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489º CURSILHO DE SENHORAS 
CASA DE ESPIRITUALIDADE DO LINHÓ 

8 a 11 de Fevereiro de 2023 

 
 

MISSA PENITENCIAL 

9 de Fevereiro às 6:30 da manhã  

Igreja da Divina Misericórdia – Alfragide 

 
 

CAMINHADA EM SINTRA 

10 de Fevereiro às 21:30  

da Igreja de S. Martinho à Igreja de Sta. Maria 

 
 

ENCERRAMENTO 

11 de Fevereiro às 21:30 

Igreja da Divina Misericórdia - Alfragide 
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 Manuel dos Santos 
 

“Partiu para a morada celeste o nosso irmão na Fé Manuel dos Santos, cursilhista de longa data que connosco 

partilhava a alegria de viver a ultreia da Amadora.” 

Foi preciso ler e reler esta mensagem para ter a certeza que o Manuel partira mesmo e já estava junto do Pai. 

E foi também preciso participar nas cerimónias fúnebres para todos nos convencermos disso e acompanharmos a 

família. Dos muitos testemunhos ouvidos no velório, registei este: “não havia cursilho que se realizasse que não 

tivesse alguém engravatado pelo Manel” 

Manel, és agora um embaixador do MCC junto de Deus. Intercede por nós e pelo nosso Movimento!  

DeColores, vive-se melhor! 

 

O Manuel Santos, partiu para o Pai. 

Foi com surpresa que a notícia chegou: o Manel Santos faleceu. Na verdade, este é o momento pouco 

esperado, pois é sempre uma surpresa dolorosa, mesmo para nós que, suportados pela Fé em Deus, nos 

afirmamos preparados para o aceitar. O Senhor receberá este irmão na sua misericórdia, enquanto a nossa 

saudade se vai dissipando na leviandade do vento da paz, conscientes de que é um “portal” por onde todos 

vamos passar. Recordo o Manel nos momentos de encontro e laser, onde manifestava a sua veia de brincalhona, 

mas também os outros em que mostrava toda a disponibilidade para ajudar nas mais variadas atividades ou 

simples solicitações em que se envolvia de coração cheio. Recordo também com alguma emoção o encontro de 

há mais de vinte e cinco anos, quando foi ao meu encontro, no local de trabalho, propondo-me a participação 

num Retiro, dizia ele, coisa simples, o deixar a família durante três dias. Poucas explicações, mas muita motivação 

e convicção no convite. 

Aderi e logo participei no Cursilho 418, que mudou a minha atitude perante a vida, enquanto homem e 

empresário, envolvido em muitas atividades, esquecido da família, pouco virado para a componente espiritual 

mais para o materialismo. Pelo Manel, que ousou convidar-me e pela Graça de Deus, reorientei a vida com 

alguma radicalidade, o suficiente para descobrir em Jesus Cristo o caminho a percorrer que nos leva ao encontro 

com Deus na eternidade. 

OBRIGADO MANEL 

DeColores 

João Baeta 

 

 
Cursilho de Homens Nº 411 – de 16 a 19 de Março de 1994 
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Manuel dos Santos 
 

           O Gigante bom 

O Manuel dos Santos era assim um Gigante de bondade, entrega, humildade, meio desajeitado, mas de 

uma entrega ao Movimento dos Cursilhos de Cristandade como ninguém. 

Faz por estes dias que acabou a clausura do meu cursilho, o 539, desde então tento ser presença assídua 

nas ultreias, e mais concretamente na Ultreia da Amadora. 

O Manuel e a Fátima eram e são presença constante nas ultreias. Nos grupos formados espontaneamente  

durante a ultreia para partilhar os rollos, pude conhecer este Gigante bom, de facto era um poço de sabedoria, 

presença, um bom ouvinte, mas um homem de partilha, causas, dedicação à sua Paróquia, ao seu trabalho na 

Efacec que falava com tanta propriedade, admiração e gosto.  

Era uma vértebra, daquelas que influenciam tudo e todos, pela discrição, bondade e exemplo, pela sua 

persistência, posso  dizer que influenciou a minha ida para pré-escola da Grande Lisboa, bem haja Nosso Senhor 

que o colocou no meu caminho. 

Já como Delegado de Ultreia pude contar com Ele, com os seus conhecimentos para organizarmos a 

«excursão de autocarro» para Fátima a fim de participarmos na V Ultreia Mundial.  Fazia, ajudava, influenciava 

sempre com aquele jeito desalinhado, de quem não quer reconhecimentos, estatutos, o Manel , era isto e muito 

mais. 

 Tive o privilégio de fazer parte com Ele num dos últimos cursilhos em que fomos como dirigentes, aí 

pude ver a fragilidade humana, mas também como o Espírito Santo atua para transmitirmos aos outros um rollo, 

exemplos de vida, sempre naquela toada doce e serena de quem aceita a sua cruz, sem lamúrias…sim dele nunca 

se as ouviu. 

Mais recentemente pude-o acompanhar em conversas de telefone, onde me falava da sua querida Fátima, 

as suas dificuldades, mas sem lamúria. Pouco nos deu a entender das dificuldades, antes a vontade de retomar a 

caminhada que o Covid/ Pandemia imprimiu nas nossas vidas. 

O Manel, o GIGANTE BOM, vai fazer-nos falta, mas por certo vai se juntar a tantos outros que já partiram 

para a ultreia eterna no Céu.  

Obrigado, meu BOM amigo Manuel dos Santos.  

Sérgio Neves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursilho de Homens nº 569 - 28 de Novembro a 1 de Dezembro de 2018 
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Pe. João de Brito 
 

Por muito que se procure, que se pesquise... A história de vida do 

Pe. João de Brito, não foi escrita... Foi sim, vivida, proclamada, foi 

testemunhada, à Luz da Sagrada Escritura, à semelhança do Evangelho 

de Cristo. O nome de baptismo é Manuel Atanásio, mas a presença de 

Cristo na família Atanásio, sempre foi o "pilar", a pedra basilar. Os pais, 

vieram das abas da Serra da Estrela para as portas de Sintra, mais 

precisamente, Ranholas. Educaram todos os filhos na fé, na 

comunhão, na partilha. Desse testemunho de fé, dessa igreja 

doméstica, consagraram-se à vida religiosa: o Pe. João de Brito e mais 

duas irmãs que professaram na Ordem Dominicana. O jovem, ainda na 

altura Manuel Atanásio, foi chamado à vida religiosa, pelo testemunho do padre Pedro Condrin, fundador da 

congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Nos votos perpétuos, escolhe o nome João de Brito... 

Talvez pelo também testemunho do santo português do séc. XVII, São João de Brito.  

Rumo a África, viveu a missão em todo o esplendor e entrega, junto dos mais fracos e necessitados. Correu 

os cinco continentes a evangelizar, a espalhar a Boa Nova. De volta a Portugal, deu testemunho claro nas 

paróquias de São João de Brito, e na paróquia da Penha de França. Esta última, uma referência da congregação 

dos padres dos Sagrados Corações...em colaboração também com o padre Dâmaso Lambert, que era da mesma 

congregação. Fundou agrupamentos de escuteiros, acompanhou equipas de casais, apoiou pobres, reclusos, 

visitou e acompanhou doentes. Marcou a igreja de Lisboa na década de 70, com o início do Caminho 

Neocatecumenal... O padre João de Brito, viveu toda a essência do Evangelho de Mateus, cap. 25, 35-40.  

É então nesta cruzada de apóstolo, que nas Missões Populares, lhe falam de entusiasmo, evangelização, de 

uma Nova Evangelização, de leigos empenhados em testemunhar Cristo, de uma reforma pós-Concilio... É o 

Movimento dos Cursilhos de Cristandade a nascer, a fermentar de Evangelho os ambientes, a envolver os 

afastados, os descrentes, a pôr homens e mulheres a rezar em casa, a rezar no trabalho, nos ambientes. O padre 

João de Brito encantou-se, envolveu-se, e entregou-se a este Movimento. Não é possível contabilizar os 

cursilhos que participou em Portugal e fora. Do muito que fez e deu à igreja de Cristo, lembramos 

carinhosamente a sua última presença em 

ultreia... Foi em 2015, precisamente no ano 

proclamado pelo Papa Francisco, como Ano da 

Vida Consagrada, e que juntámos na ultreia de 

Cascais o padre João de Brito, a testemunhar os 

cinquenta anos de cursilhista do irmão (dele de 

sangue, de nós na fé) Celestino.  

O padre João de Brito viveu 100 anos, e 

termino como comecei... pouco se sabe de 

história escrita, porque viveu discretamente, e muitas vezes se excluía, para que apenas ELE fosse visível à vida 

de quem com ele se cruzou.  

De Colores para a ultreia do Céu!!!  

Vítor Cabrita 
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Manuela Leite 
 

No dia 12 de Janeiro partiu para o 

Pai a nossa irmã Maria Manuela 

Antunes de Sá Marques Leite que 

completaria, no próximo mês de 

Março, 108 anos. 

Cursista desde 1967 – Cursilho nº 

81 – 1º do Carregado. 

Pudemos testemunhar que, ao 

longo de três gerações, deixou 

bem enraizada a essência do 

nosso Movimento. 

Foi prestada uma merecida 

homenagem, com um símbolo do 

nosso Movimento – o cachecol 

DeColores - que a acompanhou 

até à última morada. O celebrante da missa de corpo presente, o Sr. Pe. Paulino, sendo um dos “nossos”, 

terminou a cerimónia com o hino Decolores. Que descanse em paz e seja mais uma estrelinha a olhar pelo MCC. 

Ultreia de Cascais 

 

SECRETARIADO DIOCESANO 

Cursilho de Cursilhos 3 a 5 de Março de 2023 

Intendencia pela JMJ Todos os dias 23 de cada mês até Junho 2023 

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 

Cursilho de Senhoras Nº 489 8 a 11 de Fevereiro de 2023 

Retiro de Quaresma 4 de Março de 2023 

SECRETARIADO REGIONAL DO TERMO ORIENTAL DE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 582 1 a 4 de Fevereiro de 2023 

Cursilho de Senhoras Nº 491 19 a 22 de Abril de 2023 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE TORRES VEDRAS 

Cursilho de Homens Nº 584 19 a 22 de Abril de 2023 

Cursilho de Senhoras Nº 492 17 a 20 de Maio de 2023 

Retiro de Advento 18 de Dezembro de 2023 

Retiro de Quaresma 26 de Fevereiro de 2023 

 SUB-SECRETARIADO REGIONAL DAS CALDAS 

Cursilho de Homens Nº 583 15 a 18 de Março de 2023 

Cursilho de Senhoras Nº 490 19 a 22 de Abril de 2023 
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