
PROVÍNCIA PORTUGUESA DOS
SACERDOTES DO CORAÇÃO DE JESUS
(Dehonianos)

Rua Cidade de Tete, 10 – 1800-129 Lisboa – Portugal  –  Tel. 218540900  –  Fax: 218540909  –  scj.lu@netcabo.pt

Referência: P2007-101 Lisboa, 15 de Maio de 2007

Assunto: NOMEAÇÃO DO ECÓNOMO PROVINCIAL PARA 2007-2010

Caros Confrades

1. Feita a consulta durante o mês de Abril, em que se pediam sugestões em ordem à
nomeação do Ecónomo Provincial para o triénio 2007-2010, o Conselho Provincial
apreciou os resultados durante a última sessão que decorreu na Casa Provincial, a 13
e 14 de Maio.

2. A consulta teve 72% de participação dos membros da Província, sendo 68% de votos
perpétuos e 100% de votos temporários. Não foram consultados os confrades que
estão em situação de dispensa de vida religiosa e de ministério sacerdotal. Nota-se
uma significativa abstenção por parte dos confrades de votos perpétuos para um
acto de tamanha importância para a vida da Província.

3. Respeitando a orientação dos resultados da consulta à Província e com o consen-
timento do Conselho Provincial, através de voto deliberativo na sessão de 13-14
de Maio de 2007, nomeio o P. JOSÉ CAMILO DIAS DAS NEVES como Ecónomo Pro-
vincial da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus para o trié-
nio 2007-2010, com início a 12 de Agosto de 2007 e término a 11 de Agosto de
2010.

4. Aproveito a oportunidade para agradecer ao P. Manuel de Nóbrega Chícharo todo o
empenho que colocou no serviço de Ecónomo Provincial ao longo destes dois trié-
nios. Agradeço a disponibilidade do P. José Camilo Dias das Neves para se dedicar a
esta  nova  missão,  durante  o  próximo  triénio,  com  a  ajuda  actuante  e  assídua  da
Comissão Provincial para a Economia.

Unido no Coração de Jesus e com as melhores saudações fraternas,

P. Manuel Joaquim Gomes Barbosa, scj
Superior Provincial
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