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8 жовтня 2002 році, на запрошення Архиєпископа і Митрополита Евури Дон Мавріліо
Говея, приїхали два священники УГКЦ з України, які належать до Івано- Франківської
Єпархії УГКЦ; о. Іван Гудзь і о. Антоній Володимир Павчук.

Перша українська громада була заснована в цьому ж місяці в місті Евура при парафії
Святого Франціска. На даний момент вже є три місійні станиці для наших заробітчан в
цій архидієцезії; це міста - Евура, Естремшж і Віана до Алентежо, також є одна місійна
станиця в місті Бежа, що в дієцезії Бежа, яка входить до складу цієї Пасторальної
Провінції. В цій Пасторальній зоні є приблизно біля 3-4 тисяч українських заробітчан які
працюють в цім регіоні, що здебільшого то є сільськогосподарською зоною Португалії. За
час свого існування в Канеланії УГКЦ в Архидіоцезії Евура приступило 25 дітей до
Першого Святого Причастя, було уділено 4 Тайни Подружя і є близько 150 вірних які є
практикуючими. Центром Капеланії УГКЦ в цій Пасторальній зоні є м. Евура, парафія
Святого Франциска, де Богослужіння відбуваються два рази в тиждень, і що неділі
Свята Літургія відправляється о 10.00 в храмі Св. Франциска, в інших місцях по два рази
на місяць. Такі великі свята як Паска і Різдво Христове відправляються тільки в місті
Евура де з’їжджаються усі на відправу яку завжди очолює місцевий Архиєпископ.
Також у Великій семінарії Архидіоцезії навчаються два семінаристи з України, які
вивчать теологію в Вищому Теологіяному Інституті, дають уроки для українських дітей що
проживають тут і в подальшому працювали б з нашими українськими заробітчанами тут у
Португалії.
На даний момент капеланом УГКЦ в Архидіоцезії Евура і Дієцезії Бежа є о. Іван Гудзь,
який обслуговує вищезгадані місійні станиці, є координатором Капеланії УГКЦ у
Португалії і також сотрудником трох римо-католицьких парафій: Torrão,São Romão, Vale
de Giso.
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