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Circular DDF2022       Porto, 28 de fevereiro de 2022 
 

 
21º DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA – 12/junho/2022 – “O amor na família: vocação e caminho de santidade” 

 

Vamos uma vez mais celebrar o DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA, no qual homenageamos os casais que, 
ao longo deste ano de 2022, perfazem 10, 25, 50 e 60 anos de vida matrimonial (e apenas estes!) e que por 
isso receberão uma bênção personalizada do Senhor Bispo. Dada a proximidade temporal com o 10º 
Encontro Mundial das Famílias (Roma, 22 a 26/6), vamos sintonizar quanto possível os dois eventos.  

Não sendo ainda prudente uma celebração única, cada Vigararia organizará a celebração da forma 
que melhor entender. Para tal, recomendamos que, de forma presencial ou através dum canal online, se 
realize brevemente uma reunião da equipa vicarial da pastoral familiar e que haja uma só celebração em 
cada vigararia. 

O contacto com os jubilados, para convidar para a celebração, pode ser feito desde já. Tendo em vista a 
indispensável preparação dos jubilados, sugerimos às Comunidades que: 
 Motivem os jubilados a participar na celebração, não inscrevendo ninguém sem a sua anuência e/ou 

apenas para receber diploma. 
 Realizem reuniões de reflexão e partilha, preferencialmente partindo da “Amoris Laetitia” e dos 

materiais do Ano “Família Amoris Laetitia” e do 10º Encontro Mundial das Famílias, ou sobre os temas 
específicos para este Dia, todos disponíveis no site do Secretariado (http://pastoralfamiliarporto.pt). 

 Proporcionem aos casais jubilados acesso ao Sacramento da Reconciliação. 

As condições de inscrição encontram-se no verso.  

O cartaz deste evento será enviado para as paróquias e capelanias a seguir à Páscoa e ficará 
igualmente disponível para impressão no site do Secretariado; terá um campo disponível para colocarem a 
hora e local da celebração. Vão ser ainda enviados por mail, em formato editável, uma proposta de guião 
litúrgico e um conjunto de sugestões para a organização. O guião litúrgico não será impresso, para permitir 
que cada vigararia o adapte e insira os cânticos que considerar mais convenientes.  

 
Em comunhão na missão, apresentamos as nossas saudações fraternas. 
 
Pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar, 

 



JUBILEUS MATRIMONIAIS - 12/junho/2022 
Informações importantes a ter em conta: 
 
As inscrições fazem-se através do preenchimento da ficha abaixo (também disponível no site do 
Secretariado: http://pastoralfamiliarporto.pt) e devem ser enviadas aos Casais de Ligação às respetivas 
Vigararias (ver lista) por via eletrónica (e-mail), impreterivelmente até 22 de maio! PF preencham com 
letra bem legível para evitar erros nos diplomas e problemas na receção aos jubilados. 

A participação na celebração é muito importante! PF não haja inscrições só para receber diploma. 

As inscrições recebidas fora de prazo são tratadas do mesmo modo que as feitas no próprio dia, ou seja, os 
casais não terão diploma personalizado. Os diplomas personalizados, relativos às inscrições recebidas 
dentro do prazo, serão entregues às vigararias pelos casais de ligação do SDPF. 

Só é garantido diploma aos jubilados que participem na Eucaristia. 

 
 
 ............................................................... …………………………………………………. …………………………………………………………………………… 
 

DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA 2022 - FICHA DE INSCRIÇÃO  
 (Nomes completos e bem legíveis) 

Marido: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .  
 
Esposa: ..................................................................................................................................................................................  
 
Morada (completa). ..............................................................................................................................................................  
 
Cód. Postal………………………………....Telefone……………………………… Problemas de mobilidade/cadeiras de rodas? ……………. 
 
Paróquia ................................................. Vigararia ..........................................  Concelho ..................................................  

Anos de Matrimónio em 2022: (indicar com X)                10 anos                25 anos                    50 anos                     60 anos 

Data do Matrimónio: ……. / ……. / …….   
 

NOTA: Ao facultar os dados para o preenchimento desta ficha, os inscritos autorizam a utilização desses mesmos 
dados, exclusivamente para a organização do evento e emissão do respetivo diploma. 

CASAIS DE LIGAÇÃO

Gondomar Ana Maria Costa Quintas Azevedo 229755935 919073956 tecnitraco.az@gmail.com
Valongo Arnaldo da Silva Nunes Azevedo 966911520

Maia Maria Armandina D. Sarmento Lopes 229482390 966108794 jorge.lopes1@netcabo.pt
Matosinhos Jorge Manuel Rodrigues Alves Lopes 965450809

Porto - Nascente enviar diretamente
Porto - Poente para o SDPF

Vila Nova Gaia - Norte Maria Alexandre Melo da Rosa 917845798 xana_ze@outlook.pt
Vila Nova Gaia - Sul José Eduardo Ribeiro Alves 919179721

Amarante Áurea da Conceição A. Pinto Fernandes 255483283 914606820 aureasisnando@gmail.com
Felgueiras Sisnando Tiago de Sousa Teixeira 917628775

Baião Maria da Conceição Bessa Mendes 255720812 lima.silva@gmail.com
Marco Canaveses Luís Manuel Pinto Lima Silva 255213515 964436278

Castelo Paiva - Penafiel Margarida Maria Ferreira 913776339 lspenafiel@gmail.com
Paredes Luís Manuel Moreira da Silva 938089150
Lousada Maria Manuela da Silva Magalhães 916742124 manuelamagalhaes13@gmail.com

Paços de Ferreira Afonso Manuel Xavier de Castro Neves 919963556 afonsocneves@gmail.com
Santo Tirso Margarida Maria da Silva Pereira 252874586 968929763 silcofer@net.novis.pt

Trofa - Vila Conde Joaquim Correia da Silva 252872254 968929766
Arouca - Vale Cambra Maria Antonieta Moreira da Costa 918571752 nietacosta@sapo.pt

Santa Maria Feira Manuel Francisco Martins dos Santos 919962595 mfrancisco61@hotmail.com
Espinho - Ovar Maria Augusta S. Correia Rocha e Sousa 256284512 913045859

Oliv. Azeméis / S.João Madeira José da Rocha e Sousa 914846752 jrocha.sousa@gmail.com

CONTACTOSVIGARARIAS


