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Nomeações - EUROPA/PORTUGAL - Nomeação do Diretor Nacional das
Pontifícias Obras Missionárias
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – No dia 12 de julho de 2011, o Arcebispo Ferdinando Filoni, Prefeito da
Congregação para a Evangelização dos Povos, nomeou como Diretor Nacional das Pontifícias Obras Missionárias
em Portugal, para o quinquênio 2011-2016, o Rev.do pe. Antonio Manuel Batista Lopes, da Sociedade do Verbo
Divino (SVD).
O novo Diretor nacional nasceu em 11 de maio de 1958 em Aldeia da Ponte, diocese de Guarda. Estudou no
Seminário missionário do Verbo Divino em Tortosendo (1969-1978), fez o noviciado em Guimarães e em 4 de
outubro de 1979 emitiu os primeiros votos. Estudou filosofia e teologia na Universidade católica de Lisboa,
obtendo o mestrado em teologia (1986). Em 19 de outubro de 1985 emitiu os votos perpétuos e em 20 de abril de
1986 foi ordenado sacerdote na capela do Seminário verbita em Fátima. Depois de desempenhar várias funções
em Portugal, partiu em 1990 para o Tongo, onde foi vigário paroquial, pároco, responsável de vocações SVD,
professor de liturgia, diretor do Instituto São Paulo, ecônomo, superior, ecônomo regional da região SVD
Togo/Benin. De 2001 a 2003 estudou e se formou em teologia sistemática no Institut catholique de Paris. A partir
de 2003, foi Diretor e Professor do Instituto São Paulo em Lomé, responsável pela animação bíblica SVD em
Togo, membro do Conselho presbiteral de Lomé. De 2007 a 2010 foi Reitor do Seminário SVD em Guimarães,
responsável pelas comunicações sociais SVD em Portugal. Em 2008-2009 foi Vigário paroquial na diocese de
Braga e desde 2009 é pároco na mesma diocese e membro do conselho presbiteral.
(S.L.) (Agência Fides 27/07/2011)
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