festa. Pagaram todas as despesas da Igreja, música e 

rancho, fizeram a festa e dirigiram-na e no fim entregaram toda a receita. 

Fiquei encantado com o casal, com uma filha, de uma delicadeza extrema e de louvar. 

Festas de S. Maria – Agosto 1973. Câmara, Turismo e Paróquia promoveram mais uma 

vez as Festas de Santa Maria. As Festas correram com menos brilho do que o ano 

passado. 

O Senhor Bispo, convidado, veio celebrar a Santa Missa no dia 15 de Agosto. Matriz 

cheia como de costume. 

7-X-1973 - Bodas de Prata do Pároco – A Vila ou a Comunidade Paroquial quis festejar 

os 25 anos do Pároco, chegado em 3-X-1973 – Festa de S. Teresa do Menino Jesus. 

Por imposição do Pároco a festa foi o mais simples possível. Com ela quis celebrar-se o 

sacerdócio de Cristo numa altura em que tanto mal se diz dele.  



Conseguiu-se, graças a Deus. 

A 1ª parte constou de uma concelebração presidida pelo Sr. Bispo e a que vieram 20 

sacerdotes. A Matriz cheia e cheia livremente. Não houve convites nem lugares 

reservados. Era a Comunidade em festa. 

A 2ª parte consistiu num jantar de confraternização na casa paroquial presidido pelo Sr. 

Bispo que não podia ter corrido melhor. 
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Os Pobres foram lembrados sendo para eles o ofertório da Santa Missa. 

Ao Pároco foi feita uma oferta simbólica um cheque de 5000$00 para uma bíblia 

comentada, na impossibilidade de arranjar a bíblia melhor em poucos dias. 

A doença que tinha acometido o Pároco quasi há um mês e que havia de continuar 

parece ter ajudado a própria festa fez maior a aproximação. 

No arquivo da Paróquia vão ficar algumas das muitas cartas que o Pároco recebeu de 

Padres e leigos, pondo todas elas o assento no sacerdócio de Cristo que vale a pena 

viver. 

O Senhor Bispo na Santa Missa fez a homilia, falando da família – as leituras falavam 

dela e do sacerdócio. 

O Pároco falou no fim para agradecer e pedir ao Senhor fidelidade. 

No jantar falaram o Senhor Bispo e vários Sacerdotes e o Pároco. Como nota para 

arquivar: durante o jantar recebeu a notícia de que a Mãe do Sr. Bispo tinha sido 

sacramentada, com 86 anos. O Senhor Bispo levantou-se da mesa para ir ao telefone 

falar com a Irmã e saber notícias da Mãe que viria a falecer oito dias depois. 

31-XII-1973 – Esta manhã fui com o sacristão, o pedreiro Miguel Calixto e outro 

homem buscar a imagem de Nossa Senhora da Alegria, em louça, que estava por cima 

da porta da capela do lado de fora, e a imagem de mármore que estava na Senhora dos 

Remédios também por cima da porta da capela, do lado de fora. Uma e outra são muito 

boas. A de louça é lindíssima e a segunda é bem possível que tenha sido feita na Itália e 

vindo de lá nos belos tempos de Castelo de Vide. Isto fez-se com o medo de virem a ser 

roubadas. Várias pessoas me pediam para as tirar pelo perigo que corriam. Há poucos 

dias foi roubado um jazigo no cemitério e os roubos continuam. Foram trazidas para o 

Museu. 



Quanto à Igreja Matriz muita gente se preocupa com a segurança da Matriz onde nós 

temos autênticas peças de arte. Que o Senhor nos guarde de quem nos queira fazer mal. 
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Vida de Piedade de 1973 – A vida de piedade este ano manteve-se. A média de 

comunhões deve andar à volta de 40 por dia. Os meses de mais comunhões são Março, 

Maio, Agosto e Setembro. 

Têm ajudado nas confissões os Padres João de Deus e Serafim de Areias e Alpalhão, 

respectivamente. 

É no mês de Maio que mais se sente a vibração do povo. 

Casa de S. Filomena – Livraria – 24-2-1974 – Esta casa abriu em 1-XII-1958. Durante 

muito tempo, quasi desde o princípio, tomou conta da escrita e da orientação da casa o 

Sr. João da Conceição Leitão e sua Esposa D. Maria Mouro Leitão. 

De há tempo para cá estes senhores, que foram sempre dedicadíssimos, por falta de 

saúde dele, teem pedido que fossem dispensados. 

Por vários se quiz fechar a casa. Eles, porque tinham pena da casa que fizeram com o 

seu esforço, não deixavam. Tentou-se há uns meses a venda mas em vão. Ultimamente 

apareceram vários compradores. Porém, feito o balanço que há muitos anos não era 

feito, verificou-se que a existência da casa em preço de venda rondava os 309 mil 

escudos. 

Porque ninguém contava com tanto, os compradores que contavam apenas com uns 100 

mil escudos foram desistindo. 

Tivemos sempre uma empregada. 

Quando já não esperávamos vender, apareceram a comprar a Srª D. Arminda LeCocq 

(Almarjão) e D. Suzette Alvarrão. Apareceram hoje e hoje mesmo se fez a compra e a 

venda por 230 mil escudos pagos parte já e a outra parte em Junho ou Julho com juros. 

Demos graças a Deus todos, porque foi e é um alívio para todos nós que estamos 

cansados. E sempre valeu a pena o sacrifício, primeiro porque se ajudou a pessoa que 

tomava conta do balcão,  
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venderam-se centenas de imagens e crucifixos e terços e outros artigos religiosos e 

ainda pelo espólio ou ajuda material que a igreja agora recebe. 

Embora nunca tenha recebido o que se desejava para a Sopa de S. José, vem agora tudo 

junto. 

A casa fica arrendada à pessoas donas da Livraria. 

Natal de 1973 – O presépio foi feito por estudantes. Orientaram a Sílvia Roque e o Luiz 

Malcata Raposo. Agradou bastante. Era uma meia laranja dentro da qual colocaram o 

Presépio. A meia laranja com 1,5 m de diâmetro era interiormente forrada com recortes 

ilustrados de revistas e algumas inscrições. 

Folar do Senhor Bispo – 14-4-1974 – Mais uma vez se deu ao Senhor Bispo o seu folar: 

foram 5 borregos e um quilo de amêndoas. Trata disto a Srª D. Maria Luísa Cordeiro. O 

Sr. Bispo agradeceu com uma carta que fica no arquivo da Matriz. Agradeceu e nota-se 

o seu contentamento. 

Páscoa e Semana Santa - Com a ajuda dos Srs. P
es

 Nuno, João de Deus e Serafim e 

Emílio fez-se tudo e bastante bem. 

No Domingo de Páscoa a Festa correu talvez como nunca. Muita gente, muito respeito e 

piedade. Comunhão numerosíssima. Graças a Deus. 

Porém é de pensar no futuro fazer as coisas sem música atendendo ao que ela leva, 

porque se torna impossível arranjar com que lhe pagar. 

Pároco doente e Quaresma – A nossa Quaresma terá sido menos bem vivida em parte 

por doença do Pároco. Este esteve em Madrid 15 dias, cuidando da saúde na Clínica 

Jiménez Diaz. 

Mês de Maio – Com muita gente embora talvez não tanta como nos outros anos fez-se o 

Mês de Maria com oferta diária de flores por ruas. 

 

p.22                                               Maio de 1974 

 

A pregação versou sobre a explicação do documento pontifício “Marialis cultus” 

publicado em 2 de Fevereiro passado. 

A pregação interessou e creio que terá feito bem. 

Primeira Comunhão – 26-V-74 – Fez-se neste dia e correu muito, muito bem. As 

catequistas foram admiráveis no seu trabalho tanto para hoje como para a Comunhão 

Solene. 



2-6-1974 – Comunhão Solene – Fez-se neste dia com a presença de 26 crianças – 7 

meninos e 19 meninas. Sem fazer barulho e sem espalhafatos parece que correu bem. 

Fez-se à Missa do Meio dia e todas as crianças estavam bem acompanhadas por pessoas 

de família e outras. 

No ofertório ofereceram uma vela os Meninos: Gregório Rainho Pinela, João Manuel 

Melancia, João Serra Alexandre, Rui Jorge Martins, José Rui Rabaça, Carlos Veludo 

Raposo, Luís da Conceição Conchinha. 

Meninas: Maria João Palmeiro, Delfina Serrano Folgado, Margarida da Silva Soares, 

Margarida Canelas Mouta, Ana Maria Roque, Palmira Pereira Ventura, Fernanda Sena 

Lindo, Conceição Fernandes Conchinha, Maria José Subtil, Maria Candida Pinela, 

Francisca da Conceição Fidalgo, Francisca Bruno Cristino, Maria José Folgado, Maria 

José Cristino, Teresa Oliveira Ribeiro, Maria João Borba, Maria João Alexandre, 

Angelina da Pena Margarido. 

Casa de S. Filomena 2-6-1974 – Foram-me entregues neste dia os livros das contas da 

Livraria. Estão no arquivo da Matriz. Assim terminaram os trabalhos do Sr. Leitão e 

Esposa. 

Não se disse atraz, mas diz-se agora: as mobílias não se venderam. Deram-se a quem 

comprou a existência. Sobre esta fez-se um desconto de 20%. Descontaram-se para 

monos 16943$60 e deram-se as mobílias e o dinheiro que havia por receber dos clientes. 

E passaram a pagar renda da casa onde é preciso fazer despesas. Meteu-se água e tem de 

se pensar em sanitários. 
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4-6-1974 – Casa Paroquial – Estamos a fazer pequenas obras na casa Paroquial. Pôr 

mosaico na sala de jantar do r/c, na casa do azeite e na despensa da casa de banho. A 

madeira com as humidades apodreceu toda. 

Salvador do Mundo De há muito que o telhado desta igreja ameaçava ruína. Muita gente 

lastimava. Alguns prometeram ajudar, o que não fizeram. 

Poz-se um telhado novo em pre-esforçado, tijoleira e cimento. Obra para centenas de 

anos, esperamos. Sem madeira. Gastaram-se cerca de 40000$00. Não se receberam de 

esmolas mais de 1000$00, se tanto. Valeram as reservas. Nada se deve. Agora era 

preciso arranjá-la por dentro. Não creio que se venha a fazer essas obras. Outros as 

farão. O ideal seria ter menos capelas e igrejas, que não fazem falta e são um monte de 



encargos. Só a Matriz, para andar cuidada, exige despesas constantes quasi 

incomportáveis. 

As obras no Salvador do Mundo foram feitas durante o verão, tendo terminado em 

Setembro. 

Pensou-se em fazer logo a seguir uma festa que desse alguma coisa para as obras, mas 

não apareceu quem a fizesse. Fazer festas é das coisas mais difíceis na hora presente. 

Todos as querem mas não há quem queira ter trabalho. 

Rendeiro Mem Soares e coisas da igreja. Tendo arrendado tudo a uma pessoa que não 

pagava, tornou-se muito difícil, afastá-la apesar de não pagar. Da Mem Soares saiu por 

acção de despejo judicial. E das outras por um acordo conseguido depois de muitas 

tentativas pelo Dr. Aires, pelo Sr. Eleutério Manso. 

Foi para mim um alívio, dum pesadelo que só Deus conhecia em toda a extensão. 

Conseguiu-se isto no dia 1 de Junho, talvez há 2 anos que se andava nisto. O Sr. 

Eleutério resolveu isto em pouco tempo, graças a Deus. Deu-se lhe a ceara. Ele deu 

parte da vinha e nesse mesmo dia largou tudo. 
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Mês de Maria – géneros – Ofertas durante o mês. Massa 43 Kg. Arroz 39 Kg. Assucar 

21 Kg; sal 7 Kg; Azeite 3,5 l, Knorr 4 pc, detergente 2 pacotes, escovas 1, sabão 0,5; 

óleo 2 pac, feijão 6 l, grão 3 l, margarina 5 pac., cebolas 2 Kg, batata 2 Kg, ovos 26, 

farinha 3 Kg, bolachas 4 pac., café 250 gr, cacau 2 pac., pudins 4, toucinho e morcela 

0,5 Kg. 

5-8-1974 – Nª Sª Penha: A festa foi feita por um grupo de soldados. Da parte do povo 

correu muito bem. Da parte dos festeiros, assim, assim. Apresentaram contas mas 

gastaram muito em comes e bebes para eles e amigos. As contas próprias não foram 

bem explicadas. 

Da parte de um bêbado e meia dúzia de garotos correu mal, porque no fim da Santa 

Missa insultaram o celebrante. Efeitos do 25 de Abril e da liberdade – demagogia que 

reina em certas camadas. A isto e do que vem a seguir foi informado o Bispo da Diocese 

pelo próprio Pároco. 

Nª Sª da Alegria- 25-8-74 – Há uns meses a pedido e conselho do Dr. Bugalho e 

António Porfírio, foram retiradas e guardadas no Museu da Matriz as imagens de loiça e 

mármore que estavam respectivamente na Senhora da Alegria e Remédios. 



Isto aconteceu porque uns dias antes haviam roubado um jazigo do nosso cemitério. 

Aconteceu, porém, que passados uns meses e porque “o povo é quem mais ordena” 

assim julgam depois de 25 de Abril, algumas mulheres do castelo que na altura nada 

disseram, levadas por não se sabe quem – ou sabe? – começaram a falar e a querer 

protestar. 

Vieram à casa paroquial 4 homens em nome dos outros dizendo o que queriam. 

Foi-lhes explicado o que acontecera. O Pároco em pleno dia com um pedreiro e diante 

de quem quis ver e aconselhado e quasi forçado, mandou tirar a imagem que levou para 

o Museu da Matriz onde está. 

Baptizados e os casamentos: atendendo às liberdades, ao abusa das  
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liberdades e a falta de respeito e de educação, quasi nada se pode dizer a ninguém. Não 

respeitam, não acatam, vingam-se. 

Há, ninguém duvida, uma campanha surda movida diabolicamente contra os Sacerdotes, 

lugares e coisas sagradas. 

Casa Paroquial e Matriz e Centro – Fizeram-se obras nos três lados embora não de 

grande monta. Na Matriz os bancos levaram um arranjo como nunca e pintaram-se as 

janelas do lado do lajeado, mais precisadas. 

Vida de Piedade 1974 – Há cada vez menos gente na vila. Na participação da Santa 

Missa ao Domingo nota-se menos gente. Será só pela emigração? O que se tem passado 

na Igreja e dito e repetido nos últimos tempos não terá contribuído? A gente nova marca 

menos presença. Será o que aconteceu com um Padre que estando em Portalegre se 

reduziu ao estado laical e casou com uma rapariga universitária daqui? Ele era bem 

conhecido aqui e tudo continuava embora ainda no exercício das ordens. Menos 30 

comunhões por dia. Será o que se diz à volta? Será influência do 25 de Abril e da 

maneira como por muitos tem sido tratada a Igreja na Radio, T.V., imprensa e outros 

meios? 

Doença do Pároco – Depois de há bastantes meses passar mal, a sua saúde agravou-se 

em 4 de Novembro, tendo de recolher à Casa de Saúde. Nov. e Dezembro foram meses 

em que pouco fez. O Clero à volta procurou suprir e bem, principalmente o Sr. P. João 

de Deus de Areias, P. Serafim, de Alpalhão e Paço Episcopal. Só Deus sabe se voltará a 

estar capaz de trabalhar. 



Casa de trabalho – Tem sido um quebra-cabeças esta obra. Quis o Pároco que ela 

acabasse há tempos. Uma leiga não quis e teimou em que ficasse aberta. O Pároco 

cedeu para não contrariar. Hoje todos veem que foi uma asneira não ter acabado. Que o 

Senhor nos ajude a descobrir o que será melhor e como o fazer. 

Jardim de Infância. Continua aberto e com certa afluência o Jardim de Infância, serviço 

que urgia,  
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porque não havia em C. Vide quem o fizesse. Quando o ensino pre-escolar se 

oficializar, pois entregá-lo-emos. No local da Casa de trabalho que deixou de prestar 

serviço. Não faz falta. Fez muito bom serviço mas a sua hora passou. 

31-1-75 – Ilda Gualdino – Está gravemente doente com um cancro esta Senhora que 

tanto ajudou a igreja com o seu trabalho e até materialmente. Metemo-la na Caixa e de 

lá está e receber a reforma desde Abril passado. Senhor, que o seu martírio seja de 

redenção para este povo. 

Casa de trabalho – teem-se feito várias reuniões durante este mês em ordem a fechar a 

Casa de trabalho por falta de alunas e por não se justificar já tal obra que fez muito bem 

durante muitos anos. Mais de uma vez afirmei que a Casa de trabalho pelo número de 

raparigas e seu entusiasmo fazia de coadjutor e foi no meio uma grande força. Passou a 

sua hora e já se devia ter fechado há uns anos mas por razões sentimentais das pessoas a 

ela ligadas, foi-se mantendo aberta. 

Agora não tem sido fácil acabar, porque uma das mestras quis fazer exigências. Graças 

a Deus, neste momento parece estar tudo bem encaminhado. 

Edifício do Colégio 30-1-75 Até que enfim que tudo se resolveu. Fez-se hoje de tarde a 

escritura da venda do edifício do Colégio ao Estado. Há 2 ou 3 anos que se andava a 

tentar a venda e havia sempre dificuldades. Ultimamente as coisas andaram mais 

depressa, o Estado interessou-se mais e chegou-se finalmente a acordo. A escritura foi 

feita no cartório notarial de Castelo de Vide. O preço da venda que também custou a 

acertar, foi de 3000000$00 – 3 mil contos. 

Naturalmente hoje a casa e terreno custariam muito mais, mas também é certo que as 

coisas se fariam de outro modo e mais a contento dos usuários  
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actuais. As mobílias estão velhas e desactualizadas. Por outro lado a casa tinha custado 

muito menos. Foi feito pela Paróquia, embora ficasse como obra diocesana. A Paróquia 

nada recebeu, sendo certo que ela contribuiu com a maior parte e com esforço que não 

tem valor. 

Suponho que foi um bem não só o ter-se arrendado ao Estado para servir de Ciclo como 

vender-se. 

Certo é que se a Paróquia não tivesse feito o edifício, a vila não teria esta obra a servi-la. 

Casa de trabalho – 28-2-75 A Casa de trabalho fechou hoje. Era para terminar no fim de 

Abril, mas as que estavam preferiram sair já. Todas saíram a bem. A Casa fechou a bem 

com todas, menos a Vitória que tendo saído já resolveu fazer à mesma e à Igreja todo o 

mal que pudesse. Neste momento pelas vias oficiais está-se a estudar o que se lhe deve 

dar para satisfazer as suas exigências. 

- Vendo o que se está a passar por outro prisma ou com outros olhos e noutro plano 

conclui-se facilmente isto: Deus não quer que colhamos os frutos do bem que fizemos. 

Quer-nos na pobreza. Tudo quanto se fez de bem, só servirá para nos crucificar a nós 

que o fazemos. Fará bem aos outros, a nós não. 

- Tem razão a Escritura: non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Para 

vós a glória, para nós a Cruz. 

- Isto custa muito e exige um despojamento que crucifica. Com entusiasmo ou sem ele 

fizeram-se as obras só a pensar na glória de Deus e no bem dos outros. Parece que sendo 

bem feito, não teríamos de sofrer por isso. E afinal não é assim. 

Aqui em Castelo de Vide todas as obras feitas nos últimos anos serviram e servem para 

nos crucificar. Só uns tantos, muito poucos, entendem e nos acompanham. 

Senhor, aumentai a nossa fé e alimentai em nós a esperança cristã, a confiança em Vós. 

Aumentai em nós o amor. 

 

 

 

 

 

 

 



Pg. 25 e 26 numeradas e em branco, as restantes em branco e não numeradas. 

Na última página do livro está escrito o  

 

 

Termo de Encerramento 

Tem este livro 100 (cem) folhas por mim numeradas e rubricadas com a rubrica de que 

faço uso (segue-se a rubrica) 

Castelo de Vide, 27-8-1967 

Cónego Albano da Costa Vaz Pinto (assinatura) 

 


