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A arte do Amor de Deus 
 

Sob este tema irão decorrer as Segundas 

Jornadas Diocesanas de Arte Sacra, entre 

14 a 21 de Fevereiro. A Comissão Diocesa-

na de Arte Sacra de Setúbal (CDASS) 

implementou, em 2015, o Dia Diocesano 

de Arte Sacra de Setúbal, 18 de Fevereiro, 

dia do Beato Angélico, padroeiro dos artis-

tas, um dia em que, anualmente, todos os 

diocesanos são convidados a olhar mais 

atentamente para o património artístico. 

No âmbito das 2ªs Jornadas Diocesanas de 

Arte Sacra de Setúbal, a realizar entre 14 e 

21 de Fevereiro de 2016, subordinadas ao 

tema "Misericórdia: a arte do Amor de 

Deus", a CDASS preparou um diversifica-

do conjunto de atividades, a realizar em 

diferentes locais da Diocese de Setúbal, que 

procurarão interligar várias iniciativas de 

âmbito cultural e de expressão artística 

(artes visuais, literatura, música, conferên-

cias), sob o tema da “Divina Misericórdia”.  

Noite de Fados 
 

Tudo começou há meses na última Reunião de Conselho Pastoral, que foi determinado o 

dia de 30 de Janeiro de 2016 e criada uma Comissão que iria fazer os respetivos contactos, 

para tornar possível mais este evento. Solicitar à Divisão de Educação e Juvenil da Câmara 

Municipal do Seixal e à Direção da Escola EB1 de Miratejo a cedência do Espaço, Ginásio 

da Escola, onde há vários anos se têm feito várias atividades. Falar com o Sr. Rodrigues 

(Casa do Povo de Corroios), que tão gentilmente tem contactado um fantástico elenco de 

Guitarristas e Fadistas, que têm dado vida à nossa Festa. O som, que tem sido cedido pela 

Junta de Freguesia de Corroios, o Sr. Presidente Eduardo Rosa, consegue conjugar e dispo-

nibilizar o Sr. Paulo Renato e um equipamento muito completo, que vai ao encontro das 

necessidades dos Fadistas. Tudo o resto é fruto do esforço de uma EQUIPA que engloba 

bastante gente da Paróquia, pessoas dedicadas e de boa vontade se entrelaçam para que 

tudo se conjugue com sucesso, desde a Secretaria, a Mensagem de Fátima, o Grupo de 

Jovens, os Escuteiros e os vários responsáveis sempre disponíveis. Mas nada seria possível 

sem a presença da Comunidade que em tão bom número quis estar presente, inclusive con-

vidando e trazendo consigo Amigos. Pensamos que foi um sucesso. Para todos pedimos as 

Bênçãos de Deus. 
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