
VISITA DO REV.º SR. BISPO DO ALGARVE, D. MANUEL QUINTAS,  
À ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DR. JOÃO LÚCIO 

 
 

No âmbito da visita pastoral do Senhor Bispo do Algarve às paróquias da Fuseta e 

Moncarapacho, tivemos a honra de receber na nossa Escola, no dia 9 de Fevereiro, Sua Rever.ª D. 

Manuel Neto Quintas acompanhado pelo responsável da paróquia da Fuseta, pároco Alberto 

Teixeira e por um antigo e estimado aluno desta Escola, Pedro Estrela.  

Por volta das onze horas, o Director, professor João Manita acompanhou os visitantes numa 

breve visita guiada pela Escola. O Senhor Bispo pôde conhecer os Serviços Administrativos e 

admirar o espólio de taças e troféus ganhos pelos nossos alunos ao longo dos anos, maioritariamente 

através da participação no Desporto Escolar. 

 Visitou igualmente a Biblioteca tomando 

conhecimento dos recursos educativos e recreativos de 

que dispomos e da forma como são utilizados por todos os 

alunos, da Educação Pré-Escolar aos Cursos Profissionais. 

Pôde verificar a beleza do espaço exterior, bem 

tratado e 

cuidado pelos 

alunos do C.E.F. de Jardinagem e Manutenção em 

Campos de Golfe. Visitou os campos de jogos, o “mini 

Green”, o espaço dedicado aos matraquilhos, a Estação 

Metereológica e o anfiteatro ao ar livre. 

 Finalizada a visita, dirigiu-se para o Auditório 

onde o esperavam os alunos que frequentam a 

disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Perto de 

setenta alunos, do 

5.º ao 9.º Ano de 

escolaridade 

receberam o Senhor 

Bispo com cânticos, 

dinamizados por 

um grupo 

fantástico, sob a 

orientação da professora da disciplina, Ana Maria Carvalho. 



Muito receptivo, com simplicidade e simpatia, D. Manuel 

Neto Quintas respondeu às perguntas que os alunos lhe 

colocaram. De uma forma geral todos sentiam curiosidade 

em saber se a vocação para sacerdote o acompanhava 

desde a infância e se era difícil a vida e bispo. De forma 

clara e afável falou da sua infância em Trás-os-Montes, de 

como o internamento no Hospital o colocou em contacto com irmãs da caridade que lhe ensinaram 

cânticos que falavam de Jesus. Mais tarde os estudos no 

Seminário do Porto, ordenação como sacerdote e me 2004 

o chamamento para ser Bispo do Algarve. Falou desta 

nossa região, da riqueza da sua multiculturalidade, factor 

que nos enriquece como seres humanos por convivermos 

com pessoas de outras partes do mundo, com os seus 

costumes e a sua cultura.  

 Finalizado este encontro, o convívio continuou na 

Sala Polivalente onde os alunos do 11.º Ano de Restauração 

– Serviço de Bar e Mesa, esperavam todos com um pequeno 

beberete preparado 

pelos colegas do 12.º 

Ano de Cozinha e 

Pastelaria. 

Por volta das treze horas, os mesmos alunos, sob a 

orientação dos seus formadores, Luís Nobre e João 

Mendonça,  demonstraram o seu talento ao servir um almoço 

em homenagem ao Sr. Bispo, no Laboratório de Cozinha. Para além do homenageado, participaram 

na refeição o Sr. Padre Alberto, Pedro Estrela, representantes da Junta de Freguesia da Fuseta, Eng.º 

José Bernardino e Dra. Alexandra Silva,  professores da Escola e todos os membros da Direcção. 

Recebidos com um aperitivo, o menu constava de 

crepe de camarão 

de entrada,  

medalhões de carne 

grelhada com 

cubinhos de batata 

doce frita e alheira. 

O almoço estava delicioso e mereceu o apreço de todos 



os presentes. Como sobremesa foi servido pão-de-ló de Ovar acompanhado por um cálice de vinho 

do Porto. 

Terminada a visita, na qual demonstrou o seu agrado pelo acolhimento recebido e revelou e 

uma grande proximidade no seu relacionamento com os jovens alunos e com todo o pessoal docente 

e não docente, e antes de se dirigir para Moncarapacho, Sua Rever.ª o Senhor Bispo do Algarve 

deu-nos a honra de deixar o testemunho da sua passagem no nosso Livro de Ouro. 

 Bem haja! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


