
Salesianos: 
70 anos de presença na Madeira

Um projeto educativo inspirado em S. João Bosco e nos valores do Evangelho

No domingo, dia 25 de outubro, foram 
assinalados os 70 anos da chegada 

dos Salesianos à Diocese do Funchal. Uma 
presença com grande reconhecimento, es-
pecialmente pelo serviço prestado à edu-
cação.

Ao chegarem à Ilha da Madeira, tin-
ham já os Salesianos uma decisiva missão 
a cumprir: dirigir a Escola de Artes e Ofí-
cios fundada em 1921 pelo Pe. Laurindo 
Leal Pestana (1883-1951), pároco de San-
ta Maria Maior. Nesta escola, os rapazes 
pobres e abandonados encontraram habi-
WDomR�H�XP�OXJDU�GH�IRUPDomR�SUR¿VVLRQDO�
HP�iUHDV�FRPR�D�FDUSLQWDULD��WLSRJUD¿D�H�
electricidade. 

Ao ver realizado o seu desejo de trans-

ferir aos Salesianos a sua obra, o Pe. Lau-
rindo terá dito: “Posso morrer descansa-
do. A minha obra está em boas mãos”. 

Os Salesianos, desde logo, perceberam 
que era necessário responder com criati-
YLGDGH�H�RXVDGLD�DRV�JUDQGHV�GHVD¿RV�GD�
realidade madeirense. Inspirados no ca-
risma de Dom Bosco, e nos valores cris-
tãos, lançaram mãos à obra na construção 

de um projeto educativo de qualidade para 
o bem da juventude.

Em 1975 foi também entregue à Con-
gregação Salesiana o cuidado pastoral da 
paróquia de Fátima.

Desde 2011, a iniciativa “Escola Des-
portiva Mais Salesianos Funchal” trabal-
ha “com e para os jovens, especialmente os 
mais vulneráveis e necessitados”, um pro-
jeto integrado na “SolSal - Solidariedade 
Salesiana”, de “promoção e prevenção de 
crianças e jovens em situação de vulnera-
bilidade pessoal e social em vista do seu 
desenvolvimento integral e participação 
cívica responsável e ativa como cristão e 
cidadão, bem como na autonomização das 
famílias em situação de risco social”.z
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um “pórtico da esperança”. No dia 1 celebra-
PRV�WRGRV�RV�VDQWRV�H�QR�GLD���RV�¿pLV�GHIXQWRV��

Os santos são aqueles cristãos que durante a 
sua vida na terra foram testemunho e exemplo de 
vida cristã, que podemos e devemos seguir, e que, 
agora, no céu, contemplando o rosto de Deus, in-
tercedem por nós junto do Pai. 

Os defuntos (aqueles que terminaram a sua 
“função”, a sua actividade) são os cristãos que, 
terminada a sua vida na terra continuam a sua 
FRQGLomR� GH� SHUHJULQRV�� SXUL¿FDQGR�VH� SDUD� R�
momento em que, também eles, se possam apre-
sentar junto de Deus.

Mas todos — santos ou peregrinos — são para 
QyV�D�D¿UPDomR�GH�TXH�HVWH�PXQGR�TXH�YHPRV�H�
no qual vivemos não é tudo, não esgota a vida. 
Pelo contrário: é apenas o início de uma existên-
cia.

&RPR�D¿UPD�6��3DXOR��³6H�WHPRV�D�HVSHUDQoD�
em Cristo apenas para esta vida, somos os mais 
dignos de compaixão de todos os homens. Mas 
não. Cristo ressuscitou dos mortos como primí-
cias dos que adormeceram” (1 Cor 15,19). A espe-
rança convida a olhar mais longe. Sem desviar o 
olhar da terra que pisamos, colocamos o coração 
onde se encontra a vida eterna. E esse olhar faz 
com que os sofrimentos, os problemas e também 
as alegrias e conquistas de agora ganhem um 
novo sentido.z

No pórtico da esperança

D. Nuno Brás

“Sem desviar o olhar da terra que 
pisamos, colocamos o coração onde se 

encontra a vida eterna.”
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NÓS POR CÁ

31 de outubro, SÁBADO, 
(Encerramento do mês de outubro),  
Paróquia do Caniçal: Crismas, 16h 
| Paróquia de Gaula: Eucaristia, 
18h | Paróquia de Santa Cecília: 
Eucaristia, 19h | Paróquia da 
Assomada: Eucaristia, 19h | Paróquia 
da Encarnação: Eucaristia, 20h | 
Paróquia da Lombada: Eucaristia, 
20h.

01 de novembro, DOMINGO,  
(Solenidade de Todos os Santos, 
Semana dos Seminários - 1 a 8 
de novembro), Igreja da Nazaré: 
Eucaristia com  militares que 
serviram no Ultramar, 12h | Igreja  
do Caniço: Eucaristia da Festa de 
Nossa Senhora da Consolação, 15h | 

02 de novembro, SEGUNDA-
FEIRA, (Comemoração de Todos 
os Fiéis defuntos), Cemitério de 
São Martinho: Eucaristia presidida 
por D. Nuno Brás, 15h | Cemitério 

de Câmara de Lobos: Eucaristia, 
15h30 | Cemitério da Serra de Água: 
Eucaristia, 17h | Igreja da Serra de 
Água: Eucaristia: 18h.

03 de novembro, TERÇA-FEIRA, 
Sé: Eucaristia em memória dos 
bispos falecidos, 11h. | Reunião do 
Secretariado Diocesano de Pastoral, 
20h.

04 de novembro, QUARTA-
FEIRA, (S. Carlos Borromeu), 
Concelho presbiteral, 10h | 
Secretariado Diocesano da Educação 
Cristã (Rua Fernão de Ornelas): Curso 
de Iniciação para catequistas, 19h30 
| Paróquia da Nazaré: Exposição de 
imagens de Nossa Senhora de Fátima 
que acompanharam os militares do 
Ultramar.

05 de novembro, QUINTA-FEIRA, 
Conselho Episcopal, 10h.

Domingo XXXI 
do Tempo Comum

Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus su-
biu ao monte e sentou-Se. Rodearam-n’O os 

discípulos e Ele começou a ensiná-los, dizendo: 
«Bem-aventurados os pobres em espírito, porque 
deles é o reino dos Céus. Bem-aventurados os 
humildes, porque possuirão a terra.  Bem-aven-
turados os que choram, porque serão consola-
dos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de 
justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados 
os misericordiosos, porque alcançarão miseri-
córdia. Bem-aventurados os puros de coração, 
porque verão a Deus. Bem-aventurados os que 
SURPRYHP�D�SD]��SRUTXH�VHUmR�FKDPDGRV�¿OKRV�
de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perse-
guição por amor da justiça, porque deles é o reino 
dos Céus. Bem-aventurados sereis, quando, por 
minha causa, vos insultarem, vos perseguirem 
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. 
Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a 
vossa recompensa». z 

EVANGELHO (Mt 5, 1-12a )

Agenda Pastoral

Acompanhe-nos em www.jornaldamadeira.com 
Facebook: www.facebook.com/jornaldamadeira

Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

“Os Salesianos, desde logo, 
perceberam que era necessário 
responder com criatividade e 

RXVDGLD�DRV�JUDQGHV�GHVD¿RV�GD�
realidade madeirense.”
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IGREJA

P.  Giselo Andrade

“A tarefa educativa, o desenvolvi-
mento de hábitos solidários, a ca-

pacidade de pensar a vida humana de 
forma mais integral, a profundidade 
espiritual são realidades necessárias 
para dar qualidade às relações huma-
nas”, escreveu o Papa Francisco (Fra-
telli Tutti, 167).

Os Salesianos chegaram à Madeira 
há 70 anos. O trabalho que ao longo 
destes anos desenvolveram na nos-
VD�5HJLmR�OHYRX�PH�D�UHÀHWLU�VREUH�R�
papel da Igreja diocesana na criação 
de “ambientes” educativos: num pri-
meiro momento ligado às paróquias, 
e depois através dos colégios católicos 
de diferentes congregações religio-
sas, que lutaram pela alfabetização e 
instrução das crianças madeirenses, 
especialmente aquelas que se encon-
travam em condições de maior preca-
riedade.

Nesta linha, insere-se a obra do pa-
dre Laurindo Leal Pestana, nascido a 
17 de janeiro de 1883, que dedicou o 
seu ministério à juventude abandona-
da da paróquia de Santa Maria Maior. 
Um ano antes da sua morte entregou 
cheio de alegria a Escola de Artes e 
Ofícios, que fundara em 1921, aos Pa-
dres Salesianos. “Não foi salesiano, 
mas o espírito do grande educador e 
pai dos jovens, o fundador dos Sale-
sianos, estava nele” escreveu D. Mau-
rílio de Gouveia no seu livro “Cristãos 
exemplares” (2014). 

Neste sugestivo Dia de Todos os 
Santos, para além do padre Laurindo, 
quero também recordar a Madre Vir-
gínia Brites da Paixão. 

Esta mensageira da devoção ao 
Imaculado Coração de Maria, nascida 
há 160 anos, que o povo carinhosa-
mente chama de “santa freirinha”, em 
1910, é obrigada a deixar o Convento 
das Mercês, onde viveu 34 anos, e a 
regressar à casa de família no Lombo 
dos Aguiares, em Santo António. Mo-
rreu com fama de santidade a 17 de 
janeiro de 1929, e continua a ser nos 
nossos dias um modelo de vida cristã. 

Neste particular momento que nos 
é dado viver, o testemunho dos santos 
são alimento de esperança para o ca-
minho. Os santos são escolas de vida e 
humanidade. As suas vidas têm o po-
der de inspirar outras vidas e porque 
não também a minha?z

A tarefa educativa 

Jornada Diocesana do 
Apostolado dos Leigos

No dia 21 de novembro realiza-se na 
Igreja do Colégio a Jornada Diocesa-

na do Apostolado dos Leigos que terá como 
tema: “A Eucaristia constrói-nos no camin-
ho da fé”. A iniciativa, organizada pelo Se-
cretariado de Pastoral da Diocese do Fun-
chal, contará com conferências do Bispo do 
Funchal e o Cónego Vítor Gomes. 

As inscrições podem ser feitas na Cúria  
Diocesana ou no site da diocese.z

Foto: Duarte Gomes

JC+M assinalou aniversário na 
paróquia do Caniço 

O Bispo do Funchal recordou o contexto 
da fundação do movimento juvenil: “quan-
do todos os jovens andavam aí nas ruas com 
revoluções socialistas e sociais e o senhor 
D. Francisco Santana teve a ousadia de di-
zer que havia uma alternativa, de dizer que 
Jesus Cristo era muito melhor, muito mais 
revolucionário, correspondia muito mais à 
própria natureza humana e nos abria ou-
tros horizontes e o JC+M surgiu disso, dessa 
irreverência e o ir contra o já feito, o habi-
tual, mostrando que Jesus Cristo era a irre-
verência que não se conforma com aquilo 
que todos dizem, pensam e fazem”.

“É isto que nos falta a nós. E falo não só 
para o JC+M, falo para toda a nossa diocese: 
falta-nos mostrar que Jesus Cristo é outra 
coisa, é qualquer coisa que não se reduz aos 
nossos pensamentos, à moda, ao habitual”, 
referiu o bispo diocesano. 

Outras duas iniciativas marcaram a ce-
lebração deste aniversário: Uma vigília de 
oração na Igreja do Estreito de Câmara de 
Lobos com o tema “Vive a Eucaristia” e a 
iniciativa “Musica é palavra” que teve lugar 
na Igreja do Caniço na tarde do dia 25 de 
outubro.z 

Pastoral Penitenciaria 
lança campanha

“Tu Contas! Por isso Ele nasce!’, é o tema 
da campanha de Natal da Pastoral Peni-

tenciária da Diocese do Funchal. 
Trata-se de uma iniciativa que visa ofere-

cer a cada recluso do Estabelecimento Pri-
sional do Funchal um postal de Natal feito 
manualmente,  com uma “mensagem de 
esperança demonstrativa da vontade cristã 
de neste Natal a todos anunciar que Deus é 
amor”. O postal poderá ser entregue até ao 
dia 4 de dezembro, nas paróquias.z

Bispo do Funchal agradeceu trabalho 
dos Salesianos na Região 

D. Nuno Brás presidiu à celebração dos 70 anos da presença do Salesianos na Madeira |  Foto: Duarte Gomes 

Luísa Gonçalves   

O bispo do Funchal presidiu 
DR�¿P�GD�WDUGH�GH�GRPLQ-

go, dia 25 de outubro, a uma 
Eucaristia com a qual se assi-
nalaram os 70 da chegada dos 
Salesianos à Madeira. 

Uma oportunidade para o 
prelado realçar o trabalho que 
os Salesianos e em particular 
o colégio, têm feito em prol da 
Madeira e dos madeirenses, vi-
vendo e ensinando de tal modo 
que “seja transmitida uma 
vivência em que Deus seja o 
centro”, porque, frisou, “é dife-
rente olhar para o mundo com 
os olhos de Deus e olhar para 
o mundo simplesmente com os 
olhos humanos”. 

Numa homilia baseada no 
Evangelho, que como o próprio 
disse nos centrava no facto de o 
amor ser o fundamento da vida 
cristã, D. Nuno Brás sublinhou 
a importância de amarmos a 
Deus em primeiro lugar, depois 
amar ao próximo, descobrindo 

o seu valor e percebendo que 
ele nos aparece “como pre-
sença, como sinal do próprio 
Deus” e depois amarmo-nos a 
nós próprios.  

São essas diferentes ‘for-
mas’ de amor que nos ajudam 
“a entender, a nos entender-
mos a nós próprios no seio da 
sociedade”, que não se quer 
“uma sociedade de egoístas, 
mas uma sociedade em que 
somos próximos uns dos ou-
tros, em que somos para todos 
o próximo”. O mesmo é dizer, 
“uma verdadeira comunidade”, 
neste particular “uma comuni-
dade escolar”, que põe em prá-
tica este fundamento e “uma 
escola em que cada um se ame 
também a si mesmo”, sabendo 

que “antes de mim existe Deus 
e o próximo”. 

 Neste contexto, D. Nuno 
Brás disse não ter dúvidas de 
que “estes três amores são os 
grandes objetivos do ensino 
aqui nesta escola porque, sim, 
o amor ensina-se: o amor a 
Deus, o amor ao próximo, o 
amor a mim mesmo”. De res-
to, concluiu, ensinar estes três 
DPRUHV� ³p� R� JUDQGH� GHVD¿R� H�
o grande convite que se conti-
nuam a colocar a esta Escola 
Salesiana”. 

No início da Eucaristia, con-
celebrada pelo bispo emérito 
D. António Carrilho e por sa-
cerdotes da congregação e não 
só, a escritora Graça Alves leu 
um texto da sua autoria sobre 
estes 70 anos dos Salesianos na 
Madeira. 

Na Eucaristia participaram 
o presidente da Assembleia 
Legislativa da Madeira, o vice-
presidente do Governo e o pre-
sidente da Câmara do Funchal, 
bem como antigos alunos.z 
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DIOCESE DO FUNCHAL

“O amor ensina-se: o 
amor a Deus, o amor ao 
próximo, o amor a mim 

mesmo”

O movimento dos Jovens Cristãos da 
Madeira (JC+M) celebrou no domin-

go 25 de outubro os 46 anos de fundação 
numa Eucaristia presidida pelo Bispo do 
Funchal na Igreja do Caniço. 

Na oportunidasde, D. Nuno Brás desa-
¿RX�RV�MRYHQV�D�YROWDUHP�j�LUUHYHUrQFLD�GRV�
tempos da sua criação e a serem originais 
e não fotocópias, como dizia o beato Carlo 
Acutis, não jovens iguais aos outros, que 
fazem apenas o que os outros fazem. 

Semana de Oração 
pelos Seminários

A Semana dos Seminários que é celebra-
da de 1 a 8 de novembro, tem como 

tema a passagem do Evangelho: “Jesus 
chamou os que queria e foram ter com 
Ele” (Mc. 3,13). Na mensagem para esta 
semana, o presidente da Comissão Episco-
pal Vocações e Ministérios disse: “damos 
graças a Deus porque continua a chamar 
alguns para serem pastores do seu povo e 
por todos os jovens e adultos que souberam 
escutar e responder com generosidade”.z

Encíclia “Fratelli Tutti” 
apresentada na ALM
A nova encíclica do Papa foi apresentada 

no salão nobre da Assembleia Legislati-
va da Madeira no dia 28 de outubro, numa 
mesa redonda moderada pelo Pe. José Luis 
Rodrigues. O encontro contou com a par-
ticipação do Presidente da Assembleia Re-
gional da Madeira, José Manuel Rodrigues,  
Brício Araújo (PSD), Paulo Cafôfo (PS), Rui 
Barreto (CDS-PP), Élvio Sousa (JPP) e Ed-
gar Silva (PCP).z

Aniversário da 
Madre Virgínia 
Brites da Paixão 

O bispo do Funchal presi-
diu na manhã de sábado, 

dia 24 de outubro, no Mostei-
ro de Santo António, a uma 
Eucaristia em ação de graças 
pelos 160 anos do nascimento 
da Madre Virgínia Brites da 
Paixão.

Esta Eucaristia deveria 
marcar também o encerra-
mento do Processo Diocesa-
QR�GD�%HDWL¿FDomR�GD�0DGUH�
Virgínia. No entanto, a des-
coberta de novos documentos 
escritos pela própria, de que 
chegaram cópias à Diocese 
do Funchal na passada sexta-
feira, dia 23 de outubro, adia-
ram esse encerramento. 

D. Nuno Brás, nesta ce-
lebração apelou a que “não 
deixemos de pedir por sua in-
tercessão as graças do céu”. z

Editorial:


