Diocese de Angra
Administrador Diocesano
Apartado 55
9701-901 Angra do Heroísmo

Nomeações necessárias para o próximo ano pastoral de 2022 - 2023

Recentemente ficaram vagas várias paróquias e outros ofícios na ilha de São Miguel,
por imposição da realidade e por motivos de força maior. Sem termos a noção do termo
da sede vacante, a não deixar o Povo de Deus «como ovelhas sem pastor», sem
remover párocos, sem alterações nas outras ilhas, torna-se necessário nomear de
imediato, com efeitos a partir dos atos de tomada de posse, os titulares para os
respetivos ofícios até que o futuro Bispo de Angra ou o Administrador Diocesano
disponham diversamente:
Ouvidoria de Ponta Delgada
Padre Norberto José Toste Brum, nomeado Diretor da Pastoral Universitária,
acumulando com o Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil;
Monsenhor José Medeiros Constância reconduzido como diretor do Instituto Católico de
Cultura, acumulando com os Serviços Diocesanos da Pastoral Familiar, da Cultura e do
Ecumenismo;
Ouvidoria da Lagoa
Padre João Miguel Medeiros Silva, nomeado Administrador Paroquial da Paróquia
Nossa Senhora do Rosário, no Rosário da Lagoa;
Padre Ricardo de Jesus Vicente Tavares, nomeado Administrador Paroquial da
Paróquia Nossa Senhora das Necessidades, na Atalhada;
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Ouvidoria da Ribeira Grande
Padre Nuno Filipe Pacheco Sousa, nomeado Administrador Paroquial da Paróquia do
Senhor Bom Jesus, em Rabo de Peixe;
Padre João de Chaves de Bairos, scj, nomeado Capelão do Mosteiro das Clarissas, nas
Calhetas;
Ouvidoria da Povoação
Padre Francisco Dâmaso Zanon, nomeado Administrador Paroquial das Paróquias de
Santa Ana nas Furnas e de São Paulo na Ribeira Quente;
Ouvidoria de Vila Franca do Campo
Padre Nelson Filipe Ferreira Vieira, nomeado Vigário Paroquial das paróquias de São
Miguel Arcanjo, São Pedro e São Lázaro (Água de Alto);

Aos presbíteros que terminaram os ofícios agora vagos, fica o agradecimento da Igreja
Diocesana; aos presbíteros que aceitaram os novos ofícios fica o reconhecimento pelo
cumprimento da palavra e da entrega na ordenação, para a missão profética, sacerdotal
e real, de servir o povo quando carece de um pastor próprio.
Ao povo de Deus que recebe os novos padres, é pedido que rezem por eles e com eles,
que os acolham bem, na fé e no amor, como pais, como irmãos mais velhos ou como
filhos mais novos.
Renovo o apelo do Senhor Jesus a rezarmos, para que dê trabalhadores e vontade de
cuidar da Sua vinha com diligência, seja para a entrada de jovens no Seminário Maior,
seja para dar um pároco às paróquias dele necessitadas, seja para dar um bispo à
Diocese de Angra, como sucessor dos Santos Apóstolos.

Dado em Angra do Heroísmo, a 15 de agosto de 2022

Hélder, Administrador Diocesano de Angra

