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INTERVENÇÃO LANÇAMENTO LIVRO 75 ANOS DOS DEHONIANOS 

 

 Senhor Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 

 Senhor Presidente da Assembleia Municipal do Funchal 

 Senhor Comandante da Zona Militar da Madeira 

 Reverendíssimo Senhor Bispo do Funchal  

 Reverendíssimo Senhor Padre João Nélio Pereira, Superior Provincial 

dos Sacerdotes do Coração de Jesus 

 Reverendíssimo Senhor Vigário Geral da Diocese do Funchal, e 

demais entidades religiosas presentes 

 Senhor antigo Presidente do Governo Regional da Madeira 

 Caro Professor Doutor José Eduardo Franco 

 Caro Senhor Diretor do JM Madeira 

 

A Assembleia Legislativa, Casa do povo da Madeira e do Porto Santo, 

acolhe, hoje, uma das Congregações que muito fez pela formação dos 

jovens das nossas ilhas.  
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E assim sendo, as minhas primeiras palavras são de saudação e 

agradecimento aos Dehonianos, pela sua ação em prol da educação, da 

saúde e da solidariedade social nesta Região, saudando o seu Superior 

Provincial, o padre João Nélio Pereira, natural da nossa terra.  

Mas queria tornar este meu reconhecimento extensivo a toda a Igreja 

madeirense, aqui representada pelo seu Bispo, Dom Nuno Brás, que ao 

longo de seis séculos fez um trabalho notável na instrução, assistência e 

saúde dos nossos cidadãos.  

 

Ainda hoje, uma boa parte dos serviços prestados à nossa comunidade, 

quer na educação quer na saúde, são de congregações e instituições da 

Igreja Católica, e este facto deve ser sempre sublinhado, mas sobretudo 

lembrado,  quando, pela Europa, mas também pelo nosso país, se fazem 

ouvir, felizmente sem muito eco, algumas vozes que pretendem apagar as 

nossas origens judaico-cristãs e a nossa matriz católica, que levámos pelo 

mundo fora e da qual nos devemos orgulhar.  

 

O meu agradecimento ao Doutor Alberto João Jardim, por nos dar a honra 

da sua presença e bem assim pela disponibilidade para apresentar esta 

magnífica obra dos professores José Eduardo Franco e Eugénia Abrantes.  
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A História dos Dehonianos, em Portugal, está indelevelmente associada à 

Madeira por vários acontecimentos, o mais marcante dos quais terá sido a 

fundação do Colégio Missionário em 1947, instituição que, ao longo destes 

anos, formou evangelizadores de outros povos, mas também homens que 

se destacaram na sociedade das nossas ilhas.  

 

O sonho do então arcebispo madeirense D. Teodósio Gouveia de ter um 

seminário no Funchal, que preparasse missionários para as colónias 

portuguesas, foi concretizado por dois padres italianos, que, aqui chegados, 

souberam transformar as dificuldades em oportunidades, primeiro, 

ajudando o Padre Laurindo Pestana na sua Escola de Artes e Ofícios e, 

depois, erguendo o Colégio do Sagrado Coração de Jesus, que ainda hoje 

marca a paisagem do nosso belo Funchal.  

 

Uma obra concretizada em menos de um ano por dois sacerdotes que 

saíram de Itália a caminho do desconhecido, e que, com a força da sua 

crença e do seu trabalho, edificaram, no meio do Atlântico, nessa terra 

“tantas vezes sonhada”, aquilo que parecia um sonho impossível.  
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Esse padres, Ângelo Colombo e Gastão Canova, mostraram, desde logo, 

essa força de disponibilidade, tão bem expressa neste livro, para ajudar os 

mais pobres e mais vulneráveis da comunidade madeirense, e a Madeira 

acolheu-os e apoiou-os nos seus projetos; e a verdade é que as nossas ilhas 

voltaram a ser terras de missionários em evangelização, tal como 

acontecera no passado, quando a Diocese do Funchal foi a maior de todas 

as da terra.  

 

Para isso, muito contribuiu a ideia, acolhida com entusiasmo pela Santa Sé, 

de criar uma Província do Sagrado Coração de Jesus em Portugal e o apoio 

incondicional do então Bispo do Funchal, Dom António Pereira Ribeiro. 

 

Grandes vultos da Igreja e da Cultura madeirense saíram do Colégio 

Missionário e, hoje, ainda continuam a espalhar a Boa Nova, nas nossas 

ilhas, e por muitos cantos do mundo.  

 

A folha de serviços dos sacerdotes e colaboradores do Sagrado Coração de 

Jesus, nas nossas ilhas, é imensa e relevante, mas gostaria de sublinhar o 

caráter inovador e vanguardista dos seus projetos e ações a favor das 

crianças, dos idosos e das mulheres vítimas de violência.  

 

É este legado inestimável, de 75 anos de serviço à Madeira e a Portugal, que 

hoje celebramos com o lançamento deste livro.  
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Como Presidente da Assembleia Legislativa, direta representante do povo 

da Madeira e do Porto Santo, o meu Muito Obrigado pelo que fizeram, pelo 

que fazem, e por aquilo que, estou certo, farão por esta Região e pelo seu 

povo, e pelos valores e princípios que dão corpo à identidade madeirense.  

  

 

José Manuel Rodrigues 

Funchal, 9 de dezembro de 2021 

Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 


