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Mensagem do Presidente

António Calheiros Ferraz, CHD

É com um enorme gosto que apresento à Assembleia
Portuguesa, a todos os Voluntários e aos amigos da
Ordem de Malta em Portugal o número um do nosso
Boletim. Trata-se duma nova abordagem de
comunicação que reflecte a necessidade de
uniformização de imagem, e que se pretende seja o
principal instrumento de comunicação de actividades
e noticias da Ordem, a par do site da nossa
Assembleia que se encontra em fase de reformulação.
É motivo de grande júbilo para a Assembleia
Portuguesa a recente eleição para o cargo de Grande
Comendador da Ordem do Fra´ Dom Ruy de Villas-
Boas a quem os desígnios do Senhor entregaram o
importante desafio de servir a Ordem em Roma, num
cargo de grande exigência e sacrifício. Desejamos-lhe
o maior sucesso no seu desempenho.
Termina agora um dos trimestres de trabalho mais
visível da nossa Assembleia, em que preparámos e
montamos com reconhecido sucesso a 43ª Campanha
de Apoio aos Peregrinos a Fátima e comemoramos o
dia em honra de S João Baptista, nosso Santo Patrono.
Esta edição do nosso Boletim está pois muito focado
no trabalho desenvolvido nos caminhos de Fátima,
mas abordam-se ainda outros assuntos em que
procuramos fazer um breve relato de todas as
actividades desenvolvidas pela Ordem, quer em
Portugal, quer pelo mundo.
Pela fé, ao longo dos séculos, os membros da nossa
Ordem prodigalizaram-se, primeiro, na assistência dos
doentes em Jerusalém e, depois, no amparo dos
peregrinos na Terra Santa, escrevendo gloriosas
páginas de caridade cristã e defesa da cristandade.
Nesse sentido, teremos de ter sempre presente o
compromisso que assumimos como Cavaleiros e
Damas da Ordem, para mudar o mundo ao nosso
redor, transformando-o num mundo melhor.
Somos assim há mais de 900 anos, e assim
continuaremos fiéis ao nosso carisma dando dele
publico testemunho para servir o Próximo e o
transmitir aos vindouros.
A todos, votos de merecidas férias.

• Campanha de Fátima

• Banco Alimentar

• Dia do Santo Patrono
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Fra’ Ruy Villas-Boas

Grande Comendador 

da Ordem de Malta

Durante o Capítulo Geral realizado
em Maio, Fra’ Dom Ruy Villas-Boas
foi eleito para o importantíssimo
cargo de Grande Comendador e
Superior dos Membros Religiosos da
Ordem de Malta.
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Ordem de Malta no Mundo

Capítulo Geral

Audiência com o Santo Padre

O Grão-Mestre da Ordem
de Malta foi recebido no
dia 29 de Junho em
audiência no Vaticano
pelo Papa Francisco. A
reunião permitiu dar
informações actualizadas
a Sua Santidade sobre as
principais actividades
médicas, sociais e
diplomáticas da Ordem.
No final da audiência, o
Papa Francisco recebeu o
novo Soberano Conselho
da Ordem de Malta e o
seu Embaixador junto da
Santa Sé.

Presidido por S.A.E. o Príncipe e Grão-Mestre, o Capítulo Geral da
Ordem de Malta reuniu-se em Roma, no Palácio Magistral, nos
dias 1 e 2 de Maio, para eleger os membros do próximo Soberano
Conselho.
Neste capítulo foi eleito Fra’ Ruy Villas-Boas para o lugar de
Grande Comendador. Foi ainda reconduzido como Grande
Chanceler Albrecht Freiherr von Boeselager. Dominique Prince de
La Rochefoucauld-Montbel e János Graf Esterházy de Galántha
foram igualmente reconduzidos nas funções de Grande
Hospitalário e Recebedor do Tesouro, respectivamente.
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Malteser International

Resposta ao Ébola

O Malteser International está a
intensificar os seus esforços de ajuda,
após a confirmação do primeiro caso
de infecção pelo vírus Ébola no
Uganda.
Desde o final de 2018, o Malteser
International tem trabalhado para
ajudar a mitigar a disseminação do
surto, treinando pessoal de saúde no
Uganda ao longo das regiões
fronteiriças com a República
Democrática do Congo sobre como
reconhecer os sintomas e lidar com
os pacientes de forma eficaz. Esta
acção vai ser agora reforçada com €
100.000 adicionais de financiamento
fornecido pelo Ministério Federal das
Relações Exteriores alemão para
treinar e preparar mais profissionais
de saúde para gerir casos suspeitos,
bem como para distribuir mais
equipamentos de protecção e
desinfectantes.
A actual epidemia de Ébola na
República Democrática do Congo está
ocorrendo numa área densamente
povoada, onde frequentes conflitos
armados entre grupos rebeldes têm
actividades de resposta complicadas.

Sessão de formação no Uganda
(Foto: Malteser International)
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Encontro de preparação 

em Fátima
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Campanha de apoio aos peregrinos a Fátima

No dia 25 de Abril realizou-se em Fátima
uma reunião geral do Corpo de
Voluntários da Ordem de Malta. O
objectivo da reunião foi o de criar uma
oportunidade para o convívio entre todos
os Voluntários, Cavaleiros e Damas
presentes, e ao mesmo tempo apresentar
a campanha de apoio aos peregrinos, que
iniciou alguns dias depois.
O encontro iniciou-se com a celebração da
Eucaristia presidida por Sua Excelência
Reverendíssima o Senhor Dom Antonino
Dias, Bispo de Portalegre.
Da parte de tarde realizaram-se diversas
reuniões paralelas entre voluntários,
médicos e com o Santuário de Fátima para
apresentação da forma como a campanha
estava planeada.

Campanha de Fátima 2019 em números

120 Voluntários 
por dia

1261
Dormidas de peregrinos

8867
Peregrinos tratados

Uma vez mais, a Ordem de Malta voltou a colocar na
estrada todo o dispositivo de apoio aos peregrinos que se
dirigiram ao Santuário de Fátima, sendo este o 43.º ano
em que este apoio se faz presente no caminho dos
peregrinos. Este auxílio foi disponibilizado em conjunto
com outras organizações de apoio coordenadas pelo
Movimento da Mensagem de Fátima. Com postos de
atendimento que cobriram as principais rotas de norte,
sul e interior que se dirigem ao Santuário, a Ordem de
Malta prestou assistência médica a 8.867 peregrinos.
Na principal rota do Norte, o apoio da Ordem de Malta
iniciou-se nos Carvalhos, mesmo à saída do Porto e
estendeu-se até Santa Catarina da Serra, com postos a
cada 40km. Nalguns destes postos foi ainda
disponibilizada dormida aos peregrinos com o apoio de
tendas do Exército Português.
A Sul, os 10 postos de atendimento aos peregrinos
localizam-se normalmente em locais de pernoita. Para os
que vinham da zona de Lisboa, a cobertura do apoio
prestado iniciou-se na Azambuja e estendeu-se por mais 4
postos até Minde.
Nos caminhos do interior norte, o apoio da Ordem de
Malta começou em Vila Real e a través de mais 4 postos
cobriu o caminho até ao entroncamento na via que
procede do Porto.
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Ministra da Saúde visita 

Posto da Ordem de Malta
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Durante a campanha de assistência aos
peregrinos a Fátima a Ministra da Saúde, Dra.
Marta Temido, visitou o posto do Barracão de
assistência da Ordem de Malta. Foi recebida e
acompanhada nesta visita pelo Presidente da
Assembleia Portuguesa, Dr. António Calheiros
Ferraz, pelo Hospitalário, Eng.º José Manuel
Correia Alves, e pelo Presidente do CVOM,
Augusto Pinto Osório.
Durante a visita foi possível apresentar à
Ministra da Saúde todo o trabalho realizado nos
postos da Ordem de Malta. Esta visita foi
igualmente uma oportunidade de estabelecer
um contacto com o Governo no sentido de
melhorar a coordenação na preparação de
futuras campanhas.

Campanha de apoio aos peregrinos a Fátima

Banco Alimentar contra a 

fome

Nos dias 25 e 26 de Maio o
CVOM esteve a prestar
apoio à campanha do Banco
Alimentar Contra a Fome,
num supermercado no Porto
e no Armazém Central em
Alcântara, Lisboa.
Neste fim de semana, o
Banco Alimentar conseguiu
angariar um total de 1.623
toneladas de alimentos.
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Celebra-se a 24 de Junho a festa da Natividade de S.
João Baptista, o Santo Percursor e Patrono da Ordem
de Malta. Como é tradição dentro da Ordem, celebra-
se no próprio dia ou em dias próximos esta festa. Este
ano, a Assembleia Portuguesa da Ordem de Malta
celebrou esta Festa no dia 29 de Junho, no Porto, na
magnífica Igreja da Venerável Ordem Terceira de S.
Francisco. A Eucaristia foi presidida por Sua Exa.
Revma. D Carlos Ximenes Belo, Bispo Emérito de Díli e
concelebrada pelos Reverendos Padres Doutor João
Pedro Bizarro, Capelão Magistral e André Olim (OSB),
tendo contado ainda com a presença de S. A. R. o
Príncipe da Beira, Senhor D. Afonso de Bragança.
Depois da Santa Missa procedeu-se à cerimónia de
inauguração e bênção da sala dos Grão Mestres da
Ordem de Malta. Sob o impulso do seu Provedor, Prof.
Doutor D. Gonçalo Vasconcelos e Sousa (Castelo
Melhor), a Venerável Ordem reuniu um importante
conjunto de retratos de Cavaleiros e Grão Mestres da
Ordem de Malta, garantindo assim a preservação de
uma colecção única no nosso País. Seguiu-se um jantar
numa das magníficas antigas enfermarias do Hospital
de São Francisco, transformada em sala de recepções.

Dia do Santo Patrono
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No passado dia 11 de Abril, uma Delegação do novo
Conselho apresentou cumprimentos a S.A.R. o
Senhor Dom Duarte de Bragança, Duque de
Bragança e Chefe da Casa Real Portuguesa,
aproveitando a oportunidade para trocar
impressões sobre as obras assistenciais da Ordem
em Portugal, nomeadamente, a iminente campanha
de apoio aos Peregrinos de Fátima.

Também no dia 11 de Abril, uma Delegação do
Conselho foi recebida por Sua Eminência o Senhor
Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de
Lisboa. Depois de apresentada a missão que
mobiliza a Ordem de Malta em Portugal, com
natural destaque para as Obras Assistenciais e
para a Campanha de Apoio aos Peregrinos de
Fátima, ficou a certeza de que o Senhor Dom
Manuel acompanhará com interesse e entusiasmo
a vida espiritual da Assembleia Portuguesa.

Audiência com o Cardeal 

Patriarca de Lisboa

Apresentação de cumprimentos 

a S.A.R. o Duque de Bragança

Audiência com o Bispo do 

Porto

No dia 17 de Abril, uma Delegação do Conselho
apresentou cumprimentos a Sua Excelência
Reverendíssima o Senhor Dom Manuel Linda,
Bispo do Porto. Esta visita foi uma oportunidade
de apresentar o novo Conselho e trocar algumas
impressões sobre as obras assistenciais levadas
a cabo pela Ordem de Malta na Diocese do
Porto.

Reunião com a Ministra da 

Saúde

Na sequência da visita realizada pela Ministra da
Saúde, Dra. Marta Temido, a um dos postos de
apoio aos peregrinos a Fátima, a Ordem de
Malta foi convidada a reunir com a Ministra da
Saúde para iniciar um trabalho de análise e
implementação de formas de colaboração.
A reunião teve lugar no dia 30 de Maio no
gabinete da Ministra. Esta foi uma oportunidade
de apresentar algumas necessidades
operacionais relacionadas com o
desenvolvimento das campanhas de apoio aos
peregrinos. Esta reunião permitiu abrir um canal
de comunicação entre a Ordem de Malta e o
Ministério da Saúde para a coordenação de
acções de natureza sanitária que venham a ser
implementadas pela Ordem de Malta em
Portugal.
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26 de Agosto a 1 de Setembro - Apoio a peregrinos 
- Santiago de Compostela
6 a 8 de Setembro - Feira Medieval de Leça do Balio 
– Acção de angariação de fundos – Leça do Balio
8 de Setembro – Capelania do Hospital S. João –
Porto
4 de Outubro – Missa mensal – Igreja de Santa Luzia 
- Lisboa
5 de Outubro - Reunião de trabalho CVOM – Sede 
CVOM – Porto
7 de Outubro – Missa mensal – Capela de Nossa 
Senhora da Conceição – Porto
10 de Outubro – Missa mensal - Igreja paroquial de 
S. João de Lourosa - Viseu
12 e 13 de Outubro – Peregrinação CVOM - Fátima
Novembro (Data a anunciar) – Retiro - Fátima
14 de Dezembro – Festa de Natal – Igreja de Santa 
Luzia - Lisboa

Ficha técnica
Colaboraram nesta edição: Adriana Alves Pinto, António Calheiros Ferraz, Bernardo Sousa Ribeiro, Fra’ João Freire de Andrade, 
José Manuel Correia Alves, Nuno Pombo.
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Vida Espiritual na Ordem
A Assembleia Portuguesa tem vindo a intensificar
esforços no sentido de melhorar o apoio ao
desenvolvimento espiritual dos seus membros. Para
isso e durante o segundo trimestre de 2019 foram
restabelecidas as missas mensais em Lisboa (nas
primeiras sextas-feira de cada mês), no Porto (nas
primeiras segundas-feiras do mês) e em Viseu (nas
segundas quintas-feiras de cada mês).
Também com este propósito, começaram a ser
enviadas semanalmente por correio electrónico
reflexões, ou meditações, espirituais preparadas
especialmente para este efeito pelos nossos
capelães. O objectivo é que estas reflexões
permitam aos membros da Assembleia Portuguesa
e aos seus voluntários uma união confraternal na
oração, contribuindo nessa medida para aumentar o
espírito de comunhão e vivência dentro da Ordem.

No dia 30 de Junho, os voluntários, da região Sul
promoveram um salutar convívio, com um passeio
no Galião Maria Luísa em águas do Sado.
Foi um tempo de confraternização e avivar de
companheirismo importante para a Missão.
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