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A OBRA EM DOIS VOLUMES
CONTÉM NA ÍNTEGRA, OS DIS-
CURSOS E ESTUDOS REALIZA-
DOS PELO CONGRESSO
INTERNACIONAL DOS 500 ANOS
DA DIOCESE, REALIZADO EM
SETEMBRO DE 2014, E TEM
COMO OBJETIVO DIFUNDIR
ESTE CAPITAL DO CONHECI-
MENTO DO PASSADO, TAMBÉM
COMO ALICERCE DE PROJETOS
PARA O FUTURO.

deve perspetivar nesta lógica as suas
ações do futuro”.

TODA A VIDA HUMANA
INTERESSA À IGREJA

Também à margem da sessão de lan-
çamento, D. António Carrilho, Bispo do
Funchal, sublinhou a importância de que
se revestiu a grande iniciativa do Con-
gresso dos 500 anos da Diocese do Fun-
chal, a primeira diocese global. Impor-
tância tanto mais relevante, quanto “tudo
o que diz respeito ao homem e à socie-
dade, interessa à Igreja. Por isso a visão
histórica, a visão cultural, as diversas im-
plicações de tudo aquilo que é a vida
humana, estiveram presentes e patentes

A obra com o título em epígrafe, em
dois volumes, cerca de duas mil pági-
nas e um peso de cerca de sete quilos,
reúne os textos das conferências, estu-
dos e comunicações apresentadas ao
Congresso Internacional dedicado aos
500 anos da Diocese do Funchal, rea-
lizado em setembro de 2014. Dai a ra-
zão do seu subtítulo: “História, Cultura
e Espiritualidades”.
A sessão de lançamento foi cele-

brada a 21, no Salão Nobre da Univer-
sidade da Madeira. A apresentação foi
feita pelo Professor Dr. João Relvão
Caetano, vice-Reitor da Universidade
Aberta, que teve palavras de elogio
para todos os que se esforçaram nesta
“verdade”, não só como enriqueci-
mento para as atuais gerações, mas
também como fundamento e projeto
do caminho a trilhar no futuro.
Antes da apresentação propriamente

dita foi exibido um video que percor-
reu diversas etapas da cleberação dos
500 anos da Diocese. O “Batente”
grupo de música tradicional madei-
rense abrilhantou a sessão e ao final foi
servido um Madeira de Honra.
A assistência estava conformada pe-

las altas autoridades regionais e locais,
civis e militares e por um numeroso
grupo de congressistas que levantaram
os seus exemplares.

LEGAR ESTE CAPITAL 
Á POSTERIDADE

À margem do lançamento da obra, o
Dr. Eduardo Franco explicou à comu-
nicação social que um dos objetivos
do Congresso, era precisamente levar
“um grupo de especialistas a se reunir,
partilhar e escrever, para legar este “ca-
pital humano e cultural à posteridade,
e não deixá-lo na gaveta”. Por essa ra-
zão todos devem sentir-se satisfeitos
por esta obra estar à disposição de to-
dos os madeirenses, assim como do
grande público. Acrescenta ainda que
a presente geração deve legar este “ca-
pital do conhecimento e cultura” para
o futuro, assim como os nossos ante-
passados deixaram o seu legado de
500 anos. Sem isso, enfatiza, “não po-
demos dar saltos e evoluir, pois a cul-
tura é a base de todos os progressos”.
“O objetivo do estudo do passado, -

enfatiza - é que ele nos dê capital, ou o
alicerce, ou a bagagem, para com-
preendermos o presente e projetarmos
o futuro. A obra coloca-nos a tríplice
dimensão: passado, presente e futuro.
Para orientarmo-nos no presente, pre-
cisamos de saber o passado. Isto a nível
pessoal como a nível comunitário e so-
cial, pois há muitas desorientações no
presente que resultam duma falta de
memória, a muitos níveis”. Concreta-
mente para a Diocese, afirma que “a
memória é importantíssima. Falamos
do passado, do presente e do futuro,
até para recomeçar de novo na pers-
petiva da globalização”. Sublinha ainda
o autor, que “Madeira foi a primeira
Ilha global, foi um centro de expansão,
e não apenas uma ilha periférica, que

DIOCESE DO FUNCHAL
A PRIMEIRA DIOCESE GLOBAL

Convidados especiais na cerimónia da apresentação dos Livros de Atas.
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no Congresso”. E acrescenta o bispo:
“nessa medida foi um acontecimento ex-
traordinário, que despertou o interesse
da sociedade em geral, pela qualidade
dos trabalhos e pela amplitude dos es-
tudos científicos realizados”.
D. António releva que “há aqui uma

obra que fica com as descobertas feitas,
mas com dinamismo para novas desco-
bertas, porque há elementos que ser-
vem, sem dúvida, para um aprofunda-
mento das realidades, para abrir também
novos caminhos”. 
O Bispo do Funchal manifesta a sua to-

tal satisfação pela obra empreendida:
“Estou contente. Felicito quem se empe-
nhou no Congresso e nas diversas for-
mas de participação, e agora, nesta obra
que é deixada como uma memória cul-
tural, extremamente importante para a
Igreja nesta Diocese e para toda esta
nossa região. Porque não há duvida ne-
nhuma que os estudos tocam tantos as-
pectos da vida humana, social, cultural,
espiritual, religiosa, que dificilmente
quererá estudar a nossa história aqui e
além fronteiras sem que se tenha em
atenção aquilo que foi estudado proje-
tado e lançado no nosso Congresso dos
500 anos da Diocese. 
Em relação ao futuro, D. António é pe-

rentório: “Continuar a trabalhar muito,
tendo em atenção as necessidades reais
e concretas da nossa gente, das pessoas,
das instituições, da cultura do am-
biente. A Igreja é evangelizadora. A sua
missão fundamental é anunciar a Boa
Nova do Evangelho. Nada se impõe,
mas também não se pode calar e deixar
de propor aquilo que é a nossa missão,
dos que acreditamos no Evangelho de
Cristo”. 

ESTUDAR O PASSADO PARA 
PROJETAR O FUTURO

É um conceito que ressalta no início
da obra, quer do Prefácio, Apresenta-
ção, Introdução e sessão de Abertura,
apresentados nas primeiras páginas do I
Volume.
Desta forma se expressa o Dr. Gui-

lherme d’Oliveira Martins, Presidente do
Centro Nacional de Cultura e do Tribu-
nal de Contas ao prefaciar a obra. “Ce-
lebrar cinco séculos da primeira diocese
metropolitana global do mundo é algo
que constitui uma responsabilidade e
uma oportunidade muito importante
para os investigadores, para os estudio-
sos dos temas, não apenas religiosos,
mas políticos, sociais, económicos e cul-
turais”.
João Paulo Oliveira e Costa, presi-

dente da Comissão Científica do Con-
gresso e diretor do Centro de História
d’Aquém e d’Além-Mar, a dada altura es-
creve na sua “Apresentação”: “ (…) gera-
ções de leigos universitários deram à
História da Igreja novas linhas de inter-
pretação, capazes de respeitar e de
compreender os princípios do Cristia-
nismo, de conservar o respeito ou
mesmo o Amor pela Igreja, mas sendo
capaz de fazer, ao mesmo tempo, a crí-
tica histórica sem contemplações nem

diabolizações. E assim, no caso desta
evocação e celebração foi possível reu-
nir universidades e o episcopado no
mesmo objetivo de estudar os 500 anos
da diocese do Funchal e as suas extraor-
dinárias consequências”.
José Eduardo Franco, presidente da

Comissão Organizadora e diretor da
CLEPUL – Centro de literaturas e Cul-
turas Lusófonas e Europeias da Facul-
dade de Letras da Universidade de Lis-
boa, a dado momento afirma na
Introdução: “Além de uma cultura de
cunho franciscano, marcada por uma
espiritualidade de ligação profunda en-
tre o homem, a natureza e Deus, a
Igreja madeirense viria a tornar-se for-
madora de missionários que participa-
ram de muitos modos da dinâmica da
evangelização em diversos pontos do
globo”. (…) “Esta obra de conheci-
mento actualizado pretende, com o
contributo de especialistas e investiga-
dores de diversas áreas, assinalar a pas-
sagem do quinto centenário da funda-
ção da Diocese do Funchal,
contribuindo para o conhecimento
aprofundado da sua história e pers-
pectivando o seu futuro a partir da aná-
lise dos desafios do presente”.
Já na secção de “Abertura”, o Dr. Al-

berto João Jardim, Presidente do Go-
verno Regional na altura do Congresso,
fala em perspetiva de futuro: “a cele-
bração dos 500 anos da Diocese do
Funchal, mais do que o comemorativo
de efeméride, e tendo em conta as cir-
cunstâncias atuais, obriga-nos a uma re-
flexão positiva sobre o futuro.” Quando
fala de “estar à altura da grande herança
recebida”, D. António Carrilho, bispo
do Funchal, grande impulsionador do
Congresso, sublinha que “a Igreja é uma
instituição inscrita no espaço e na his-
tória dos homens e mulheres  de cada
época, fazendo caminho e marcando a
cultura, as sociedades e as mentalida-
des dos povos e civilizações em que se
insere. Assim, a Igreja, no quadro da sua
circunscrição jurídico-canónica cha-
mada “diocese”, é também modeladora
de cultura, iluminadora de mentalida-
des e definidora de mundividências”.
José Carmo, Reitor da Universidade

da Madeira, reconhece a grande impor-
tância do papel da Igreja na sociedade:
“A história da nossa sociedade é insepa-
rável, para o bem e para o mal, da His-
tória da Igreja e, em particular, da Histó-
ria das Congregações Religiosas. O facto
de a Diocese do Funchal ter sido a pri-
meira diocese que Portugal viu ser insti-
tuída fora da Europa, aumenta a impor-
tância destas comemorações e dos
contributos deste Congresso”. 
E Paulo Cafôfo, presidente da Câmara

Municipal do Funchal, releva o papel do
passado para as vivências do futuro:
“Mais do que falar do nosso passado,
ainda que sempre o devamos conhecer
para melhor agir no presente e preparar
o futuro, os 500 anos da Diocese do Fun-
chal deve também ser um momento de
reflexão.”

Manuel Gama
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APRESENTADOS
LIVROS DE ATAS
DO CONGRESSO
DOS 500 ANOS
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