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Finaliza o ano da Vida Consagrada 
 
Com motivo da clausura do ano da vida consagrada a Congregação para os 
institutos de vida consagrada e sociedades de vida apostólica (CIVCSVA) 
organizou toda uma série de actividades entre o 28 de janeiro e o 2 de fevereiro, 
mencionadas no programa que se encontra na página web da Santa Sé. 

(http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/anno-

vita-consacrata/index_anno-vita-consacrata_it.htm) 
 
Na sexta-feita 29, dia dedicado à reflexão e ao colóquio, o P. Miguel Márquez Calle, OCD, Provincial 
da Ibérica, pronunciará juntamente com a irmã Maria Ignazia Angelini, OSB a conferência intitulada: 
“A dimensão contemplativa da vida consagrada. Um modo de viver o hoje da história. Desafios para 
o futuro”. 
 
Nas jornadas participarão carmelitas descalças de todo o mundo, juntamente com outras religiosas 
de vida contemplativa, monástica e activa, convidadas pela Congregação a instâncias do Santo 
Padre Francisco. Por ocasião deste evento o P. Geral, Saverio Cannistrà, programou juntamente 
com uma comissão de irmãs um encontro com as carmelitas presentes em Roma que tendá lugar no 
dia 3 de fevereiro. 
 
 

 

Falece o Fr. Charles Newell, ocd 
 

A 13 de janeiro passado faleceu no hospital da Fundação Níger de Enugu, 
Nigeria, fr. Charles Newell, membro da Província Anglo-Irlandesa e 
actualmente na Delegação de Nigeria, da qual foi o primeiro superior. 
 
Fr. Charles tinha chegado a Nigeria a 6 de abril de 1988, juntamente com 
fr. Thomas Curran, depois de ter sido Procurador Geral e superior da Casa Geral. Recentemente, 
depois de ter passado uns dias em Irlanda controlando a sua já delicada saúde, fr. Charles decidiu 
voltar a Nigeria, onde faleceu aos 94 anos de idade.  
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O seu funeral terá celebrado na igreja do convento de Monte Tabor (Nsukka), a 27 de janeiro. 
Descanse em paz. 
 
 
 

Novo secretário para a comunicação e 
internet 
 
No passado dis 18 de janeiro partia para a Terra Santa o P. Julio 
Almansa Calero, da Província Ibérica que, até ese dia, tinha 
desempenhado o cargo de secretário para a comunicação, depois 

de ter sido secretário das missões durante o sexénio passado. 
 
É substituido pelo P. Emilio J. Martínez González, da mesma Província, que na actualidade é 
conventual da comunidade de professores do Teresianum, onde dá aulas. Com 51 anos de idade, o 
P. Emilio foi primeiro definidor geral no sexénio passado e conciliará este novo ofício com a sua 
dedicação ao ensino na nossa Faculdade Pontifícia e Instituto de Espiritualidade. 
 
Agradecemos profundamente a ambos o seu trabalho e disponibilidade e lhes auguramos toda a 
sorte de bênçãos nos serviços que lhes foram confiados 


