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Santarém, resistências e concretizações na criação de uma diocese 
 
Introdução 
 
 Uma diocese ou Igreja local, grosso modo, pode ser entendida como uma porção 
viva do povo de Deus, numa determinada circunscrição territorial, confiada ao cuidado 
pastoral de um bispo.  
 A criação de uma diocese implica, necessariamente, num retrato pluriforme e 
específico, uma gravitação de forças, de pretensões, de esforços e de oportunidades. 
Este itinerário, do pensamento à realidade, percorrido até à criação da diocese de 
Santarém, foi-se definindo em dois períodos históricos, com consecuções distintas: os 
finais do século XVI, na esteira do Concílio de Trento, em que esta realidade diocesana  
foi proposta e planeada, mas não concretizada; o século XX, sob a égide do Concílio 
Ecuménico Vaticano II, culminando com a sua criação, a 16 de Julho de 1975, pela 
Bula Apostolicae Sedis Consuetudinem, de sua santidade, o beato Paulo VI.  
   
1. Trazer à memória  
 
 Santo Inácio de Loyola (1491-1556), um dos grandes santos reformadores da 
Igreja Católica do período moderno, no culminar da quarta (e última) semana dos seus 
Exercícios Espirituais, na designada “Contemplação para alcançar amor”, propõe 
“trazer à memória os benefícios recebidos de criação, redenção e os dons particulares, 
ponderando com muito afecto, quanto tem feito Deus por mim” 1.  
 Esta “catequese histórica” que aqui propomos, parte, efectivamente, deste 
pressuposto inaciano, nomeadamente, trazer à memória ou fazer memória do 
desenvolvimento histórico que levou à criação de uma das dioceses mais jovens de 
Portugal, a par da diocese de Setúbal e Viana do Castelo, que é a diocese de Santarém. 
Trazer e fazer memória do itinerário percorrido em contextos e por pessoas concretas 
que pensaram e desejaram esta concretização, não apenas no século XX, mas muito 
mais remotamente, isto é, no século XVI.     
 O que se entende, então, por diocese2? A diocese é, nos nossos dias, aquele 
“lugar” vivo onde a Igreja acontece -vive- em todas as suas dimensões, carismas e 
ministérios, de comunidades e de serviços. Por isso, designamos esta porção do povo de 
Deus como Igreja local ou particular3. Esta noção de diocese nem sempre foi assim 
entendida numa modalidade tão “pastoral”. Quer isto dizer que, houve outras definições 
de diocese – os bispados, propriamente ditos - concebidas na perspectiva da dimensão 
da territorialidade, como aliás, se antevia no antigo Código de Direito Canónico (1917). 
Porém, o novo Código de 1983, inspirado pelo Concílio Ecuménico Vaticano II, mais 
especificamente, acolhendo os ensinamentos da Constituição Pastoral Gaudium et Spes 
e o Decreto do múnus pastoral dos bispos, Christus Dominus, apresenta duas novidades 

                                                
1 I. DE LOYOLA, Exercícios Espirituais, Editorial A.O., Braga, 1999, 121. 
2 Etimologia e raízes da palavra diocese: o termo grego dioíchesis significa administração, governo, 
direcção. Os latinos, por dioecesis, designam a cidade ou parte de província que se encontra sob a 
jurisdição de um magistrado: Cf. J. ABREU, « Diocese» in AZEVEDO, C. (dir.), Dicionário de História 
Religiosa de Portugal, Vol. P-V, Círculo de leitores, Lisboa, 2000, 69. Por outro lado, em todo o 
designado mundo católico moderno, a organização territorial da Igreja assentava na unidade diocesana ou 
bispado, que compreendia um determinado território delimitado, por sua vez dividido em núcleos 
administrativos mais pequenos (os arcediagados ou vigararias) com competências jurisdicionais reduzidas 
e dependentes da autoridade do prelado. Por sua vez, o bispado estava inscrito numa província 
eclesiástica que aglomerava várias dioceses, dando assim lugar à distinção entre sés metropolitas ou 
arquiepiscopais e as suas sufragâneas ou episcopais: Cf. FREDERICO PALOMO,  A contra-reforma em 
Portugal, 1540-1700, Livros Horizonte, 2006, Lisboa, 32. 
3 Cf. M. PELINO DOMINGUES, Homilia no aniversário da Dedicação da Sé, doc. impresso não 
publicado, Santarém, 2015.   
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face ao anterior: sem excluir esta dimensão da territorialidade, aborda, 
preferencialmente, a dimensão do “povo de Deus”; por outro lado, em vez de partir da 
Igreja universal para chegar à local ou particular4, foca primeiro esta, analisando-a a 
partir de “dentro” e não do “alto”5.  
 De igual modo, a acompanhar este trazer e fazer memória nesta elementar noção 
jurídica e pastoral de diocese, podemos também, a partir daqui, perscrutar e antever a 
criação da diocese de Santarém:  ela mesma que, antes de ser constituída, há 42 anos 
atrás, havia séculos que o povo de Deus caminhava por aquelas paragens e a Igreja 
desempenhava já a sua missão.  
 
2. Santarém, de vila a cidade  
 
 O velho burgo de Santarém foi, desde tempos remotos, particularmente um pólo 
complexo e aglutinador de vários interesses e dinamismos, não apenas espirituais ou 
religiosos,  como se pode comprovar através da presença e actividade das inúmeras 
ordens religiosas aí sediadas, praticamente pouco depois da fundação do reino de 
Portugal, como também, interesses demográficos, económicos e de índole política ou 
administrativa: Santarém era “terra d´El Rey”, de tal modo que se eternizou com o 
epíteto da “mui nobre e sempre leal villa de Santarem”6.  
 Santarém teve o seu primeiro Foral a 13 de Novembro de 1095, pelo rei D. 
Afonso VI de Leão e Castela. D. Afonso Henriques conquistou-a aos mouros em 1147 e 
concedeu-lhe novo Foral, dado em Coimbra, em Maio de 1179, confirmado 
sucessivamente, por D. Afonso II, em Santarém, a 8 de Abril de 1214 e, pelo mesmo 
rei, em Coimbra, a 12 de Novembro de 1217. O rei D. Manuel atribuiu-lhe novo Foral, 
em Almeirim, a 1 de Fevereiro de 1506. 
 Quanto ao aspecto político-administrativo, Santarém detinha o estatuto de vila. 
Não obstante isto, nas Cortes, os seus procuradores tinham assento no primeiro banco. 
Por diferentes vezes foi assento da Corte Real e nela tiveram origem e assento muitas 
famílias da principal nobreza do Reino.   
 Terra de Paços Reais, a reunião de Cortes, em Santarém, foi uma realidade nos 
sécs. XIII, XIV e XV. 
 A partir de finais do século XV, Santarém entrou em decadência, muito 
provavelmente a partir da trágica morte do príncipe herdeiro de D. João II, D. Afonso, 

                                                
4 “A única Igreja concretiza-se, encultura-se, mais ainda, encarna por assim dizer no espaço e no tempo. 
A Igreja universal só existe em e a partir das Igrejas particulares (Lumen Gentium, nº23); é por elas 
representada e nelas se realiza, opera nelas e está nelas presente  (Christus Dominus, nº11). Isto significa: 
assim como a Igreja universal não surge por convénio, adição e confederação ulterior das Igrejas 
particulares, assim também as Igrejas particulares não constituem uma divisão administrativa, meramente 
adicional, da Igreja universal em províncias e departamentos. A Igreja universal e as Igrejas particulares 
incluem-se reciprocamente; entre elas domina uma mútua inabitação”: W. KASPER, «A Igreja como 
Communio» in Communio 4, 1986, 367. O IIº bispo de Santarém, D. Manuel Pelino Domingues, na 
solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, também reflectiu acerca desta relação, do todo e da parte: da 
Igreja universal e da local ou particular; da diocese como estrutura macro e as paróquias ou os 
movimentos como estruturas ou micro-células: “Sendo muitos formamos um só corpo pois participamos 
do mesmo pão. A celebração do Corpo de Deus alarga o nosso à diocese na sua totalidade e convida-nos a 
tomar consciência de que o todo é maior do que a parte e a parte encontra a sua riqueza no todo, um 
princípio simples e óbvio recomendado na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium mas nem sempre 
visível nas atitudes práticas”: M. PELINO DOMINGUES, Homilia na solenidade de Corpus Christi, doc. 
impresso não publicado, Santarém, 2017.         
5 Cf. J. ABREU, «Diocese» in C. AZEVEDO (dir.), Dicionário de história religiosa de Portugal, Vol. C-
I, Círculo de Leitores, Lisboa, 2000, 69-72.       
6 Cf. J. VERÍSSIMO SERRÃO, Páginas da História de Santarém, Vol. I, Academia Portuguesa de 
História, Lisboa, 2008,143. 
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no Verão de 1491, nas margens do rio Tejo7, data a partir da qual os reis deixaram de a 
visitar com a frequência anterior8. 
 Muito embora, já nos finais do séc. XIII Portugal contasse com algumas cidades, 
entre os seus núcleos populacionais, Santarém, não obstante o seu relevo, manteve o seu 
estatuto de vila, por nunca ter sido sede episcopal (a elevação de Santarém a cidade só 
viria a realizar-se por alvará de 24 de Dezembro de 1868, referendado pelo rei             
D. Luís I)9.  
 
3. Considerações e pretensões para a criação da diocese scalabitana  
 
 Estamos a trazer e fazer memória de todo o processo histórico que levou à 
constituição da diocese de Santarém. Trata-se de um complexo e longo itinerário 
protagonizado por agentes pastorais específicos, encabeçado por homens da Igreja, com 
cargos e posições distintas, unidos porém, por uma inspiração e uma expectativa 
modernizadora, reformadora e crítica perante a conjuntura de cariz religioso na época 
em que viviam. Surgem-nos, deste modo, na pretensão para a criação da diocese de 
Santarém, o bispo D. Jorge de Ataíde (1535-1611) e o padre Júlio d´Oliveira Boturão 
(1900-1971); e, a coroar todo o processo que rematou com a constituição propriamente 
dita, o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira (1888-1977). 
Tomemos, portanto, cada um, em particular:  
 
3.1. D. Jorge de Ataíde e o “Discurso da divisão do bispado da Guarda e nova 
criação do bispado de Santarém”     
 
 D. Jorge de Ataíde, animado pelos decretos tridentinos, prontamente 
sancionados em Portugal, na regência do cardeal D. Henrique, e por todo o espírito 
reformista da época, no sulco, de um percurso particularmente significativo na 
organização da geografia diocesana portuguesa, que foi o reinado de D. João III, 
propõe, nos finais do século XVI, durante o domínio filipino, a criação do bispado de 
Santarém. Esta nova diocese integrava o território separado da arquidiocese de Lisboa, 
com a anexação dos territórios pertencentes à diocese da Guarda, nomeadamente: 
Abrantes, Sardoal, Mação e Punhete (actual Constância). Esta sua tomada de posição 
estava baseada sobretudo nos seguintes aspectos: em primeiro lugar, a vasta extensão 
territorial do bispado da Guarda associado àquilo que Trento preconizava, isto é, o perfil 
ideal do bispo e, consequentemente, o bom governo espiritual e pastoral dos fiéis num 
determinado território, o bispado, o qual, neste caso, se tratava de um governo 
inviabilizado e ineficaz, com prejuízo para as almas que lhe estavam confiadas. 
Associado a esta matriz, D. Jorge de Ataíde invocava ainda como argumentos as 
características expectáveis no bispo: a obrigação de residência nas suas igrejas de que 
eram titulares, o decoro com os seus modos de vida, como bom pastor e administrador 
do seu bispado, na realização regular das visitas pastorais, uma peça fundamental, que 
conjugava uma acção sistemática reformadora, de vigilância, fiscalização, controlo e  
evangelização. Por outro lado, o pretenso bispado de Santarém também dispunha de 
estruturas que facilmente se poderiam adaptar e adoptar, como é o caso da transladação 
do Cabido de Santa Maria da Alcáçova para a futura Catedral, e a ampla e central igreja 
de Marvila, no centro da urbe scalabitana. Como é sabido, no domínio filipino não 
houve mudança da geografia diocesana. Esta pretensão, segundo alguns autores, 

                                                
7 Cf. A. I. BUESCU, D. João III, Temas e debates, Rio de Mouro, 2008, 17.  
8  M. VICENTE RODRIGUES, Santarém no tempo dos Filipes, Volume I, Câmara Municipal de 
Santarém, 1997, 47-49. 
9 AAVV, Santarém, a cidade e os homens, Junta Distrital de Santarém, Santarém, 1977, 30. 
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nomeadamente Joaquim Veríssimo Serrão10, foi gorada pelo próprio arcebispo de 
Lisboa, receoso de que tal projecto desse início à desagregação da sua arquidiocese. 
  
3.2. O Pe. Júlio d´Oliveira Boturão e o “Memorandum sobre a diocese de 
Santarém”  
 
 Inserido neste âmbito sobre as considerações e pretensões para a criação da 
diocese scalabitana, temos uma outra figura emblemática do clero diocesano do século 
XX, o Pe. Júlio d´Oliveira Boturão, um sacerdote empreendedor e crítico, testemunha 
ocular não já das glórias e fulgores da Santarém quatrocentista e quinhentista, mas de 
um Ribatejo, do ponto de vista  religioso-católico, bastante fracturado e em decadência, 
fruto de uma conjectura complexa, não apenas local, mas nacional. Este sacerdote 
elaborou um relatório, nos anos procedentes ao Concílio Plenário Português 
(24.11.1926- 03.12.1926), a par de D. Jorge de Ataíde, no qual expõe um conjunto de 
considerações pormenorizadas para a criação da diocese de Santarém, a que o próprio 
designou de Memorandum. Assim, neste clima de reformismo e de vanguarda, quatro 
séculos depois,  encontramos o Pe. Júlio d ´Oliveira Boturão, herdeiro de um grande 
acontecimento a nível nacional, o Concílio Plenário Português, contextualizado pelos 
tempos difíceis da Primeira República e da Primeira Grande Guerra; inconformado com 
uma situação análoga à descrita por D. Jorge de Ataíde: a vastidão da diocese de Lisboa 
e as consequências daí decorrentes, como era o caso do afastamento e da falta de 
contacto e relação entre o clero, as comunidades e o bispo diocesano, traduzido, por 
exemplo, em visitas pastorais demasiado espaçadas e exíguas. O Pe. Júlio Boturão 
traçou um cenário crítico diante do estado a que chegou a região do Ribatejo, outrora 
marcada por uma intensa vida do ponto de vista eclesiástico e religioso, como foi o caso 
experimentado em Santarém e Tomar. No seu Memorandum, este sacerdote defendeu 
que a solução eficaz para este cenário era a criação da diocese scalabitana, acentuando-
se a importância da dimensão da episcopalidade, de um bispo próximo do presbitério e 
das comunidades, com um dinamismo vigoroso de empenhamento harmónico daquilo 
que Pe. Boturão chamou de toda a “organização católica”.        
 
3.3. O Cardeal patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira e o renovado catolicismo no 
século XX 
 
 Avançando uma década depois deste Memoradum, encontramos, por fim, o 
cardeal Cerejeira, impelido por um forte desejo de renovação pastoral da sua diocese, o 
qual, perante o “vasto e desamparado Patriarcado” - expressão proferida pelo prelado na 
sua saudação ao clero no primeiro aniversário da sua eleição para o Patriarcado – deu, 
com a cooperação do seu clero, o impulso e pujança finais para a criação da diocese 
scalabitana. O contexto primordial do nascimento da diocese de Santarém, esteve aliás, 
marcado por quatro acontecimentos muito significativos: três deles no âmbito eclesial, o 
Concílio ecuménico Vaticano II (1962-1965); o Sínodo dos bispos (1974); a Exortação 
apostólica Evangelii Nuntiandi, do beato Paulo VI (1975); e a Revolução do 25 de Abril 
de 1974, como acontecimento sócio-político.   
 No decreto sobre o múnus pastoral dos bispos (Christus Dominus), o Concílio 
Vaticano II estabeleceu uma definição de diocese: a “Diocese é a porção do Povo de 
Deus, que se confia a um Bispo para que a apascente com a colaboração do presbitério, 
de tal modo que, unida ao seu pastor e reunida por ele no Espírito Santo por meio do 
Evangelho e da Eucaristia, constituiu uma Igreja particular, na qual está e opera a Igreja 

                                                
10 Cf. J. VERÍSSIMO SERRÃO, Páginas da História de Santarém, Vol. I, Academia Portuguesa de 
História, Lisboa, 2008,143. 
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de Cristo, una, santa, católica e apostólica”11. Simultaneamente, propôs-se, para o bem 
das almas, uma necessidade de rever as circunscrições ou os limites territoriais das 
dioceses e das províncias eclesiásticas, em função de uma maior eficácia no exercício 
do ministério pastoral da Igreja. Encontramos, portanto, a “rampa de lançamento” 
pastoral para a concretização da ideia de Santarém como diocese. Dez anos depois do 
Concílio Vaticano II, ocorreu a IIIª assembleia geral ordinária do Sínodo dos bispos, 
tendo como tema  de fundo a “Evangelização no mundo moderno”. Desta assembleia 
resultou a Exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, datada de 8 de Dezembro de 
197512, a qual, teve como principal objectivo afirmar o ardor evangélico que devia 
percorrer toda a Igreja, não apenas atinente ao papa, aos bispos e aos sacerdotes, mas 
aos leigos, a todo o Povo de Deus: “tornar a Igreja do século XX mais apta ainda para 
anunciar o Evangelho à humanidade do mesmo século XX”13. A Igreja recebeu dos 
Apóstolos o mandato solene de anunciar a  verdade da salvação e de a levar aos confins 
da terra, fazendo suas, portanto, as palavras de S. Paulo: “ai de mim se eu não 
evangelizar” (1 Cor 9,16) e por isso continua a mandar sem cessar o seus arautos, até 
que as novas igrejas se formem plenamente e prossigam, por sua vez esta obra da 
evangelização14.  
 Todos estes acontecimentos, ocorridos num período de rápidas transformações a 
todos os níveis, podem ser traduzidos como autênticas dádivas do Espírito Santo para a 
Igreja. Para prover à oportuna e desejada actualização eclesial, gerou-se um impulso 
renovador; uma Igreja aggiornata procurava assim, apresentar-se como um rosto mais 
fiel de Jesus Cristo15.  
 Este movimento de renovação pastoral, ocorrido durante o pontificado do 
cardeal Cerejeira, iniciou-se mais expressivamente com a criação da “Comissão 
preparatória da reestruturação pastoral do patriarcado de Lisboa”, a 18 de Abril de 1966, 
seguido da divisão da diocese em três regiões pastorais, nomeadamente, Lisboa, 
Santarém e Setúbal, através do decreto  da “Reestruturação pastoral do Patriarcado de 
Lisboa”, de 29 de Maio de 1966. Mais tarde, mediante uma provisão datada de 16 de 
Julho desse mesmo ano, o cardeal Cerejeira nomeou D. António de Campos, bispo de 
Febiana, auxiliar de Lisboa, como responsável da região pastoral de Santarém, cargo 
este exercido até à sua morte inesperada, em Agosto de 1969. Posteriormente, e até à 
criação da diocese,  esta região pastoral teve como responsáveis imediatos, D. Manuel 
Falcão, auxiliar de Lisboa e o Pe. Fernando Campos da Silva.      
 A esta reestruturação seguiu-se a realização da Iª Assembleia do Clero de Lisboa 
(26 de Setembro a 1 de Outubro de 1966) e a posterior criação do Conselho Presbiteral 
(18 de Novembro de 1967)16, organismos diocesanos que foram acompanhando e 

                                                
11 CONCÍLIO ECUMÉNICO VATICANO II, Decreto “Christus Dominus” nº 11, Editorial Apostolado 
da Oração, Braga, 1987, 156.   
12 Cf. http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sinodo_indice_po.html#4 - 
III ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA (27 SETTEMBRE-26 OTTOBRE 1974). 
13 PAULO VI, PAULO VI, Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi. http://w2.vatican.va/content/paul-
vi/pt/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html. 
14 Cf. CONCÍLIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constituição dogmática sobre a Igreja, “Lumen 
Gentium” nº 17, Editorial Apostolado da Oração, Braga, 1987, 72-73.   
15 O Cardeal Cerejeira comentando a Igreja na crise actual, refere: “Na tempestade de contestação dos 
nossos dias, têm feito sensação certas declarações, com largo reclamo na Imprensa mundial, de abandonar 
a Igreja para seguir a Cristo. afirma-se que é abandono para encontrar a Jesus Cristo Senhor. A Igreja 
seria o seu túmulo [...] A Igreja será sempre, como o Senhor, objecto de contradição. O seu mistério 
identifica-se com o mistério de Cristo, e nele não se entrará nunca senão de joelhos. Quero dizer, pela 
oração e pela humildade. Ou como ensina o Evangelho, na explicação de Jesus a Nicodemos, nascendo de 
novo”: M. GONÇALVES CEREJEIRA, Mensagens de Natal, UNIÃO GRÁFICA, LISBOA, 1979, 299.     
16 Cf. C. M. AZEVEDO (dir.), Dicionário de história religiosa de Portugal, vol. 3, Círculo de Leitores, 
Lisboa,C2000, 252-253.  
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aconselhando o cardeal patriarca no desenvolvimento dos projectos da criação das 
dioceses de Santarém e Setúbal.  
  
 4. Santarém, diocese 
  
 A criação da diocese de Santarém, desejada e esperada pelo povo de Deus, 
acabaria por se concretizar em 1975, no pontificado do papa Paulo VI, sendo D. 
António Ribeiro, cardeal patriarca de Lisboa, o qual, presidiu, no dia 4 de Outubro 
desse ano, na igreja de santa Clara da cidade de Santarém, à missa de ordenação do 
primeiro bispo da nova diocese, D. António Francisco Marques (1927-1997).   
 A criação da diocese scalabitana tornou mais próximo e acessível o centro 
congregador e os serviços pastorais fundamentais: o bispo e o presbitério, assim como  
os secretariados diocesanos dedicados à orientação dos serviços da Palavra, da Liturgia, 
da Caridade e da Missão.  
 A sacramentalidade do episcopado, provocada no Concílio Ecuménico Vaticano 
II, despertou esta nova mentalidade do valor da “Porção do povo de Deus” (Christus 
Dominus nº 11) em torno do seu pastor, o bispo diocesano. A Igreja, Povo de Deus, que 
trilha os caminhos da história, é o perene testemunho de uma profecia que, enquanto 
atesta a novidade da promessa, torna evidente a sua actuação. O Deus que prometeu é o 
Deus fiel que cumpre a sua palavra. Nesta hora em que nos preparamos para acolher um 
novo sucessor dos apóstolos, tomemos esta nota espiritual tão significativa, 
reconhecendo a continuidade desta promessa, acolhendo o nosso novo bispo com júbilo 
e profundo sentimento de acção de graças.  
   
 5. Questões para reflexão e partilha: 
 
 1. Percorrido este longo e complexo itinerário, que momento(s) destaca na 
história da diocese de Santarém? 
 2. Trazidas à memória, olhando sobre esta herança secular, que figura(s) ou 
personalidade(s) a marcaram e gostaria de distinguir?  
 3. Da sua experiência pessoal da diocese de Santarém, que momento ou 
acontecimento  o marcaram mais significativamente? 
 
 6. Proposta de oração: 
 
 Rezar com o salmo 66 (65), um salmo de louvor e acção de graças: “Aclamai a 
Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome, proclamai os seus louvores”.   
 Na primeira parte, o salmista convida a terra inteira e todos os povos a louvar, a 
aclamar e alegrar-se no Senhor; na segunda, é ele próprio que invoca e louva o Senhor 
com os seus lábios.  
 Este salmo é um convite a celebrar os louvores de Deus e contemplar as obras 
admiráveis realizadas outrora em favor do povo de Israel: a travessia do Mar Vermelho, 
a passagem do rio Jordão, a entrada na terra prometida e a vitória sobre as nações 
inimigas.  
 Assim como o salmista canta e recorda, um a um, os prodígios realizados por 
Deus em tempos antigos, em favor do seu povo, propomos o exercício orante de, depois 
de feita memória deste percurso histórico e eclesial, dar graças a Deus pela sua presença 
viva e vivificante na história.  
 Deus uno e trino, que agiu nos momentos e nos homens e mulheres de boa 
vontade, que foram profetas, intérpretes e protagonistas que conduziram à criação da 
Igreja diocesana de Santarém, continue a agir sobre essa Igreja, derramando as suas 
graças sobre os seus pastores e todo o Seu povo.       
 


