PORTFÓLIO DO PLANO DA RECONSTRUÇÃO,
REVITALIZAÇÃO E REMODERNIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DO ARCEBISPADO DE BELGRADO
BELGRADO– KRAGUJEVAC- ŠABAC

História





No ano de 1914 entre o Reino da Sérvia e a Santa Sé foi celebrado o Concordato com o qual
foi estabelecido o Arcebispado de Belgrado



A superfície do Arcebispado actual é de cerca de 50.000 km2 e abrange toda a Sérvia sem
a Voivodina e o Sanddžak, contando com cerca de 40.000 de crentes. O Papa João Pailo II
formou, no ano 1986, o Metropolitanato de Belgrado, ao qual pertencem também as
dioceses de Subotica e de Zrenjanin. No ano de 1997 foi formada a Conferência Episcopal
da Jugoslávia, integrada por seis bispos: de Zrenjanin, de Subotica, de Bar, de Kotor, o
administrador episcopal apostólico de Prizren e o de Belgrado, que, ao mesmo tempo é
também o Presidente da CE.



A Conferência Episcopal na sua forma actual foi formada em 2001, como Conferência
Episcopal Internacional dos Santos Cirilo e Metódio e consiste nas dioceses da Sérvia,
Montenegro e Macedónia.



O Arcebispado divide-se em 16 freguesias em Belgrado, juntamente com as freguesias em
Valjevo, Šabac, Bor, Zaječar, Niš, Kraljevo, Kragujevac, Kruševac, Smederevo e Ravna Reka.

História





O Arcebispo actual Stanislav Hočevar foi nomeado Arcebispo de Belgrado a 31. III do ano
2001.



Com o desejo de no ano 2018 o Arcebispado de Belgrado apresentar-se como o lugar de novas
iniciativas de melhoramento do diálogo inter-religioso, inter-cultural e social, com o destaque
significativo dos valores de uma diocese contemporânea, o Arcebispo Hočevar iniciou o
projecto integral do reposicionamento dos valores capitais do Arcebispado de Belgrado



As actividades do projectos têm por objectivo o reforçamento da posição estratégica do
Arcebispado de Belgrado, não apenas no domínio da sustentabilidade do funcionamento
quotidiano do Arcebispado, mas também na missão da realização dos projectos capitais que
durante longas décadas não tinham tido oportunidade de realizar-se.



Os valores do posicionamento do Arcebispado de Belgrado que desejamos reforçar são os
seguintes: a dimensão social, a dimensão culturológica, a dimensão histórica, a dimensão
socialmente útil e económica.

Estado actual



As acividades do Arcebispado de Belgrado no domínio da reconstrução de várias
instalações no território da Sérvia requerem uma preparação séria, recursos financeiros
significativos, bem como o apoio por parte de numerosos Estados e instituições no país
e no estrangeiro. As instalações são as seguintes:
Šabac
Freguesia e Igreja de
Santa Ana Local de
Encontro e Diálogo
Actividades da Caritas

Kragujevac
Freguesia e Igreja de São José
Cultura de viver

Belgrado
REX Casa Paroquial e as instalações
Freguesia e Igreja do Cristo Rei, Rua
Krunska 23
Local de encontro e diálogo

Belgrado
MARIANUM Sé Catedral e a
Igreja da Assunção da Virgem
Maria e as instalações na rua Hadži
Milentijeva 75:
Museu – Biblioteca/Arquivo–
Cripta –Jardim de Infância –
Hostel Centro Estudantil –
Turismo religioso

Estado actual


BEOGRAD

ŠABAC
KRAGUJEVAC

Orçamento da realização do Plano



 O Arcebispo de Belgrado, Sr. Stanislav Hočevar define os seguintes elementos importantes
em função da realização das actividades do projecto acima referidas:
 Período de tempo: Anos 2018-2020
 Dinâmika da realização das ectividades do projecto:

 REX Belgrado – MARIANUM Belgrado – ŠABAC - KRAGUJEVAC
 Orçamento
Fase I: Preparação da documentação do projecto e do conceito R R-R-R das instalações
escolhidas
Fase II: Realização das actividades definidas de cordo com a dinâmica planeada
Fase III: Monitoramento e controlo das actividades realizadas em função da continuação de
planos posteriors


Pessoa a contactar para as suas perguntas e para o apoio
da realização do „Plano de Revitalização, Reconstrução e
Remodernização das instalações do Arcebispado de
Belgrado 2018-2020“ é:
Mons. Stanislav Hočevar
Email: nadbiskupija@kc.org.rs

