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EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DA PANDEMIA 
 

COMUNICADO 
 
 
Um grupo de cidadãos portugueses está a promover a Jornada Memória e Esperança pelas vítimas da pandemia Covid-19. 

A iniciativa terá lugar nos dias 22, 23 e 24 de outubro.  

Solicitaram à Conferência Episcopal Portuguesa que se junte “a esta iniciativa, através de um gesto simples mas de elevado 

significado”. Que durante três minutos se façam soar os sinos no maior número possível de igrejas, às 12 horas de sábado, 

dia 23 de outubro. Mais informaram que também convidaram o Sr. Presidente da República que participará num dos eventos, 

a Assembleia da República que tomará alguma iniciativa, bem como outros responsáveis de várias comunidades religiosas. 

Como sabemos, a Conferência Episcopal Portuguesa já realizou uma celebração a nível nacional pelas vítimas da pandemia, 

no dia 14 de novembro de 2020, em Fátima, com a presença do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro. Está 

ainda proposto pelo Conselho Permanente da Conferência Episcopal, que, durante a próxima Assembleia Plenária, que 

decorre de 8 a 11 de novembro, uma das celebrações eucarísticas tenha essa intenção especial pelas vítimas da pandemia. 

Porque a adesão, ou a não adesão, a esta iniciativa da sociedade civil está à responsabilidade de cada Diocese, entendemos 

que a Diocese de Portalegre-Castelo Branco deve aderir à mesma, pelo que pedimos aos responsáveis pelas Paróquias ou 

Comunidades Cristãs, esta ação de esperança, nesse dia e nessa hora, em memória das vítimas  covid. Dê-se a conhecer 

às comunidades cristãs este gesto como sinal da nossa esperança, incluindo até um momento de oração de sufrágio pelos 

que partiram e de ação de graças pelo dom da vida! Se a sensibilização não chegar previamente a todos, que no Domingo 

se dê uma explicação sobre este gesto de memória e esperança.  

Portalegre, 20 de outubro de 2021. 

 

Antonino Dias 

Bispo da Diocese de Portalegre-Castelo Branco 

 


