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Centros de Preparação para o Matrimónio - CPM 

cpm-portugal.pt  

Viseu: cpm-diocese-de-viseu.webnode.pt - cpmdioceseviseu@gmail.com 
 
 
A Federação Portuguesa dos Centros de Preparação para o Matrimónio integra a Pastoral Familiar e rege-se por 
Estatutos aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa. 
O CPM nasceu em Grenoble, França, em Janeiro de 1956. 
A sua necessidade fez-se sentir junto dos casais das Equipas de Nossa Senhora, por volta dos anos 50, por se veri-
ficar que os casais tinham dificuldade em dialogar e, tendo refletido sobre esse facto, concluíram que nenhum 
deles tinha tido uma preparação adequada para o matrimónio. 
Deve-se ao P. Alphonse d’Heilly, jesuíta, e a um grupo de casais a temática e a pedagogia do CPM, depois de te-
rem analisado e refletido sobre as carências humanas e espirituais evidenciadas pelos jovens noivos. 
Existe em Portugal desde 20 de Março de 1960 – data do 1º CPM realizado no Porto, no Colégio de Nossa Senhora 
do Rosário. Portugal foi o primeiro país a aderir ao CPM, depois da França. 
A estrutura do CPM, em Portugal, assenta em três níveis – local, diocesano e nacional – partindo do Centro (paro-
quial, interparoquial ou arciprestal) e passando pelas respetivas Equipas Responsáveis Diocesanas até à Equipa 
Responsável Nacional. A maior parte das Dioceses têm já Estatutos Diocesanos aprovados pelo seu Bispo. 
Portugal é membro fundador da FICPM (Federação Internacional dos Centros de Preparação para o Matrimónio), 
com sede no Luxemburgo, de que também fazem parte a Bélgica, Canadá, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, 
Holanda, Itália, Luxemburgo, Madagáscar e Suíça. 
Na Diocese de Viseu estão em funcionamento pleno 6 equipas: 
Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Sátão, Tondela e Viseu. 
Cada equipa tem composição variável mas habitualmente é constituída por um sacerdote (assistente) e seis casais 
(um dos casais é o coordenador).  
Promovem Encontros de Preparação de Noivos para o Matrimónio em toda a diocese, permitindo que todos os 
noivos tenham a possibilidade de realizar a preparação adequada para iniciar a sua vida conjugal. 
 
 
 

Encontro Matrimonial - EM 
encontromatrimonialdeportugal.com - ecclesia.pt/encontromatrimonial 

Viseu: pemanuelrocha61@gmail.com 

 
O Movimento Encontro Matrimonial / World Marriage Encounter (EM) é um Movimento de leigos católicos e 
sacerdotes, que tem como objetivo revitalizar o Sacramento com que cada um está comprometido. 
O ponto de partida é um fim-de-semana (FDS). 
O FDS é constituído por uma série de apresentações com objetivos muito precisos, a cargo de uma equipa consti-
tuída por três casais e um sacerdote. Cada apresentação dá aos participantes a oportunidade de se olharem indi-
vidualmente como pessoas, de examinarem em casal a sua relação com o outro ou com os outros. 
Após o FDS, os participantes são convidados a continuar a aprofundar a sua relação um com o outro e com os 
outros, integrando-se em pequenos grupos, denominados Grupos de Caminhada que evoluem para Células Vivas, 
nos quais têm possibilidade de aprofundar a espiritualidade do Movimento com base na vivência do Diálogo diá-
rio, da Oração e da Ternura. 
Para além destes encontros, habitualmente mensais, há ainda encontros de partilha e oração em grupos alarga-
dos. Ao longo do ano são, em geral, oferecidas oportunidades de aprofundamento e formação nos carismas do 
EM, organizadas em fins de semana com temas específicos. 
O Movimento EM está estruturado em zonas e regiões, havendo para cada uma destas uma equipa coordenadora 
na região composta sempre por um casal e um sacerdote que constituem assim uma equipa eclesial. Existe ainda 
uma equipa coordenadora nacional que faz a ligação de todas as Regiões entre si. 
O EM tem âmbito nacional. O primeiro FDS de Encontro Matrimonial realizou-se em Lisboa, em Janeiro de 1982. 
 

http://www.cpm-portugal.pt/
mailto:cpmdioceseviseu@gmail.com
http://www.ecclesia.pt/encontromatrimonial
mailto:pemanuelrocha61@gmail.com
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Ela e Ele (Paróquia de S. José – Viseu) 
contacto@alphaportugal.com 

Paróquia de S. José 

É um Curso de Pastoral Familiar, com um método semelhante ao Curso Alpha, mas dirigido apenas a casais, de 
forma a proporcionar uma vivência feliz do matrimónio e da família. 
É um Curso já muito experimentado, em dezenas de países, e que tem propiciado alegria a muitas famílias. 
Essencialmente de carácter prático, o curso pretende dar a qualquer casal as ferramentas necessárias para a 
construção de sólidas bases no casamento. 
Durante os encontros, à noite, os cônjuges debatem em conjunto diversos assuntos que, no stress da vida quoti-
diana, naturalmente são deixados de lado. 
O Curso “Ela e Ele: como construir uma relação duradoura” é composto por 8 sessões. 
Cada sessão começa por uma refeição. Um jantar à luz das velas, que permite ao casal passar algum tempo junto 
e em estreita ligação e sintonia. 
Em cada sessão, é apresentada uma exposição que é apresentada em casal. 
A exposição é de vez em quando interrompida, para que possam ser feitos os exercícios que vão sendo sugeridos 
ao casal.  
Tudo é feito de modo a assegurar que as conversas em casal não sejam escutadas por terceiros. Um fundo musi-
cal, chá e café permitem aconchegar a intimidade. 
No final de cada sessão, é entregue trabalho para ser feito em casa e trazer na próxima sessão. Ninguém contro-
lará os referidos exercícios. O objetivo é ajudar a continuar o diálogo em casa, em benefício da relação. 
Temas das exposições: Estabelecer bases sólidas; A arte da comunicação; A resolução dos conflitos; O poder do 
perdão; Pais e sogros;  Uma sexualidade verdadeira; O amor em ação; Sessão final Ela e Ele - O que faz com que 
um casamento dure?  
Há tempo para falar dos sofrimentos e aprende-se a melhor forma de comunicar e resolver os conflitos. 
A vida privada do casal é sempre respeitada. Não há discussões de grupos, e nunca é pedido que estes falem da 
sua relação a uma terceira pessoa. 
O curso dirige-se a qualquer casal, que queira trabalhar a sua relação, independentemente da idade. 
Embora explicando a importância e a natureza única do matrimónio, são também aceites os que vivem juntos. 
Se o casamento é sólido, o curso Ela e Ele contribuirá para que se consolide ainda mais. 
Se, ao contrário, o casamento está em dificuldade, o Curso procurará fornecer os meios para ajudar a ultrapassar 
os problemas que existam.  
Embora o Curso Ela e Ele seja baseado nos princípios cristãos sobre o casamento e a família, todos os casais são 
bem-vindos, quer tenham prática religiosa ou não. 
 

Equipas de Nossa Senhora - ENS 
ens.pt 

Viseu: sectorviseu@hotmail.com; sviseu_dao@hotmail.com 
 
As Equipas de Nossa Senhora (ENS) são um Movimento de Espiritualidade Conjugal reconhecido pela Santa Sé 
como uma Associação Privada Internacional de Fiéis de Direito Pontifício.  
As Equipas são constituídas por 5 a 7 casais e um Sacerdote Conselheiro Espiritual. São casais cristãos que querem 
crescer no amor ao outro, aos filhos e aos outros e crescer no amor de Deus, como um projeto para toda a vida.  
Reúnem-se em Equipa pois acreditam na força da entreajuda tanto na oração, como na reflexão e na vida, e as-
sumem as propostas concretas que o Movimento lhes faz: Escutar a Palavra de Deus, praticar a oração pessoal, 
conjugal e familiar, dialogar em casal e ter propósitos de conversão e de aprofundamento espiritual. Como casais 
cristãos querem estar comprometidos com Cristo. De facto, "Vem e segue-me" (Mt 19,21) é o apelo que Cristo 
lhes dirige, como batizados, convidando-os a abrirem-se mais ao Seu amor e a dar testemunho d’Ele sempre e em 
toda a parte. Querem testemunhar a alegria e a felicidade de viverem a dois esta proposta. "As Equipas de Nossa 
Senhora têm por objetivo essencial ajudar os casais a caminhar para a santidade. Nem mais nem menos." (P. Hen-
ri Caffarel, fundador das ENS). 
As Equipas têm uma vida própria ao longo do mês, com um ponto alto no dia da reunião. Na reunião de Equipa, 
os casais aprofundam o conhecimento mútuo, rezam juntos, meditam a Palavra de Deus, refletem e celebram as 
alegrias da sua caminhada em conjunto. Para promoverem a unidade e a entreajuda entre todas as equipas, as 
ENS organizam regularmente encontros locais, nacionais e internacionais, de formação, reflexão e oração.  

http://www.ens.pt/index.htm
mailto:contacto@alphaportugal.com
mailto:ens.pt
mailto:sectorviseu@hotmail.com
mailto:sviseu_dao@hotmail.com
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Equipas de S.ta Isabel (nacional) 

info@equipasantaisabel.pt  
 
Somos casais cristãos que juntamente com um sacerdote católico, procuramos receber tudo o que a Igreja possa 
partilhar connosco na nossa condição concreta.  
A experiência das equipas de casais de S.ta Isabel nasce de casais, que estando numa situação irregular do ponto 
de vista canónico, sentiram uma forte necessidade de crescer na fé. Não podendo mudar a sua situação por si 
mesmos, apenas querem dizer que gostariam de viver tudo aquilo que a Igreja lhes pode oferecer em ordem a 
uma família autêntica, que possa, na devida medida, receber dos dons e da sabedoria comunicada por Deus em 
séculos de famílias cristãs. 
A maior parte de nós não pode receber os Sacramentos da Igreja Católica por termos uma união sacramental 
anterior indissolúvel. Fizemos a experiência de rutura de uma relação à qual não será mais possível voltar, e, 
mesmo aceitando a dificuldade da nossa situação particular, move-nos o desejo de não abandonar a exigência 
espiritual como fonte da nossa união familiar.  
A figura de Santa Isabel, esposa de Zacarias, mostra no Evangelho de Lucas que na Igreja podem nascer fecundi-
dades inesperadas, um momento de graça onde já ninguém esperava ver brotar a vida. Em casal percebemos que 
o património da fé cristã dá-nos bases sólidas para viver uma relação estável, onde nos ajudamos reciprocamente 
a deixar-nos modelar pela misericórdia de Deus. 
Acreditamos que para além das questões sacramentais e disciplinares, temos muito, mesmo muito a receber da 
Igreja, e neste sentido, queremos também partilhar o que recebemos. 
 

Movimento por um Lar Cristão - MLC 
www.movimentoporumlarcristao.pt 
Viseu: marciano.dores@gmail.com 

 
O Movimento por um Lar Cristão – MLC nasceu através do Mons. Joaquim Alves Brás, no ano 1962. Os seus Esta-
tutos foram aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa em Nov/1994 – Ano internacional da Família.  
É um Movimento de espiritualidade conjugal e familiar, de Famílias para as Famílias em que estas se entreajudam 
material, moral e espiritualmente, para se constituírem em comunidades irradiadoras do amor redentor de Jesus 
Cristo, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, Padroeira do Movimento. O fim imediato do MLC é a evangeliza-
ção da Família. 
Presentemente o Movimento está implantado em Portugal - nas Dioceses de Aveiro, Braga, Coimbra, Funchal, 
Guarda, Lisboa, Portalegre /Castelo Branco, Porto e Viseu. Internacionalmente, o Movimento existe também em 
Espanha (Madrid) e em Angola (Cabinda). 
O MLC é membro do CIMFC/ICCFM, Confederação Internacional de Movimentos  Familiares  Cristãos, o qual por 
sua vez, é membro consultivo da ONU e do Conselho Pontifício para a Família. 
 

Outros Movimentos/Associações: 

ACEGE - Associação Cristã de Empresários e Gestores: acege.pt - Viseu: jose.coelho@vidis.pt 
ACEPS - Associação Católica dos Enfermeiros e Profissionais de Saúde: aceps.pt - Viseu: mdeusqueijo@gmail.com 
ACR - Ação Católica Rural: movimento-acr.org - Viseu: saolufinha@gmail.com 
AGP - Associação Guias de Portugal: guiasdeportugal.org – Viseu: agp.viseu@iol.pt 
AMC - Associação dos Médicos Católicos: amcp.com.sapo.pt – Viseu: casalmorgado@gmail.com 
AO - Apostolado da Oração: apostoladodaoracao.pt - Viseu: madafrade@gmail.com 
CF - Convívios Fraternos: conviviosfraternos.com - Viseu: amargaridamferreira@gmail.com 
CNE - Corpo Nacional de Escutas: cne-escutismo.pt – Viseu: cr@viseu.cne-escutismo.pt 
Curso Alpha: contacto@alphaportugal.com 
LOC – Liga Operária Católica: portal.ecclesia.pt/loc-mtc – Viseu: luisa.fernandes.alves@gmail.com 
MCC - Movimento dos Cursilhos de Cristandade: mccportugal-sn.pt – Viseu: juliogomesalmeida@gmail.com 
MEC - Movimento dos Educadores Católicos: anuariocatolicoportugal.net – Viseu: joao.p.aragao@gmail.com 
MF - Movimento dos Focolares: focolares.org.pt – Viseu: matemadica@hotmail.com 
MMF - Movimento da Mensagem de Fátima: mmf@fatima.pt – Viseu: madalenantunes@gmail.com 

mailto:info@equipasantaisabel.pt
http://www.movimentoporumlarcristao.pt/
mailto:acege.pt
mailto:jose.coelho@vidis.pt
mailto:aceps.pt
mailto:mdeusqueijo@gmail.com
mailto:movimento-acr.org
mailto:saolufinha@gmail.com
mailto:guiasdeportugal.org
mailto:agp.viseu@iol.pt
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