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SeMinário 
[1955-1967]

A 5 de março de 1944, nasceu o Arquitecto da Uni-
dade na freguesia de Brufe, concelho de V.N. de 
Famalicão, filho de José Joaquim da Costa Ortiga 
e de Lucinda da Costa Ferreira. A 14 de setembro 
de 1948 nasceria a sua única irmã, Georgina. 

ii Com 11 anos, entrou no Seminário de Nossa Senhora da Conceição, em outubro 
de 1955, transitando depois em 1960 para o Seminário de S. Tiago e em 1963 para 
o Seminário Conciliar, Braga, no qual concluiu o curso Teológico-Filosófico em 
1967. Uma vez terminados os estudos, foi ordenado presbítero no dia 9 de julho 
de 1967, juntamente com 24 colegas, na igreja de Lousado (V. N. de Famalicão).
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· 3 de JANeirO de 2013 ·
[Sé Catedral de Braga]

17h30: eucaristia de Acção de Graças
 pelas Bodas de Prata episcopais.

21h30: Concerto comemorativo na Catedral por 
músicos da Arquidiocese de Braga ou interpretação 

de obras de compositores arquidiocesanos.

· 6 de JANeirO de 2013 ·
[Cripta do Sameiro]

15h30: Momento Musical e Saudação dos Arciprestes 
ao Senhor Arcebispo

16h30: eucaristia com Te deum, com a participação 
do Coro de Nossa Senhora do Sameiro e dos Arautos 

do evangelho.

programa De comemorações

Em nome do Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese de 
Braga, agradecemos a todas as pessoas, desde o Senhor Presidente da Repú-
blica, Prof. Aníbal Cavaco Silva, à pequena Beatriz Ortiga (sobrinha-neta de 

D. Jorge Ortiga), que, numa pluralidade de formas, nos ajudaram na produção do 
documentário biográfico (vídeo) sobre a pessoa do Senhor Arcebispo Primaz, bem 
como deste Suplemento semanal do Jornal Diário do Minho. Do mesmo modo, 
e por ser uma edição especial, pedimos desculpa a todos os leitores por este não 
comportar alguns dos conteúdos habituais.

Pe. José Miguel Cardoso 

UMA PALAVrA de GrATidãO e OUTrA de PerdãO

está disponível, 
no site da 

Arquidiocese, o 
vídeo “O Arquiteto 

da Unidade”, 
documentário 
sobre a vida e 

obra de d. Jorge 
Ortiga. 
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ordenação, Missa nova,
MinistÉrio saCerdotaL
[1967-1973]

em 1967 foi nomeado coadjutor da paróquia de S. Victor, Braga. Um ano depois, em se-
tembro de 1968, é enviado a frequentar o curso de História eclesiástica na Universidade 
Gregoriana, em roma, concluindo a licenciatura em 10 de outubro de 1970. regressado 
a Braga, passou a trabalhar na Secretaria Arquiepiscopal, onde se manteve de Junho de 
1971 a setembro de 1973, tendo, neste período, colaborado na igreja dos Terceiros. 

iA 16 de julho, celebrou a Missa-Nova 
em Brufe, a qual foi a primeira eu-
caristia concelebrada, possibilitada 
com a renovação litúrgica do Concí-
lio Vaticano ii, na Arquidiocese.

i

Ordenação Sacerdotal - Lousado, 9 de julho de 1967

Missa Nova - Brufe, 16 de julho de 1967

Ministério Sacerdotal  (1967-1973)
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Congregados 
[1973-1987]

Lecionou as cadeiras de introdução aos estudos Históricos, História 
das religiões e História da igreja no Seminário Conciliar de Braga. 
em outubro de 1973, d. Francisco Maria da Silva nomeou-o reitor 
da basílica dos Congregados (Braga) e capelão da irmandade de 
Nossa Senhora das dores e Santa Ana, ereta na mesma igreja.

i A 24 de novembro de 1981, foi nomeado Vigário episcopal para o 
Clero, cargo para o qual foi reconfirmado a 1 de outubro de 1985. Foi 
responsável pelo Secretariado Arquidiocesano das Vocações e fez parte 
do Conselho Presbiteral. Posteriormente, a 6 de março de 1985, foi 
nomeado para integrar o Cabido Metropolitano e Primacial de Braga. 

i

N este dia, em que fui chamado servir o Povo de Deus na Or-
dem do Episcopado, sinto de saudar e oferecer o meu servi-
ço, trabalhos, amizade e dedicação a todos os sacerdotes (…), 

religiosos (…) e leigos (…). Mas não posso esquecer também aqueles 
que vivem fora da Igreja Católica, ou porque se separaram dela, 
vivendo outras experiências religiosas, ou se afastaram de Deus. Em 
qualquer situação procurarei o diálogo capaz de revelar a verdade e 
ser resposta às inquietações da Humanidade.”

Cónego Jorge Ortiga, 
in “Acção Católica”, novembro-1987, 941.

SAUdAçãO à iGreJA BrACAreNSe  
APóS NOTíCiA dA SUA NOMeAçãO ePiSCOPAL
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ii Com apenas 43 anos, o Papa João Paulo ii nomeou-o Bispo titular de Nova 
Bárbara e Auxiliar de Braga, a 9 de novembro de 1987. A 3 de janeiro de 1988, 
foi ordenado bispo pelo Arcebispo d. eurico dias Nogueira, na cripta do 
Sameiro, em celebração com a presença de 15 mil fiéis. escolheu como lema 
episcopal a passagem do cap. 17 do evangelho de S. João: “Ut unum sint”.

enquanto Bispo Auxiliar, presidiu ao Secretariado Geral do 
40º Sínodo diocesano Bracarense e coordenou o Secretaria-
do diocesano de Pastoral. Além disso, foi eleito Presidente do 
instituto de História e Arte Cristã e presidente do Conselho 
de Administração do instituto diocesano de Apoio ao Clero .

Bispo auxiLiar
[1988-1999]

Mas houve alguém que se tornou a alma e o cabouqueiro deste grande em-
preendimento: no seu lançamento, actos preparatórios e desenvolvimento, 
bem como na redacção dos documentos atinentes. A ele, de modo particu-

lar, se devem os principais méritos, e não são poucos, de tudo quento se fez. Deixo, 
neste lugar e momento, a homenagem sentida e vivo agradecimento ao incansável e 
generoso Bispo Auxiliar, D. Jorge Ortiga.

d. eurico dias Nogueira, 
 in “Acção Católica”, novembro-1997, 901

HOMiLiA dA eUCAriSTiA de eNCerrAMeNTO dO 40.º SíNOdO BrACAreNSe

Q uerendo comprometer a minha vida neste testemunho, escolhi para 
lema do meu ministério episcopal a frase da oração sacerdotal de Jesus 
– UT UNUM SINT (que todos sejam um) – e gostaria que fosse a comu-

nhão, como participação na comunhão trinitária, a meta, o princípio e o modelo 
do meu ser e do meu agir: meta final da história dos homens que apenas em 
Deus encontrarão resposta à sua inquietação; princípio impulsionador dum 
testemunho concreto e perseverante; e modelo da acção na e pela Igreja.

d. Jorge Ortiga,  in “Acção Católica”, janeiro-1988, 69-70

SAUdAçãO AO POVO de deUS NA OrdeNAçãO COMO BiSPO AUxiLiAr 

Ordenação Episcopal
3 de janeiro de 1988
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arCeBispo 
[1999-...] 

i A 5 de junho de 1999, foi tornada pública a sua 
nomeação para Arcebispo de Braga, tendo 55 anos. 
Tomou posse do cargo de Arcebispo Primaz no dia 
18 de julho de 1999, sucedendo a d. eurico dias 
Nogueira e tornando-se o 70.º Arcebispo de Braga.

i Na Conferência episcopal Portuguesa, presidiu à Comissão episcopal da doutrina da Fé e 
à Comissão episcopal da educação Cristã, sendo depois eleito Presidente da Conferência 
episcopal Portuguesa a 4 de abril de 2005, sucedendo a d. José Policarpo, Cardeal Patriarca 
de Lisboa, e novamente eleito, a 31 de março de 2008, para um segundo mandato. Atual-
mente é o responsável pela Comissão episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana.

F azendo referência à nossa história, na aventura dos descobrimentos, os reis por-
tugueses apressavam-se a enviar ao Papa da época o que de mais precioso ou 
especial tinham. Hoje, não temos pedras preciosas nem exemplares exóticos para 

mostrar. Trazemos apenas a fé em Deus Amor e a responsabilidade de, corresponsa-
velmente, edificar a Igreja através do mesmo Amor.

d. Jorge Ortiga,  in “Acção Católica”, dezembro-2007, 1479

SAUdAçãO dO PreSideNTe dA CeP A SUA SANTidAde, PAPA BeNTO xVi, 
POr OCASiãO dA ViSiTA Ad LiMiNA de 2007
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enquanto Arcebispo teve como bispos auxiliares d. Jacinto Tomás Botelho (Bispo 
emérito de Lamego), d. Antonino dias (Bispo de Portalegre-Castelo Branco), d. 
António Marto (Bispo de Leiria-Fátima), d. António Santos (Bispo de Aveiro), d. António 
Couto (Bispo de Lamego) e, atualmente, d. Manuel Linda e d. António Moiteiro.

iqueM É d. jorge ortiga? 
uMa pergunta a 25 personaLidades

«Homem de 
grande capacidade 

intelectual e 
extraordinária 

bondade, que tem 
dedicado a sua 

vida à afirmação da 
Igreja e à elevação 
do ser humano.»

ANTÓNIO SALVADOR, 
Presidente do S.C.Braga

«Um homem de 
ideias maiores, com 
grande sensibilidade 

social e sempre 
atencioso para com a 

sua Igreja.»

DAMIÃO PEREIRA, 
Diretor do Diário do Minho

«Os portugueses e, em particular, o 
povo do Minho, reconhecem em D. Jorge 

Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga, 
um Pastor inquieto que, em 25 anos 
de episcopado, pela palavra frontal e 
pela ação incessante, demonstrou ter 
sabedoria e sensibilidade para animar 

os carenciados, despertar os indiferentes 
e orientar os inconformados, unindo a 

comunidade arquidiocesana e servindo a 
esperança no mundo.»

CAVACO SILVA, 
Presidente da República

«Na gigantesca 
tarefa de construir 
História, D. Jorge 
Ortiga, tem dado, 
ao longo destes 25 

anos de episcopado, 
o seu contributo para 

criar os alicerces 
necessários a uma 
sociedade de bem-

estar. Construir algo duradouro custa. É 
difícil. Exige tempo, atenção e cuidado, 

característica que reconheço existirem na 
pessoa do D. Jorge Ortiga.»

MESQUITA MACHADO, 
Presidente da Câmara Municipal de Braga

«D. Jorge tem-se 
imposto como um Bispo 
invulgarmente atento, 

activo e omnipresente.»

D. EURICO DIAS NOGUEIRA, 
Arcebispo Emérito de Braga

«Em D. Jorge vejo a figura do 
Pastor bom em cujo coração 

arde a paixão de levar o 
Evangelho a todo o mundo 
e, por isso, não se poupa a 

qualquer canseira para estar 
presente em todas as situações 

da vida das pessoas e da 
sociedade, particularmente 

onde há sofrimento ou pobreza, 
com a sua palavra, o seu conforto e a sua 

criatividade pastoral.»

D. ANTÓNIO MARTO, 
Bispo de Leiria-Fátima

«Um Homem de elevada craveira 
intelectual, fácil empatia e um líder 
nato em qualquer área, mas, acima 
de tudo, uma pessoa preocupada 

com os mais pobres e com a 
adaptação prática dos ensinamentos 

de Jesus Cristo aos dias de hoje.»

JOSÉ COTTER 
médico do Hospital de Guimarães

«Dizia São Paulo que “de todas as virtudes, 
a maior é a caridade.” Representar tamanha 
qualidade é indicador de elevação moral e da 
natureza boa do ser humano. Guardo D. Jorge 
Ortiga desta forma e, nas suas bodas de prata 

episcopais, não poderia deixar de lhe dar 
os meus sinceros parabéns e de agradecer o 

trabalho realizado pelo nosso país.»

PEDRO MOTA SOARES, 
Ministro da Solidariedade e Segurança Social

«D. Jorge 
Ortiga, tem 
assumido 

nos últimos 
25 anos um 
importante 

papel na 
defesa 

dos mais 
pobres e 

humildes, 
não se inibindo de apelar 

e “exigir” o contributo 
de todos para ajudar 

na construção de uma 
sociedade mais fraterna.»

ABÍLIO VILAÇA, Presidente Adere-Minho

«Um Arcebispo com a 
simplicidade de um cura de 

aldeia, a alegria de um jovem 
escuteiro e a grandeza de 

alma de um apóstolo.»

MARCELO REBELO DE SOUSA, 
Professor Universitário e 

Conselheiro de Estado

«Como jovem sacerdote encontrou-se 
com o Movimento dos Focolares e fez 
da Unidade a sua a espiritualidade, 
tendo-a dado a conhecer a muitos 
leigos e sacerdotes, atraídos pela 

vida que gerava.»

TERESA DE SOUSA E ANTÓNIO OLIVEIRA, 
Responsáveis Nacionais do Movimento Focolares

«É um exemplo para 
a sociedade, um 

lutador incansável 
pela solidariedade e 

portador de princípios 
inabaláveis.»

ARMINDO COSTA, 
Pres. Câmara de V.N.Famalicão

«O amor e atenção, sabedoria e 
prudência, coragem e humor que lhe 
são inatos, aliados com uma enorme 

sensibilidade para com o que o 
rodeia, pincelam a vida de um homem 
que se entregou, com grande nobreza 
e muito empenho, por amor de Deus 

e por amor dos seus irmãos. Uma vida 
assim vale a pena ser vivida!»

ISABEL JONET, presidente do Banco Alimentar

«A sua audácia tem-nos 
ajudado à construção de 

uma sociedade mais justa e 
solidária, em prol da defesa 
da dignidade da pessoa.»

ARMÉNIO CARLOS,
Secretário-Geral da CGTP

«Homem de diálogo, cuja 
preocupação primeira é a 

comunhão entre todos os membros 
do nosso presbitério e a formação 

dos leigos da Arquidiocese»

D. ANTÓNIO MOITEIRO, 
Bispo Auxiliar de Braga

«Contigo aprendemos, 
desde cedo, os 

verdadeiros princípios 
e valores da alegria e 

felicidade, convergindo 
todos eles na mesma 
direcção: a família.»

HELENA E JORGE ORTIGA, 
sobrinhos de D. Jorge Ortiga

«Homem de 
fraternidade e, 
principalmente, 
amigo dos mais 
desfavorecidos.»

RORIZ MENDES,
Juiz da Irmandade 

de N.ª Sra. da Penha

«A melhor palavra para 
definir a pessoa de D. 

Jorge é o grego episcopéo, 
cujo significado é o de 
servir e unir o povo de 

Deus, uma marca que tem 
marcado a diferença do seu múnus 

episcopal.»
ANTÓNIO BROCHADO PEDRAS, 
Provedor da Misericórdia de Barcelos

«Habituei-me desde cedo 
a tê-lo como amigo, por 

causa da sua simplicidade 
e proximidade. Ao mesmo 
tempo, é uma pessoa de 

perguntas e uma capacidade 
de iniciativa inesgotável.»

JOÃO DUQUE, Pres. Centro Regional da UCP-Braga

«A simplicidade que 
gera simpatia.»

D. MANUEL LINDA,
Bispo Auxiliar de Braga

«Com 
D. Jorge, 

aprendemos 
que a 

simplicidade 
abre mais 

portas que a 
autoridade.»

CÓN. JOÃO AGUIAR,
Pres. Grupo RR

«A intimidade que 
vive com Deus é 

extensiva aos que o 
rodeiam, pois tudo se 
revela no concreto da 

sua vida.»

IRMÃ M.ª EUFÉMIA, 
Superiora Divina Providência e Sagrada Família

«Um homem de 
fé, humanista 
e um pastor de 
causas nobres.»

PICAS DE 
CARVALHO,

ex-Comandante 
da GNR de Braga

«Bispo solícito 
mas que se expõe 

demasiado às 
agitações dos 

ventos atuais.»

Pe. ARMINDO 
PATRÃO,

Arcipreste Esposende

«Sem 
dúvida, 

um 
homem 

apaixonado pela sua 
Igreja»

D. MANUEL MONTEIRO 
DE CASTRO,

Cardeal



25 perguntas a uMa personaLidade

À
s portas das celebrações dos 25 anos da ordenação episcopal de D. Jor-
ge Ortiga, pediram-me um texto com o «máximo de duas folhas A4», 
sobre «a sua pessoa, enquanto Arcebispo Primaz de Braga».

Inicialmente pareceu-me fácil. Mas quando enfrentei o ecrã do computador e 
comecei a escrever, fui alinhavando e apagando ideias, arrependendo-me de, 
uma vez mais, ter sido imprudente na aceitação.

Procurei lembrar-me de homilias, entrevistas ou declarações dispersas. Fo-
lheei escritos e programas pastorais. Actualizei a memória das conversas.

Neste esforço, encontrei um bispo capaz de pedir missas mais vivas, denun-
ciar vidas cheias de coisas supérfluas, apontar os excessos do capitalismo, 
alertar para o risco de rupturas sociais, publicitar o estado de desorientação 
de alguns políticos ou políticas, pedir uma mais clara intervenção dos cren-
tes, criticar os silêncios cúmplices de quem tem medo ou vergonha de falar. 
Encontrei ainda um bispo que, citado pelos media, se engasga ao comentar 
o valor de algumas reformas e é capaz de “abanar o capacete” numa noite de 
juventude...

Sendo tudo importante para uma foto rápida, nada disto me pareceu, porém, 
confortável para ser visto ou analisado por mim. E foi assim que, incapaz 
de me debruçar sobre o exercício do múnus episcopal de D. Jorge Ortiga, 
encontrei uma saída airosa na expressão «sobre a sua pessoa». Fazendo-o, 
correspondo ao menos a parte do pedido e falo, minimamente, do que sei…

Não sei há quantos anos conheço D. Jorge Ortiga. Lembro-o vagamente 
como seminarista e cooperador da paróquia de S. Victor. Mas a efectiva (e 
afectiva) proximidade começou apenas quando ele já era Reitor da Igreja 
(Basílica) dos Congregados e eu trabalhava no Diário do Minho. Nessa altura, 
passei a celebrar a missa das 19h00 e a colaborar no acompanhamento aos 
jovens que, ao menos semanalmente, ali se reuniam.

Datam desses tempos as características que anotei como evidentes. São essas 
as que ainda hoje, na sua pessoa, reputo de marcantes: a simplicidade, a pro-
ximidade e o entusiasmo.

1.D. Jorge Ortiga é um bispo simples. Realmente, independentemente das 
funções arquidiocesanas ou das responsabilidades nacionais assumidas, nun-
ca abandonou o jeito quase paroquial de estar.

Alguns dirão que é exagerada a simplicidade que cultiva. As meus olhos, tem 
o registo adequado para quem deseja ser bispo para e cristão com…

Não desconheço que há riscos nesta tão transparente postura e que a boa 
fé das pombas pode ser explorada. Por exemplo, na boa vontade de uma de-
claração espontânea, exigida na pressa de um telemóvel… Mas o calculismo 
pasteurizado não se me afigura a melhor forma de incarnar. A simplicidade é, 
pois, nos meus parâmetros, um valor. Pesa, por isso, no prato das virtudes e 
não no dos defeitos!

2.Decorrente da simplicidade está a proximidade de quem ora vai ter com 
quem se revele necessitado da sua presença, ora abre as portas da casa fami-
liar ou da morada episcopal.

Sei do que falo. Porque esta proximidade sempre me permitiu dizer e per-
guntar; perceber ou protestar; sugerir ou pedir ajuda e conselho. E tudo isto 
tem sido absolutamente relevante na minha vida sacerdotal para aceitar (nem 
sempre sem dor) os caminhos que (imagino que também nem sempre sem 
dor) me tem pedido que percorra. Como os que neste momento percorro…

Melhor que eu, porém, podem testemunhar a proximidade do Arcebispo as 
pessoas que, nas mais diversas circunstâncias, o contactam ou encontram. 
Neste contexto, uma (in)confidência: oiço frequentes comentários de profis-
sionais da comunicação social: «O teu arcebispo não afasta as pessoas».

Mais uma vez poderia voltar ao subterrâneo ou alcatifado comentário dos ris-
cos; mas estou um pouco cansado de alegadas mãos limpas … com o mofo.

3.Sublinho, por fim, o entusiasmo que marca a vida de D. Jorge Ortiga. E, mais 
uma vez, falo de uma virtude.

D. Jorge parece que não tem noite; ou que, como diria Walt Disney, já não 
dorme para descansar, mas para sonhar. São, por isso, muitos os desafios que 
lança. 

Sendo verdade que estes podem e devem ser mais partilhados/ou delegados 
no seu desenho e execução, é indesmentível que não há barco que navegue 
sem o impulso do vento, dos remos ou do motor. E ao bispo pede-se que 
mova e oriente.

Há contextos ou momentos em que todos os possuídos pelo entusiasmo 
podem, a olhos alheios, parecer excessivos. Mas sendo certo que não basta 
esbracejar as redes para ter boa pescaria, é mais que certo e sabido que é no 
mar que se pesca. E sem entusiasmo ninguém passa a barra!...

Cónego João Aguiar Campos
Presidente do Grupo Rádio Renascença

PS: Apercebo-me, agora, que escrevi este texto ao ritmo de quem respira. Já não 
me pertence; mas a verdade é que o sinto livre e transparente.

D. Jorge Ortiga 
em três palavras

Nas Bodas de Prata Episcopais de

D. JorgE FErrEira Da Costa ortiga

arcebispo de Braga

Alma desperta em afã constante
De encontrar formas de renovação,
Olha de frente o que lhe põem diante
E solicita a sua intervenção.

Procura as soluções em cada instante,
Simples, direto, com dedicação
E como sentinela vigilante
Quer uma Igreja nova em comunhão.

Viver unido ao Mestre é o seu ideal,
Servindo cada homem por igual,
Pondo em acção a força dos seus dotes;

E confessa que o seu maior querer
É consumir de todo o seu viver
Por bem e por amor dos sacerdotes.

Valdemar Gonçalves

O perfume dos campos agrí-
colas

Qual a memória de infância que mais o 
marca? 

Ben Hur
Qual o filme da sua vida? 

“Contos“ de Miguel Torga
Qual o livro da sua vida?

 
“Messias” de Haendel
Qual a sua música preferida?

 
Papas de Sarrabulho

Qual a sua comida preferida?
 

Roma
Qual a sua cidade estrangeira preferida?

Madre Teresa de Calcutá
Qual a figura pública internacional que 

mais o marcou?
 

Cerejeira
Qual a sua árvore preferida?

 
S. Martinho de Dume

Qual o seu santo de maior devoção?
 

D. Rodrigo de Moura Teles
Qual o arcebispo de Braga cuja história e 

ação mais admira?
 

1.ª Carta aos Coríntios
Que livro da Bíblia mais o inspira?

 
Fé

O que mais o orgulha?
 

Yves Congar
Qual é o seu teólogo de eleição?

 
Concílio Vaticano II

Que acontecimento destaca na história da 
Igreja?

 
Caminhar

Qual o seu desporto preferido?

Distribuía-o por instituições
O que faria se ganhasse o euro-milhões? 

Hiperatividade
Qual é o seu maior defeito?

Pensar nos outros
Qual é a sua maior virtude?

 
Jesus Cristo

Qual o nome do seu melhor amigo? 

FC Porto (e os clubes da Arquidio-
cese na 1.ª Liga:  SC Braga, V. Guima-

rães, Gil Vicente, Moreirense e Rio 
Ave) 

Qual o seu clube preferido? 

O colapso social
Qual o seu maior medo?

 
Oração de S. Francisco

Qual a sua oração preferida?
 

Crucifixo
Qual o objeto que mais estima?

 
Trabalhar pela unidade das 

pessoas 
Qual o maior desafio da sua vida?

 

Estátua do Bom-Samaritano de 
Francois-LeonSicard (Paris)

Qual o monumento que mais admira? 

ConheCer o hoMeM por detrás do arCeBispo


