Voto de Congratulação
D. José Ornelas Carvalho nomeado Bispo de Setúbal

O papa Francisco nomeou em agosto para Bispo da diocese de Setúbal o madeirense D. José
Ornelas Camacho, membro da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos).
José Ornelas Carvalho, filho de António Tomás Carvalho e Benvinda de Ornelas, nasceu a 5 de
Janeiro de 1954, no Porto da Cruz.
Depois da escola elementar, foi aluno do Seminário Menor Diocesano do Funchal, entre 1964 e
1967. Desejando ser missionário, pediu para ingressar no Colégio Missionário da Congregação
dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos), no Funchal (1967-1969), prosseguindo
depois os estudos no Instituto Missionário em Coimbra (1969-1971).
Depois de um ano de noviciado, emitiu a primeira profissão religiosa em Aveiro, a 29-09-1972.
Após dois anos de estudos filosóficos, passou dois anos nas missões da Congregação em
Moçambique (1974-1976), regressando, em seguida, a Lisboa, onde concluiu a Licenciatura em
Teologia, na Universidade Católica Portuguesa (1979).
Especializou-se em Ciências Bíblicas, em Roma e Jerusalém, concluindo a Licenciatura Canónica
no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Foi ordenado Presbítero na sua terra natal, Porto da Cruz,
a 09-08-1981.
Regressado a Portugal, em 1983, foi docente assistente e secretário da Faculdade de Teologia de
Lisboa, atividade que interrompeu para preparar o doutoramento em Roma e na Alemanha (19921996), tendo obtido o grau de doutor em Teologia Bíblica pela Universidade Católica Portuguesa
a 14- 07-1997. Na mesma universidade, retomou as atividades docentes até 2003.
Na sua Congregação, foi formador no Seminário de Alfragide, em paralelo com a atividade docente
e assumiu outros cargos no âmbito da Província Portuguesa dos Dehonianos, da qual se tornou
Superior Provincial a 1 de julho de 2000. No Capítulo Geral da Congregação, foi eleito Superior
Geral dos Dehonianos a 27-05-2003, cargo que ocupou até 06-06-2015.
Em 24 de Agosto de 2015 é nomeado, por Sua Santidade o Papa Francisco, Bispo da Diocese de
Setúbal, sucedendo a D. Gilberto Délio Gonçalves Canavarro dos Reis.
Por tudo o supracitado, a Assembleia Legislativa da Madeira, em reconhecimento pelo percurso
espiritual, humanista e académico deste madeirense, aprova um voto de congratulação,
desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e eclesiais.
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