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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

No dia 27 de outubro o Senhor Padre Armando Esteves Domingues, Vigário-Geral da Diocese de Viseu 
e Pároco da Paróquia do Viso, foi nomeado pelo Papa Francisco – Bispo Titular de Centenaria e Auxiliar 
da Diocese do Porto. 

O Padre Armando, como é conhecido, tem tido um percurso de referência como Homem da Igreja, 
demonstrando sempre um sentido de missão e de dedicação ao Bem-Comum. Homem Bom, de 
diálogo e consensos, discreto, com bom senso, uma pessoa próxima, disponível e solidário. 

Como Líder Social tem realizado uma obra notável em todas as Paróquias onde tem exercido as suas 
funções, numa articulação com os autarcas e as Instituições locais, nos domínios cultural e social. 

Os jovens têm merecido uma atenção muito especial em toda a sua ação, quer como Professor, quer 
como Assistente do Movimento escutista. 

O Padre Armando enquanto Vigário Geral da Diocese de Viseu acompanhou de perto e em grande 
sintonia, o exercício do ministério de D. Ilídio Leandro, com o qual se identificava totalmente, 
contribuindo também para a renovação profunda realizada a nível da Diocese de Viseu. 

Mas, é também um viseense, como demonstra numa recente entrevista (…) Esta será sempre a minha 
Terra, a minha Diocese. Da minha família, dos padres e dos Bispos que aqui servi e com quem servi a 
Igreja, que nunca esquecerei (…) 

A sua nomeação honra a Diocese de Viseu, mas também a Cidade e o Concelho de Viseu, pelo que 
propomos que a Assembleia Municipal aprove um “Voto de Congratulação” pela nomeação de um 
viseense ilustre D. Armando Esteves Domingues, para o exercício de altas funções na hierarquia da 
Igreja Católica, como Bispo Titular de Centenaria e Auxiliar do Porto.” 
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