
CPM - Diocese de Viseu 

 Casais Coordenadores das Equipas 
 
 

Helena Domingos 
Carlos Domingos 

nita200685@hotmail.com - 966876769 
 
 

Ana Isabel Matos 
Paulo Matos 

pauloamatos@gmail.com - 965521550 
 
 

Mª Clara Martinho 
António Tavares 

mclmartinho@hotmail.com - 924093313 
 
 

Mª Conceição Almeida 
José Manuel Chaves Almeida 

jmcchaves@sapo.pt - 938226533 
 
 

Mª do Céu Santos 
Vítor Santos 

vitor.jdc.santos@sapo.pt - 962412857 
 
 

Lígia Costa 
Jaime Costa 

jaime.tcosta@sapo.pt - 961694392 

Direção Diocesana: cpmdioceseviseu@gmail.com 
CPM Diocese de Viseu (Site): cpm-diocese-viseu.webnode.pt 

 CPM Nacional (site): cpm-portugal.pt 

 
CPM 

Centros de Preparação para o Matrimónio 

Diocese de Viseu 

 
O CPM é um movimento de casais católicos, constituídos em equipa 
com um sacerdote, que promovem Encontros de Noivos com vista à sua 
preparação para o Matrimónio. 
Tem uma pedagogia e metodologia próprias, assentes no testemunho 
de vida dos casais e na reflexão e diálogo dos noivos, com o apoio de 
um sacerdote. 

Cada arciprestado é servido por uma equipa CPM. 
Todos os casais de noivos que pretendem realizar o seu Matrimónio 
devem participar num Encontro de Noivos organizado pela equipa da sua 
zona de residência, podendo no entanto optar por um Encontro 
organizado por outra equipa se as datas e locais propostos lhes forem 
mais convenientes. 

Os temas dos Encontros de Noivos são: 

1 – Uma comunidade de amor 
2 – Novas situações – novas exigências 
3 – Diálogo e gestos de amor 
4 – A fecundidade do casal 
5 – Matrimónio, Sacramento do amor 
6 – Amor ao longo da vida. 

Estes temas pretendem abordar os principais aspetos da vida a dois, em 
convívio, de forma aberta e sincera. Partilham-se dúvidas, incertezas, 
sonhos e expectativas. Os casais dão testemunho da sua experiência de 
vida, contribuindo para ajudar os noivos a  construir uma família feliz. 
Contactem com antecedência o vosso pároco ou diretamente a equipa 
CPM com a qual pretendem realizar o Encontro de Noivos, inscrevam-se 
e participem. 

Formas de inscrição: 
· Preencher e enviar / entregar a ficha de inscrição ao pároco 
· Contactar por telefone o casal coordenador da equipa CPM 
· Comunicar por correio eletrónico e/ou enviar a ficha de inscrição para o 

endereço da equipa CPM. 



CPM - Diocese de Viseu 

 Encontros para Noivos 2019- 2020 
 

8 e 15 de maio 2021 
(2 sábados: 9-17 h e 14-19 h) 

Complexo Paroquial 
nita200685@hotmail.com - 966876769 

 
7, 8, 14, 15, 21 e 22 de maio 2021 

(sextas e sábados: 21:30-23 h)  
Antigas Escolas Primárias de Nelas 

pauloamatos@gmail.com - 965521550 
 

6, 7, 13 e 14 de março 2021 
(sábados e domingos: 15-18 h) 

Centro Paroquial 
mclmartinho@hotmail.com - 924093313 

 
14, 15, 21 e 22 de maio 2021  

(sextas: 20-22:30 h; sáb.: 14-17:30 h)  
Centro Paroquial 

jmcchaves@sapo.pt - 938226533 
 

12, 13, 19, 20, 26 e 27 de março 2021  
(sextas e sábados: 21-23 h) 

Centro Paroquial 
vitor.jdc.santos@sapo.pt - 962412857 

 

 6, 7, 13 e 14 de fevereiro 2021 

 15, 16, 22 e 23 de maio 2021 
(sábados: 14-18 h; dom.:  9-12:30 h) 

Centro Pastoral 
jaime.tcosta@sapo.pt - 961694392 

Direção Diocesana: cpmdioceseviseu@gmail.com 
CPM Diocese de Viseu (Site): cpm-diocese-viseu.webnode.pt 

 CPM Nacional (site): cpm-portugal.pt  

  


