
 

 

                                                                           
 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

José Avelino Bettencourt ordenado Arcebispo e nomeado Núncio Apostólico da 

Santa Sé para a Arménia e Geórgia. 

 

José Avelino Bettencourt, nasceu nas Velas, ilha de São Jorge, a 23 de maio de 1962. Em 

1965 emigrou com a família para a cidade de Otava, província de Ontário, no Canadá. Em 

1985 obteve o Bacharelato em Letras da Universidade de Otava, frequentou o Colégio 

Dominicano de Filosofia e Teologia de Otava. 

Em 1993 obteve o Bacharelato em Teologia na Universidade de São Paulo, em Otava e a 

29 de maio, desse mesmo ano, ordenou-se sacerdote e foi incardinado na Arquidiocese de 

Otava. No dia seguinte, a 30 de maio, fez a sua Missa Nova na igreja nacional portuguesa 

do Senhor Santo Cristo em Otava. 

Posteriormente, entre 1995 e 1999 frequentou a Pontifícia Universidade Gregoriana, onde 

conseguiu o Doutoramento em Direito Canónico. Entre os anos de 1997 e 1999 frequentou 

a Pontifícia Academia Eclesiástica, tendo concluído a formação para o serviço diplomático 

da Santa Sé. 

Em 1999 foi nomeado para a Secção das Relações com os Estados na Secretaria de Estado 

do Vaticano para acompanhar os assuntos para os países de língua inglesa, francesa e 

portuguesa da África Ocidental. Neste período, integrou várias delegações oficiais. 

Em 2007 foi nomeado para a Prefeitura da Casa Pontifícia para o serviço do protocolo na 

antecâmara papal, tendo sido em 2010, nomeado Prelado de Honra pelo papa Bento XVI. 

A 14 de Novembro de 2012, foi nomeado Chefe de Protocolo da Secretaria de Estado do 

Vaticano, pelo papa Bento XVI. 

Em 2013, foi distinguido com a Comenda da Ordem de Cristo, por sua Exa. o Senhor 

Presidente da República Portuguesa e, nesse mesmo ano, recebeu a comenda da Ordem 

de Cavalaria do Santo Sepulcro de Jerusalém, na Sé de Angra do Heroísmo. 

A 18 de abril de 2015, recebeu em Roma, a Ordem do Mérito da República Italiana, 2ª Classe 

– Grande Oficial, que distingue as personalidades que os serviços prestados à nação italiana 



 

 

                                                                           
 

 

no domínio da literatura, belas-artes, economia, serviço público, atividades de carácter 

social, filantropia ou humanitários, e serviços prestados ao longo de uma carreira militar ou 

civil. 

A 23 de abril de 2015 foi eleito cónego Honorário do Cabido da Sé Catedral de Angra do 

Heroísmo. Nesse mesmo dia e ano, recebeu a chave de ouro do município de Velas. 

A 23 de abril de 2016, recebeu a Ordem do Infante D. Henrique, Grande Oficial, por sua Exa. 

o Senhor Presidente da República Portuguesa, que visa distinguir a prestação de serviços 

relevantes a Portugal, no país ou no estrangeiro, ou serviços na expansão da cultura 

portuguesa, da sua História e dos seus valores. A 16 de maio, do mesmo ano, na Sessão 

Solene do Dia da Região Autónoma dos Açores foi condecorado com a Insígnia Autonómica 

de Reconhecimento. 

No passado dia 19 de março, foi ordenado, pelo Papa Francisco, Arcebispo e nomeado para 

Núncio Apostólico na Arménia e na Geórgia. Foi atribuído a titularidade simbólica da Antiga 

Diocese de Cittanova, no território da Croácia. 

José Avelino Bettencourt, é um Açoriano cujo percurso de vida o levou a outras paragens, 

que agora o leva à Geórgia e à Arménia, mas que nunca esqueceu a sua terra natal, tem 

dado vastas provas de ter por ela um enorme carinho e uma atenção muito especial. 

Assim, nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe 

que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reunida em Plenário do dia 

18 de abril de 2018, emita o seguinte voto de congratulação: 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores congratula-se pela 

ordenação de José Avelino Bettencourt como Arcebispo e pela sua nomeação como 

Núncio Apostólico para a Arménia e Geórgia. 

O presente voto deverá ser dado conhecimento ao próprio nomeado, à diocese de Angra do 

Heroísmo e à Ouvidoria da ilha de São Jorge. 

Horta, Sala das Sessões, 18 de abril de 2018. 

 


