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Ouvidoria da Lagoa organiza cinco conferências 
sobre o documento conciliar Lumen Gentium 

Lista oficial de justiça conta 
com novo peritos avaliadores

 O Presidente do Tribunal da Comarca dos Açores 
deu posse ontem aos seis dos doze novos peritos avalia-
dores afectos ao círculo judicial dos Açores.

A cerimónia decorreu na sala de reuniões do Palácio 
do Marquês da Praia e Monforte, em Ponta Delgada, 
sendo presidida pelo Juiz Desembargador José Francis-
co Moreira das Neves.

A lista oficial de justiça passa assim a incorporar o 
arquitecto Nuno Duarte Costa, bem como os engenhei-
ros, António José Macedo Ferreira, Dani Fernandes 
Ferreira Pardal, João Paulo Melo Dâmaso Moniz, Paulo 
Alão Nunes de Sousa e Rui Filipe Mota Dutra.

O Código das Expropriações (aprovado pela Lei nº 
168/99, de 18 de Setembro, com as sucessivas altera-
ções) prevê, quer no procedimento relativo à declara-
ção de utilidade pública, quer no procedimento relativo 

à efectivação da posse administrativa, quer no proces-
so de expropriação litigiosa, na fase de arbitragem e 
em recurso desta, a intervenção de peritos avaliadores 
constantes na lista oficial.

Das avaliações e exames efectuados pelos peritos 
avaliadores resulta: a fixação do montante destinado a 
garantir o pagamento da justa indemnização aos expro-
priados, a fixação de elementos de facto indispensáveis 
ao cálculo da indemnização referida, a sua determina-
ção e a realização de diligências instrutórias indispen-
sáveis à decisão em recursos interpostos do acórdão 
arbitral.

A integração destes peritos avaliadores resulta do 
concurso de recrutamento, que implicou a realização e 
aprovação de provas de conhecimentos técnicos e for-
mação

Sacerdotes e leigos vão animar a Escola de For-
mação Cristã da Ouvidoria da Lagoa em cinco sessões 
nas quais esta igreja local é convidada a refletir sobre o 
documento conciliar Lumen Gentium.

A primeira sessão é já no próximo dia 23 de No-
vembro, em Água de Pau. Os padres Nelson Vieira e 
João Furtado irão fazer um “Esboço histórico do Con-
cílio Vaticano II e o Mistério da Igreja”.

No dia 25, em Santa Cruz refletir-se-a sobre “O 
Povo de Deus e a Constituição Hierárquica da Igreja e 
em Especial o Episcopado” pelos padres Basílio Men-
des e Nuno Maiato.

Estas sessões da Escola de Formação Cristã da 
Ouvidoria, que se realizarão de forma descentralizada, 
prosseguem a 27 de Fevereiro no Rosário. Esta ses-
são juntará o ouvidor, padre João Furtado e os leigos 
Gabriela e António Canotilho, que falarão sobre “Os 
leigos e a vocação de todos à Santidade”.

No dia 6 de Março é altura do Livramento receber 
a Escola de Formação Cristã de Ouvidoria sobre “Os 
religiosos e a índole escatológica da igreja peregrina e 
a sua união com a igreja celeste”, pelos padres David 
Quintal e Paulo Vieira, sacerdotes do Coração de Jesus 
(Dehonianos).

A Escola deste ano terminará em Água de Pau, a 
22 de Maio, com uma conferência do Vigário Episco-
pal para a Formação, Cónego Ângelo Valadão, sobre 

a “Bem aventurada Virgem Mãe de Deus no mistério 
da Igreja”.

A participação é aberta a todos mas devem ser fei-
tas as inscrições previamente até dia 18 de Novembro 
em cada uma das paróquias referidas.

A Escola de Formação Cristã de Ouvidoria é uma 
iniciativa proposta pela Vigararia Episcopal para a 
Formação e o Instituto Católico de Cultura, em par-
ceria com os serviços diocesanos e com cada uma das 
16 ouvidorias da diocese. Tem como objetivo central 
formar o Povo de Deus munindo-os da formação es-
piritual e doutrinal sólida de forma a prepará-lo para 
a missão.

A Lumen Gentium (Luz dos Povos) é um dos tex-
tos mais importantes do Concílio Vaticano II, tendo 
sido discutido na segunda sessão, sendo depois pro-
mulgada pelo Papa São Paulo VI.

Esta constituição dogmática, refletindo basica-
mente sobre a constituição e a natureza da Igreja, re-
afirmou várias verdades eclesiológicas como a que 
defende que a Igreja ” é sacramento de Cristo e ins-
trumento de união do homem com Deus, e da unidade 
de todo o género humano”. O documento declara que 
é necessário dar aos católicos “uma “consciência de 
Igreja” mais coerente, para que também se possam 
valorizar as relações com as outras  religiões e com o 
mundo moderno”.

Lançado o concurso 
para novo cartaz 
e hino para a jornada 
de juventude

O Serviço Diocesano de Apoio à Pastoral Juvenil acaba de lançar um 
concurso diocesano para a composição de um Hino e de um cartaz para a 
celebração do Dia Mundial da Juventude em 2019.

O concurso tem como objetivo inicial “fomentar a criação musical de 
inspiração cristã junto dos jovens” e a “seleção de um hino” para o Dia Mun-
dial da Juventude para toda a Diocese favorecendo, deste modo, uma maior 
unidade e comunhão, salienta uma nota enviada ao Sítio Igreja Açores.

O concurso destina-se a todos os jovens, Grupos de Jovens ou associa-
ções juvenis existentes na Diocese de Angra.

De acordo com o regulamento podem concorrer projetos coletivos e 
individuais, sendo que quer uns quer outros só poderão concorrer com um 
projeto.

O hino deve conter musica e letra “originais”, conformes com o tema 
definido e não deve exceder os 4 minutos.

Os concorrentes deverão apresentar uma devidamente preenchida; apre-
sentar a letra numa folha A4; a gravação da canção em CD e a apresentação 
da declaração dos autores da letra e da música.

A data limita para a inscrição é o dia 17 de Fevereiro e o júri será compos-
to por um sacerdote, um consagrado, dois jovens, dois professores de música 
e um professor de português.


