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Mensagem do Presidente
Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum. Eis o carisma da
nossa Ordem. Amar a Deus e amar o Próximo através da
defesa da Fé e do auxílio aos mais carenciados. A
sinceridade, a acção exemplar e o compromisso do
Cavaleiro de Malta foram, nos últimos 900 anos, o reflexo
do seu desejo de servir a Deus através do serviço
hospitalário aos pobres e aos doentes. O último trimestre
de 2019 fica marcado na vivência da Ordem de Malta em
todo o mundo pela comemoração do dia Mundial dos
Pobres. Um dia instituído pelo Papa Francisco para alertar
para esta dura realidade do mundo actual com o objectivo
de que coloquemos as nossas forças ao serviço de Deus, e
a aliviar as necessidades dos nossos irmãos mais
carenciados. Em Portugal, foram desenvolvidas iniciativas
junto dos pobres com o objectivo de ampliar esforços e
desenvolver o alcance da acção da nossa Ordem em prol
dos mais desfavorecidos.
No campo da defesa da Fé no trimestre que agora
terminou, destacamos duas iniciativas relevantes, uma foi
a reunião em Fátima dos Capelães da Assembleia, e outra
foi o retiro de Advento. Cada uma com o seu objectivo
específico, mas ambas convergentes no apoio espiritual
aos membros da Ordem de Malta em Portugal, e na
confirmação da necessidade de se implementar um maior
acompanhamento de todos os que aspirem a servir a
nossa Ordem nos princípios e nas acções. É desejo do
Conselho que a todos os membros da Assembleia
Portuguesa seja proporcionada a imprescindível formação
para o seu enriquecimento espiritual, tendo em vista dar
corpo à vivência quotidiana do carisma da nossa Ordem.
Em Dezembro, celebrámos o Natal em Lisboa, com uma
missa solene presidida por Sua Excelência Reverendíssima
o Senhor Dom Antonino Dias. Durante a celebração foram
investidos dois novos Confrades. A sua entrada é sinal do
esforço de renovação das nossas fileiras que tem de ser
feita através do recrutamento de Membros com grande
capacidade de trabalho. Membros envolvidos na vida em
Igreja. Membros com vontade e visão para alterar o
mundo, tornando-o mais solidário e integrador.
Caminhemos com uma atitude de entrega humilde e
profunda para Deus, e ao encontro do Próximo. A Todos,
desejo um Bom Ano de 2020.

António Luis Calheiros de Noronha de Almeida Ferraz,
CHD

•

Dia do Pobre

•

Menino Deus

•

Celebração de Natal

Retiro Espiritual dos
Membros Professos
Na semana de 17 a 22 de Novembro decorreu o
retiro espiritual dos membros professos e
capelães da Ordem de Malta, no ambiente
sereno do Centro de Nazaré, nos arredores de
Roma. Participaram 28 religiosos da Ordem de
todo o mundo.
Sob a orientação do Grão-Mestre Fra’ Giacomo
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, este ano
o retiro foi dedicado à reflexão sobre os votos
religiosos, seguindo o exemplo e o espírito de
Santa Teresa de Ávila. As meditações foram
pregadas pelo capelão responsável do Grande
Priorado de Roma, Mons. Guido Mazzotta.
O objetivo dos exercícios espirituais e da
semana de vida comunitária - promovida no
ano passado pelo Grão-Mestre - é consolidar a
espiritualidade dos membros professos da
Ordem por meio da experiência de viver em
comunidade.
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Ordem de Malta no Mundo
Conferência Internacional de Combate ao Tráfico Humano
Nos últimos dois anos, a Ordem de Malta
intensificou a sua acção na luta contra o
tráfico de pessoas. No início de Outubro, a
Ordem organizou a conferência “Como
combater melhor o tráfico sexual de
mulheres na África Ocidental e apoiar a sua
reabilitação”, reunindo dezenas de
especialistas. O objectivo da conferência foi
o de potenciar sinergias e fortalecer
parcerias entre os diferentes actores
envolvidos no terreno e ao nível da
comunidade internacional, a fim de
impulsionar a luta contra esse terrível
flagelo que atingiu números sem
precedentes.
A
conferência
concentrou-se
principalmente na Nigéria, onde a pressão
demográfica e as terríveis condições
económicas e de vida estão a fortalecer a
actividade do tráfico de pessoas, que se
tornou uma táctica de guerra. “O sequestro
de mulheres e meninas pelo Boko Haram
representa uma estratégia deliberada de
geração

geração de receita”, destacou o Grande
Chanceler da Ordem de Malta na abertura
da conferência. O Grande Chanceler
mencionou o trabalho da Ordem de Malta
na Nigéria, onde foi criada uma casa de
abrigo em Lagos, oferecendo cuidados,
protecção e reabilitação para mulheres que
foram vítimas de tráfico.
Foram discutidos programas de retorno aos
locais de origem e a necessidade de se
incrementar a formação de profissionais no
campo da aplicação da lei. Resultou ainda do
encontro a urgência de se implementarem
estratégias internacionais mais fortes para
melhorar a identificação e protecção das
vítimas de tráfico sexual e o financiamento
das organizações locais.
No seu discurso de encerramento, o Grande
Hospitalário
enfatizou
o
grande
compromisso
da
Ordem
na
consciencialização
da
comunidade
internacional e na disponibilidade para
apoiar novas parcerias e sinergias.

Grão-Mestre visita casa de idosos onde são testados robôs
para alívio da ansiedade e da dor
Durante uma visita a Paris em
Novembro, o Grão-Mestre Fra’
Giacomo visitou um dos projectos mais
vanguardistas dirigidos pela Ordem de
Malta em França. A Maison Ferrari é
um lar para idosos, situado num grande
parque nos arredores da capital
francesa. Esta casa fornece uma
abordagem holística com tratamento
médico,
bem
como
assistência
psicológica e actividades específicas
para o bem-estar psicofísico dos
utentes. Além disso, a Maison Ferrari é
uma das poucas instalações médicas
que adoptaram inovações no campo da
inteligência artificial aplicada aos
cuidados de saúde.
Dois robôs sociais capazes de interagir
com
seres
humanos
são
usados regularmente para estímulo
psicossocial e assistência médica com
resultados
surpreendentes,

principalmente para idosos com doença
de Alzheimer. A pedido da Agenzia
Sanitaria Regionale (ARS), estes dois
robôs estão a ser testados na Maison
Ferrari desde 2018. Muitos efeitos
benéficos foram observados desde os
primeiros estágios da avaliação,
incluindo a prevenção de declínio
cognitivo, melhoria na socialização e
alívio de ansiedade e dor.
“Alguns moradores que tiveram
dificuldade
em
se
expressar
conseguiram falar com os robôs,
exteriorizando as suas emoções;
outros, tensos e agressivos, acalmaramse assim que um dos dois robôs
apareceu, programados precisamente
para interagir com pacientes que
sofriam mudanças extremas de
humor”, explicou um membro da
equipa da casa.
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Campanha de apoio aos peregrinos a Fátima
Nos dias que antecederam as
celebrações
da
peregrinação
aniversária de 12 e 13 de Outubro no
Santuário de Fátima, a Ordem de
Malta esteve presente ao longo de
alguns percursos a Sul de Fátima a
prestar apoio aos peregrinos que se
dirigiam ao Santuário. Esta acção
envolveu cerca de 60 voluntários que
estiveram no dia 8 em Benavente, no
dia 9 em Almeirim e Pernes, no dia 10
em Alcanena, Almeirim e Pernes e no
dia 11 em Alcanena e Pernes.

Peregrinação com doentes a
Fátima
Na vertente das obras assistencias de
apoio aos idosos e doentes, a Ordem
de Malta proporcionou a um conjunto
de doentes do Hospital de S. Francisco
do Porto a possibilidade de
peregrinarem e participarem nas
cerimónias da peregrinação aniversária
nos dias 12 e 13 de Outubro no
Santuário de Fátima. O grupo foi
constituído por cerca de 15 idosos e
cerca de 30 voluntários e membros da
Ordem,
incluindo
médicos
e
enfermeiros. Esta acção para além de
contribuir para o fortalecimento da Fé,
foi igualmente uma oportunidade de
convívio entre todos os participantes.

Participação na
Campanha do Banco
Alimentar
Mais uma vez a Ordem de Malta esteve
presente a apoiar a campanha de recolha
de alimentos desenvolvida pelo Banco
Alimentar contra a Fome. Foi nos dias 30
de Novembro e 1 de Dezembro. Os
Voluntários da Ordem de Malta estiveram
presentes num supermercado no Porto e
no armazém central em Alcântara, Lisboa.
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Dia Mundial do Pobre
Na sequência da mensagem do Papa por
ocasião do Dia Mundial do Pobre (ver caixa) e
respondendo também ao apelo lançado pelo
Grande Hospitalário, Dominique Prince de La
Rochefoucauld-Montbel,
a
Assembleia
Portuguesa desencadeou um conjunto de
acções em diversos pontos do país para ajudar
algumas famílias ou instituições que apoiam
pessoas que se encontram abaixo do limiar da
pobreza.
Foi enviada uma mensagem a todos os
membros da Assembleia Portuguesa pedindo o
seu empenho nestas acções, seja através do
envolvimento directo, seja através de
donativos. A Assembleia respondeu muito
positivamente ao apelo e foi possível realizar as
quatro acções propostas pelo Hospitalário:
• Entrega de cabazes com alimentos
necessários para os sem-abrigo da cidade do
Porto, bem como roupa e agasalhos, em
colaboração com os “Anjos Amigos”;
• Entrega de alimentos e medicamentos a
famílias carenciadas identificadas pelas
Irmãs do Menino Deus;
• Entrega de cabazes com bens de primeira
necessidade
a
famílias
carenciadas,
identificadas em Coruche;
• Ajuda a uma família carenciada, identificada
na Paróquia da S. João de Lourosa.

Mensagem do Papa Francisco
por ocasião do Dia Mundial
do Pobre
«A esperança dos pobres jamais se frustrará» (Sal 9, 19)
[O Salmo] dá uma bela definição do pobre: é aquele que «confia
no Senhor» (cf. 9, 11), pois tem a certeza de que nunca será
abandonado. Na Escritura, o pobre é o homem da confiança! E
o autor sagrado indica também o motivo desta confiança: ele
«conhece o seu Senhor» (cf. 9, 11) e, na linguagem bíblica, este
«conhecer» indica uma relação pessoal de afeto e de amor.
Como não assinalar que as Bem-aventuranças, com que Jesus
inaugurou a pregação do Reino de Deus, começam por esta
expressão: «Felizes vós, os pobres» (Lc 6, 20)? O sentido deste
anúncio paradoxal é precisamente que o Reino de Deus
pertence aos pobres, porque estão na condição de o receber.
(…) Mas, colocando no centro os pobres ao inaugurar o seu
Reino, Jesus quer-nos dizer precisamente isto: Ele inaugurou,
mas confiou-nos, a nós seus discípulos, a tarefa de lhe dar
seguimento, com a responsabilidade de dar esperança aos
pobres. Sobretudo num período como o nosso, é preciso
reanimar a esperança e restabelecer a confiança. É um
programa que a comunidade cristã não pode subestimar. Disso
depende a credibilidade do nosso anúncio e do testemunho dos
cristãos.
«A opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e
lança fora» (ibid., 195), é uma escolha prioritária que os
discípulos de Cristo são chamados a abraçar para não trair a
credibilidade da Igreja e dar uma esperança concreta a tantos
indefesos. É neles que a caridade cristã encontra a sua prova
real, porque quem partilha os seus sofrimentos com o amor de
Cristo recebe força e dá vigor ao anúncio do Evangelho.
A esperança comunica-se também através da consolação que se
implementa acompanhando os pobres, não por alguns dias
permeados de entusiasmo, mas com um compromisso que
perdura no tempo. Os pobres adquirem verdadeira esperança,
não quando nos veem gratificados por lhes termos concedido
um pouco do nosso tempo, mas quando reconhecem no nosso
sacrifício um ato de amor gratuito que não procura
recompensa.
Antes de tudo, os pobres precisam de Deus, do seu amor
tornado visível por pessoas santas que vivem ao lado deles e
que, na simplicidade da sua vida, exprimem e fazem emergir a
força do amor cristão. Deus serve-se de tantos caminhos e de
infinitos instrumentos para alcançar o coração das pessoas. É
certo que os pobres também se aproximam de nós porque
estamos a distribuir-lhes o alimento, mas aquilo de que
verdadeiramente precisam ultrapassa a sopa quente ou a
sanduíche que oferecemos. Os pobres precisam das nossas
mãos para se reerguer, dos nossos corações para sentir de novo
o calor do afeto, da nossa presença para superar a solidão.
Precisam simplesmente de amor...
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Dia do Pobre – Distribuição de alimentos e bens de
primeira necessidade
Na sua totalidade, as acções levadas a cabo no dia Mundial do Pobre envolveram um total de 21 voluntários. No
Porto, o foco foi os sem-abrigo, tendo sido distribuídos bens alimentares e cobertores a 30 pessoas que moram
nas ruas da cidade. Em Viseu, foi distribuído um cabaz de bens alimentares a uma carenciada família de 4 pessoas.
Em Coruche foram distribuídos cabazes a várias famílias, abrangendo um total de 15 pessoas. O apoio ao Centro
Social do Menino Deus tem-se mantido e no âmbito do Dia Mundial do Pobre foram entregue bens alimentares e
material sanitário. Desta vez, a campanha foi realizada em conjunto com os alunos do Colégio de Santa Maria, em
Lisboa, para sensibilizar as crianças para as carências que afligem outras famílias.

Rastreio de saúde
– Menino Deus
No dia 15 de Novembro uma equipa de voluntários da
Ordem de Malta, constituída por médicos e
enfermeiros e coordenada pela Confreira Dra. D. Joana
Noronha, levou a cabo no Centro Social do Menino
Deus um rastreio de saúde das crianças dessa
instituição. Este rastreio compreendeu uma avaliação
do estado de desenvolvimento de cada criança, um
exame físico completo e uma verificação dos boletins
de vacinas.
Através deste rastreio de saúde foi possível
diagnosticar alguns problemas de saúde das crianças,
como alterações na linguagem, crescimento deficiente
para a idade, alterações na marcha e doenças agudas
como nasofaringites, otites, rinites, alterações
cardíacas e alterações da dentição.
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Almoço de homenagem ao
Embaixador da Ordem de Malta
Por ocasião da cessação de funções do Embaixador da
Ordem de Malta em Portugal, S.E. Dr. Miguel Polignac de
Barros, foi organizado um almoço de homenagem em
que estiveram representantes de todos os órgãos sociais
da Assembleia Portuguesa. Foi uma oportunidade para
agradecer o longo trabalho realizado pelo Senhor
Embaixador na relação entre Portugal e a Ordem de
Malta. Em nome da Assembleia, o Presidente do
Conselho entregou ao Senhor Embaixador uma
lembrança de agradecimento.

Celebração de Natal
No dia 14 de Dezembro, a Assembleia Portuguesa
organizou a sua Festa de Natal. A celebração
iniciou-se com uma Santa Missa na Igreja do
Sacramento em Lisboa, presidida por Sua
Excelência Reverendíssima o Senhor Bispo de
Portalegre, D. Antonino Dias. Durante a cerimónia
foram investidos os seguintes novos membros:
• Dr. Duarte Menano Figueiredo Pacheco de
Carvalho, CHD
• Dr. Filipe Menano Figueiredo Pacheco de
Carvalho, CHD
Seguiu-se um jantar convívio no Círculo Eça de
Queiroz. Tanto na Santa Missa como no jantar
registou-se uma forte participação de Cavaleiros e
Damas da Ordem. Para além de ter constituído um
momento especial de celebração do Natal, esta
cerimónia e jantar foram também um momento de
demonstração do espírito de corpo que tem vindo
a crescer dentro da Assembleia Portuguesa.

Conferência comemorativa do
120º aniversário da Assembleia
de Cavaleiros Portugueses
Para marcar o 120.º aniversário da fundação da
Assembleia dos Cavaleiros Portugueses da Ordem
Soberana e Militar de Malta, a Assembleia Portuguesa
promoveu a realização de uma conferência proferida
pelo Ilustre Confrade Dr. Lourenço Correia de Matos
alusiva à fundação e aos primeiros tempos da
Assembleia. A apresentação, teve lugar em Lisboa no
passado dia 13 de Dezembro, dia de Santa Luzia e contou
com uma assistência numerosa e interessada. O orador
percorreu os antecedentes da fundação da Assembleia
Portuguesa, os desafios da fundação e os primeiros anos
da sua existência. Está a ser planeada a realização desta
conferência no Porto para os membros que não tiveram
possibilidade de se deslocar a Lisboa.

Fotos: Nuno Albuquerque

6

ORDEM DE MALTA
PORTUGAL

Reunião de Capelães - Fátima
No dia 10 de Outubro realizou-se em Fátima uma
reunião de Capelães da Assembleia Portuguesa,
presidida por Sua Excelência Reverendíssima o
Senhor Bispo de Portalegre, Capelão Grã-Cruz
Conventual ad Honorem.
Esta reunião teve como objectivo principal a
definição, planeamento e articulação do trabalho
desenvolvido por todos os Capelães da Ordem de
Malta em Portugal, desde a elaboração de
reflexões periódicas até à organização de retiros e
a assistência espiritual aos membros da Ordem.

Retiro de Advento da Assembleia Portuguesa
No fim de semana de 29, 30 de Novembro e 1 de
Dezembro, realizou-se em Fátima o Retiro de Advento
da Assembleia Portuguesa. Este retiro, destinado aos
membros da Ordem mas alargado a familiares, contou
com a presença de cerca de 30 pessoas.
Sob a orientação de Sua Excelência Reverendíssima o
Senhor D. Francisco Senra Coelho, Arcebispo de Évora,
o retiro foi um marco relevante da vida espiritual da
Ordem em Portugal durante o ano de 2019.
No final do Retiro foi imposta ao Senhor Arcebispo de
Évora a insígnia de Capelão Grã-Cruz Conventual ad
Honorem.

Celebração da Imaculada
Conceição de Vila Viçosa

Foto: Nuno Albuquerque

No dia 8 de Dezembro a convite da Régia Confraria de Nossa
Senhora da Conceição de Vila Viçosa e da Confraria dos
Escravos de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, a
Ordem de Malta esteve representada nas cerimónias em
Honra da Imaculada Virgem Maria que decorreram naquele
Santuário de Vila Viçosa.

Festa da Imaculada
Conceição na Catedral de
Évora
No dia 8 de Dezembro
a Ordem de Malta
esteve presente nas
cerimónias
litúrgicas
em honra da Imaculada
Conceição
na
Sé
Catedral de Évora.
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Assembleia Geral

Jantar de Natal CVOM

Realizou-se no dia 16 de Novembro a Assembleia
Geral da Assembleia dos Cavaleiros Portugueses
da Ordem de Malta. Nesta Assembleia Geral
estiveram presentes e fizeram-se representar
mais de 50 membros, numa clara demonstração
do relevo e interesse dos assuntos em discussão.
A agenda desta reunião incluiu a apreciação e
deliberação sobre as contas do exercício
anterior, a aprovação do Plano de Actividades de
2019 e 2020 e a ratificação do contrato de
cedência de instalações do CVOM em Coruche.
Foram feitos alguns pedidos de esclarecimento
pelos Confrades presentes na Assembleia Geral,
aos quais o Conselho teve oportunidade de
esclarecer. Os documentos em apreciação,
Relatório de Contas de 2018, Planos de
Actividades e Orçamento de 2019 e 2020, bem
como os termos do contrato com a Camara
Municipal de Coruche foram aprovados por
unanimidade.

No dia 15 de Dezembro realizou-se no Seminário de Vilar,
no Porto, o jantar de Natal do CVOM. O jantar foi
precedido pela celebração de uma Eucaristia presidida pelo
Rev. Padre João Pedro Bizarro. Estiveram presentes
voluntários e membros da Ordem de Malta, incluindo o
Presidente, o Hospitalário e o Presidente do CVOM. No
final do jantar, e seguindo uma deliberação da Assembleia
Geral, foi entregue à Enf.ª Maria José Vilas-Boas um
diploma de membro honorário do CVOM pelo Eng Luis
Pizarro de Castro, primeiro Presidente do CVOM, na
presença do actual Presidente e dois antigos Presidentes
do CVOM

Assembleia Geral da
Associação dos Amigos
do Caminho de Santiago
A Assembleia dos Cavaleiros Portugueses
enquanto sócia, esteve representada na
Assembleia Geral da Associação dos Amigos do
Caminho Português de Santiago que se realizou
no dia 12 de Dezembro em Ponte de Lima. Esta
Assembleia Geral serviu para aprovar o Plano de
Actividades e Orçamento da associação para o
ano de 2020, bem como para aprovar uma
alteração ao Regulamento Interno.

Foto: Jorge Giesta

Agenda
1 de Fevereiro – Reunião CVOM de preparação de material.
13 de Fevereiro – Missa mensal – Capela de Nossa Senhora
da Conceição – Porto
14 de Fevereiro – Missa mensal – Igreja de Santa Luzia –
Lisboa (a confirmar)
6 de Março – Missa mensal – Igreja de Santa Luzia – Lisboa
7 de Março – Reunião CVOM para preparação da
campanha de Maio - Porto
13 de Março - Missa mensal – Capela de Nossa Senhora da
Conceição – Porto
Todas as quintas-feiras – Apoio aos sem abrigo – Porto
2º Domingo de cada mês – Capelania do Hospital de S. João
– Porto
Missas mensais em Viseu - data a anunciar.
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