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Não foi possível dar testemunho sobre o nosso C.E. quando da 1ª edição da 
homenagem aos C.E., por motivos internos da equipa que a levou a passar por 
alguns momentos de instabilidade. De qualquer modo, não queremos deixar de 
aproveitar agora esta oportunidade para falarmos um pouco do que tem sido o 
papel dos Conselheiros espirituais da nossa equipa. Carnaxide 1 nasceu em 5 
de Fevereiro de 1992 e teve um percurso algo diversificado no que concerne a 
C.E. São já três os C.E. que passaram pela equipa, tendo o 1º sido o Sr. Padre 
Ângelo Caminati (já falecido), que após a sua transferência para o Porto foi 
substituído pelo Sr. Padre António Augusto. Este esteve na equipa cerca de 2 
anos e foi também transferido para a zona do Porto (Paredes).Foi então 
substituído pelo Sr. Padre João Nobrega, que entretanto havia sido nomeado 
pároco de Carnaxide. Todos pertencem ou perteceram à Ordem dos 
Dehonianos, ou seja, sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. 
Por virtude destas mudanças a equipa teve também necessidade de se adaptar 
à personalidade de cada um deles, e eles também à dos casais da equipa. 
Todos deixaram uma marca e um cunho pessoal. Também por isso a 
caminhada da equipa se tem ressentido um pouco. Todos eles nos deixaram 
ensinamentos e dedicação, mas sobre o actual C.E., que também foi 
recentemente deslocado para uma outra paróquia, mas continua connosco, 
podemos dizer que tem dado um contributo mais vincado a nível catequético e 
aprofundamento da Palavra de Deus, através de textos da Sagrada Escritura e 
outros documentos doutrinais, emitidos por autoridades eclesiásticas, 
nomeadamente o Papa e o Sr. Cardeal Patriarca. Consideramos que a análise e 
aprofundamento doutrinário dos textos tornam a nossa Fé mais esclarecida. 
Em nossa opinião, a existência de um C.E. numa equipa é fundamental e até 
indispensável, pois estamos convictos de que, sem estes, as equipas 
rapidamente se desmoronam ou se transformam num mero grupo de amigos, 
ao qual vai faltando o cimento da espiritualidade até se tornarem praticamente 
estéreis, e mais cedo ou mais tarde acabam por se extinguir. 
Queremos finalmente manifestar e deixar um agradecimento a todos eles pelo 
papel que cada um, a seu modo, desempenhou na equipa. 
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