
 

 
DECLARAÇÃO DO MINISTRO CESSANTE 

 
(documento apresentado à assembleia geral ordinária de 26-03-2017) 

 
 

ACTIVIDADES 

 

Se não tivesse ocorrido o termo do seu mandato e consequente eleição do novo 

Conselho Directivo no Capítulo de 11 de Dezembro de 2016 (ao qual formulo os melhores 

votos pela feliz governo da nossa Fraternidade), caberia ao Ministro do cessante  Conselho da 

Venerável Ordem Terceira da Penitência de S. Francisco da Cidade de Coimbra apresentar  à 

apreciação e votação da Assembleia Geral,  conforme o disposto no art. 12.º, n.º 2 a), e no art. 

13.º c) dos seus Estatutos, o Relatório e Contas da gerência do ano de 2016.  

Na perspectiva da apresentação do relatório de actividades ao conhecimento do 

Conselho Regional do Centro da OFS, conforme ao disposto pelo Estatuto Nacional, seria  

oportuno reflectir em Assembleia de Irmãos acerca do modo como foi dado cumprimento às 

mais significativas resoluções do Plano de Vida e Acção aprovado na Assembleia Geral 

Ordinária de 15 de Novembro de 2015, assim  introduzido: 

Esforçando-se por aprofundar o sentido da sua vocação cristã e franciscana, a Fraternidade 

procurará assumir o Tema, o Lema e os Objectivos propostos pela Conferência dos Assistentes 

Espirituais: 

Tema: Ano Santo da Misericórdia e oitavo centenário do Perdão de Assis: uma feliz 

coincidência. 

Lema:  “Sede misericordiosos” (Lc 6, 36) 

Objectivos: 

Viver a paz no coração da Fraternidade.  

 

Mas a evidente falta de tempo e a índole própria da reunião de hoje não permitiria 

fazer agora, com consciência, tal reflexão; oxalá surja ainda uma boa ocasião. Assim apenas 

referirei o seguinte: 

  

I – VIDA DA FRATERNIDADE: 

 
Na sua qualidade de Fraternidade Franciscana Secular, integrando a Ordem Franciscana 

Secular de Portugal, o Conselho da Venerável Ordem promoveu com  diligência as  acções 

religiosas estatutárias estabelecidas no referido Plano de Actividades, defrontando as 

dificuldades provocadas pelo  encerramento da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que 

lamentavelmente perdura, face à prolongada  inoperância das instâncias oficiais responsáveis 

que só a partir de data recente parece começar a ser ultrapassada.  

Não pode o Conselho deixar de manifestar profunda estranheza perante a diminuta 

presença dos Irmãos e Irmãs nos actos litúrgicos e de piedade referidos, não obstante a 

sistemática chamada de atenção nas folhas mensais. 

O Conselho cessante manifestou em data oportuna ao nosso caríssimo Assistente 

Espiritual Frei Álvaro Silva a maior gratidão pela sua devotada acção religiosa em favor da 

Fraternidade e dos Residentes do Lar e da Casa Abrigo, em uma moção que foi aprovada por 

aclamação na reunião da Fraternidade do mês de Julho. Com igual carinho foi acolhido o  novo 

Assistente Espiritual, Frei João Vicente.  

 
II – LAR DE IDOSOS:  



O Lar de Idosos da Ordem Terceira de São Francisco foi alvo de toda a  solicitude do 

Conselho, com atenção personalizada a todos e a cada um dos Residentes, oferecendo-lhes, na 

medida do possível, o afecto e o conforto que lhes são necessários e a que têm indiscutível 

direito no último lance da sua vida e garantindo-lhes, sempre que  solicitada,  a assistência 

religiosa, propiciada pelo nosso estimado Assistente Espiritual.  

Promoveu-se  a correcta ocupação dos tempos livres dos Residentes, facilitando visitas, 

celebrando aniversários, promovendo ou aproveitando convívios e sessões formativas, culturais 

e recreativas, organizando passeios ao campo ou à praia, etc.  

Na realização de todas as acções, superiormente coordenadas pela Directora Técnica e 

nossa Irmã Alexandra Monteiro, o Conselho  pôde contar com a estimável acção de todo o 

pessoal da Casa, assim como com o desinteressado apoio de prestimosos Irmãos e Irmãs. 

 

III – CASA ABRIGO PADRE AMÉRICO:  

 

A Casa Abrigo desempenhou em favor dos seus Utentes as acções que lhe cabem como 

Centro de Acolhimento Temporário. Em tal quadro acolheu um número apreciável de pessoas 

em situação de sem-abrigo, predominantemente jovens, em idade activa, com baixas 

habilitações  literárias, em situação de desemprego e com vários problemas de saúde. 

Para além de assegurar a satisfação das suas necessidades básicas, promoveram-se 

actividades ocupacionais, visionamento de filmes, festas, etc. 

Na realização de todas as acções o Conselho pôde contar com a colaboração dedicada 

de todos os funcionários da Casa, superiormente coordenados pela sua Directora Técnica e 

nossa Irmã Lúcia Mariano, com a sua Equipa Técnica (Dr. João Simão, Dr.ª Carla Sofia 

Custódio Teixeira),   assim como com o apoio de prestimosos voluntários, com destaque da 

Associação dos Amigos da Casa Abrigo Padre Américo  e da Confraria de Nossa Senhora do 

Carmo. 

 

IV – OUTRAS ACTIVIDADES: 

 

Foram múltiplas as acções em diversos e importantes campos: gestão e conservação do 

património imobiliário, com a constante atenção a projectos camarários que se confrontam  com 

os legítimos interesses da Ordem (abertura de um arruamento a atravessar a Cerca; obras no 

Convento de S. Francisco da Ponte); promoção ou colaboração em actividades de carácter 

cultural com o objectivo de despertar o interesse do  grande público (em que é de sublinhar a 

acção profissional especializada da nossa arquivista ao serviço da Instituição); etc. 

    
Adelino Marques 


