
 

   

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Chega a São Tomé e Príncipe uma plataforma de 

casamento online 

 

A plataforma destina-se a católicos que procuram a sua cara 

metade e querem partilhar fé e valores em língua portuguesa. 

Começou em Portugal em 2015, entrou no Brasil em 2017, entrou 

em Angola em 2019 e acaba de chegar a São Tomé e Príncipe. 

 

Lisboa, 17 de Abril de 2019 – Fez no passado dia 22 de Outubro 

precisamente 3 anos que o casal Marta e António Pimenta de Brito, 

lançaram em Portugal, para toda a comunidade de expressão portuguesa 

no mundo, um projeto que já funciona em 11 países da Europa com 

enorme sucesso (kathtreff.org): uma plataforma online que permite criar 

um perfil pessoal, com o objetivo de proporcionar relacionamentos para 

católicos – o datescatolicos.org. 

 

A plataforma que conta atualmente já com mais de 20.000 membros de 

expressão portuguesa, além de proporcionar o encontro entre solteiros e 

contar com várias funcionalidades de perfil e interação, organiza eventos, 

viagens formação e workshops e disponibiliza conteúdos com temáticas 

ligadas aos encontros, relacionamentos, fé e família. Decorridos 3 anos 

desde o lançamento, pode-se já contar muitas histórias de pessoas que 

se conheceram através da plataforma, muitas notícias e idas à televisão e 

à rádio, muitas partilhas de solteiros que agradecem aos promotores e 



 

   

fazem caminho nesta comunidade, e, claro, mais de quarenta casamentos 

e já seis bebés. 

 

No mês de Outubro de 2016, o site em conjunto com a conceituada 

editora Princípia lançou o seu primeiro livro sobre relações, 

desenvolvimento pessoal e espiritualidade (https://goo.gl/Bcc7UQ). Tem 

também promovido vários eventos desde palestras a retiros de silêncio. E 

mais livros estão previstos sair. 

 

Mensalmente são também organizados jantares-convívio-retiro para 

solteiros, na paróquia de Telheiras, em Lisboa, caminhadas pelas serras 

de Sintra, Arrábida, Palmela e Aldeias Avieiras, e festas temáticas (ex.: 

Festa do Médio Oriente em Cascais com a participação do Programa da 

Antena 1 “E Deus criou o mundo”), para além de estar a ser oferecido a 

todos os membros, seguidores e leitores da newsletter semanal do 

datescatolicos.org o cartão de fidelização dc que permite a cada um 

poupar quando realiza as suas compras rotineiras como supermercados, 

farmácias, combustíveis, etc. 

 

Em 2018, os promotores Marta e António Pimenta de Brito estiveram em 

Roma onde para além de estarem numa Audiência com o Papa Francisco 

e serem recebidos pela Embaixada de Portugal junto da Santa Sé e pelo 

Colégio Pontifício Português, apresentaram uma comunicação entitulada 

An intergenerational approach combining two stigmatized concepts: 

“online dating” and “catholic”´no 11th Professional Seminar for Church 

Communications Offices. 

 

TESTEMUNHO DE UM CASAL LUSO-BRASILEIRO: 

 

Casamento Camila e Duarte 



 

   

 

A paz do Senhor!    

 

Venho hoje contar a nossa história, pois acredito que testemunhos da 

ação de Deus em nossas vidas, devem ser espalhados, anunciados.    

 

Meu nome é Camila, sou brasileira e graças a Deus hoje, casada com o 

Duarte, um português que conheci no datescatolicos. 

 

Eu sempre acreditei que Deus poderia agir na minha vida ou na vida de 

qualquer pessoa, através de um site de relacionamento ou de qualquer 

outra forma que ele desejasse, pois ele é Deus, e pode tudo.    

 

Depois de algumas tentativas sem sucesso de conhecer o homem da 

minha vida em outros sites de relacionamento, conheci o datescatolicos 

"por acaso" (quer dizer.....pelas mãos de Deus, porque nada é por 

acaso), em uma busca por sites católicos. Nunca tinha ouvido falar nesse 

site, e não imaginava que era um site português. Entrei, me cadastrei 

(pois buscava um homem católico assim como eu) e logo na primeira 

semana encontrei o perfil do meu marido. Me interessei e então, enviei 

uma mensagem. Para minha surpresa, ele se identificou como sendo 

português, como também outros homens que me enviaram mensagens. 

Como achei estranho terem tantos portugueses no mesmo site, fui saber 

mais sobre o datescatolicos, foi quando descobri que é um site português.    

 

Trocamos algumas mensagens pelo site e depois trocamos nossos 

números de telefone e passamos a nos falar pelo WhatsApp. Eu no Brasil 

e ele em Portugal. Todos os dias nos falávamos, mesmo com diferença de 

horário (na época, duas horas de diferença). Isso foi em janeiro de 2016.  

 



 

   

Primeiro as mensagens escritas, depois de voz e por último, as vídeos 

chamadas.   

 

E assim fomos nos apaixonando e nos conhecendo mais. A medida que o 

tempo passava, nosso amor crescia. Até que o Duarte disse que queria ir 

ao Brasil para me conhecer e eu disse que também queria o conhecer 

pessoalmente.  

 

Duarte desembarca no Brasil no dia 28 de maio de 2016 e eu estava lá 

para recebê-lo. Foi no aeroporto que nos vimos pessoalmente pela 

primeira vez.    

 

A partir daí fomos namorando e construindo um relacionamento não mais 

virtual.   

 

Até que no dia 28 de janeiro de 2017, casamos na igreja. Foi uma 

cerimônia linda, realizada em uma Capela no Brasil, com a presença de 

nossos Pais, irmãos, parentes e amigos!    

 

Queria contar a vocês as bênçãos de Deus em nossas vidas, para que 

todos saibam que para Deus nada é impossível, basta nos abandonarmos 

em suas mãos, e permitirmos que ele realize aquilo que deseja, da forma 

como deseja e quando ele deseja.  

 

Que Deus abençoe os promotores do site (Marta e Antônio), que foram 

canal de graça na minha vida e na vida do meu esposo, e que o Senhor 

una muito mais casais através desse site. 

 

Camila 

 



 

   

 

TESTEMUNHO DE UM CASAL PORTUGUÊS: 

 

Casamento Mafalda e Luís 

 

Olá! 

 

É com muito gosto que deixamos o nosso testemunho de estado de vida 

como casal que, sobre o qual, na procura de concretizar esta vocação 

através de relacionamento de namoro o estamos, hoje, já unidos em 

matrimónio com a privilegiada bênção de Deus.  

 

Sentimos vontade de partilhar a nossa experiência pois, neste meio de 

conhecimento, eleito por Deus, através do qual  Ele pode agir, porque 

este distinto e humilde casal, Marta e António Pimenta de Brito, recebeu a 

inspiração e acolheu no seu coração a vontade de Deus, na forma deste 

projecto. 

 

Parabéns pela disponibilidade, generosidade e docilidade da decisão de 

serem canal do Céu, para realizar casais felizes através da certeza de, 

verdadeiramente, o serem com a bênção de Deus. 

 

Nós, partilhamos que, este Deus tudo pode realizar e confirmamos que 

Deus é Grandioso em Generosidade. Pois dá sempre o melhor e muito 

além daquilo que merecemos, apenas por sermos filhos e, se humanos, 

naturalmente em crescimento, também com os nossos erros do caminho 

de aprender a viver, e quantas vezes, errando pela vontade de acertar, 

mas isto é viver. Contudo, sempre muito amados por Ele, pelo seu 

coração imenso de amor de Pai por cada um de nós e com a certeza de 



 

   

nos saber  amar, por isso, também,  nos dando  o melhor para nos ver 

felizes e, de certo, sorrindo alegremente com as nossas vitórias. 

 

Importante lembrar que, Deus nos deu muitos dons e por isso devem 

crescer para sermos a sua imagem e semelhança, sendo que, para isso, 

só precisamos estar atentos e unidos a Ele assim corajosos nos desafios 

da vida e firmes na fé. 

 

Torna-se necessário, nunca desistirmos, sobretudo nos momentos de 

provação da vida, naquele momento mais exigente, pelo qual, cada um 

de nós já passou, pois aí temos a oportunidade de sermos capazes de, 

com absoluta confiança, entregar nas mãos de Deus a nossa vida, os 

nossos projectos. Mas, activamente, fazer o nosso possível, que é nosso 

dever e esperando pelo amor da sua divina misericórdia, com certeza 

veremos como Ele pode agir nas nossas vidas e surpreendentemente, 

realizar o nosso impossível. 

 

Este processo é exigente porque nem sempre acontece no tempo que é 

nosso, no qual tanto pedimos, mas no Seu tempo, que é repleto de 

mistério e sabedoria porque poderá ser, de certo, o momento melhor, por 

vir do Seu coração.    

 

Foi assim, que Deus nos uniu como casal com afinidades e diferenças, 

que tanto e tão bem nos completam. Mafalda, Assistente Social a viver 

em Coimbra e Luís, Engenheiro a viver no Algarve, providencialmente 

terra Natal do falecido pai de Mafalda e exactamente a viver na mesma 

cidade, ainda da sua família paterna. 

 

No Dates, trocamos pedido de amizade nos últimos dias de Março, ainda 

semana de Páscoa e Ressurreição. Decidimos, por convicção, que 



 

   

deveríamos ser prudentes no conhecimento, tendo sido, por isso, uma 

experiência muito positiva para a nossa relação. Pois, tendo iniciado 

amizade por mensagem durante o primeiro mês, por voz no segundo e 

pessoalmente no terceiro, exactamente no fim de semana de feriado 

muito importante do Corpo de Deus. Passado um mês, exactamente, 

fizemos o C.P.M. - Curso de Preparação para Matrimónio, de noivos, 

necessário para o casamento na Igreja, pois, dada a nossa maturidade e 

por isso também alguma experiência de vida, com 50 e 45 anos 

decidimos casar no dia 1 de Outubro data de 6 meses de namoro.   

 

Nos desafios desta etapa, claro que também temos, por enquanto, a 

distância e só estarmos juntos em alguns fins de semana mas, confiantes 

que Deus irá providenciar, junto com a nosso esforço, a oportunidade de 

emprego para  o Algarve, para juntos vivermos como casal, porque 

confiamos que Deus não faz nada pela metade e se fez até aqui também 

fará até ao fim.  

 

Estamos muito felizes com profunda certeza que foi Deus que nos uniu 

através deste site católico, meio inspirado por Deus para valorizar a 

família, pelo qual que somos eternamente gratos às pessoas da Marta e 

do António escolhidos e dóceis à vontade Deus, pois não só são  os 

promotores deste site como também os consideramos no nosso coração 

os "promotores" também da nossa felicidade muito abençoada por Deus. 

 

Mais testemunhos, aqui: 

https://www.datescatolicos.org/index.php?id=545 

 

 

VOZES DE APOIO 

 



 

   

Esta iniciativa que desde o primeiro dia conta com o apoio de muitas 

figuras da Igreja portuguesa e estrangeira, como o Bispo Auxiliar de 

Lisboa (actual Bispo do Funchal), D. Nuno Brás, o Monsenhor Duarte da 

Cunha, secretário-geral das Conferências Episcopais da Europa e também 

outras figuras da Sociedade portuguesa como o Dr. António Pinto Leite, 

Advogado, político e autor do best-seller “O amor como critério de 

gestão”, conta ao momento também com o apoio de figuras da Igreja e 

Sociedade brasileira como o Padre Crispim Guimarães da Pastoral Familiar 

da Conferência dos Bispos, e Lenita Medina do Secretariado Rainha da Paz 

Rj, entre outros, bem como mais recentemente com o apoio de figuras da 

Igreja e Sociedade angolana como o Arcebispo de Huambo D. Zeferino 

Zeca Martins e a Coordenadora do Programa Nacional de Saúde Mental de 

Angola, Dra. Massoxi Vigário.   

 

Como refere D. Nuno Brás, “Podemos até julgar que não é possível. Isso 

não é verdade. Ajudar a construir famílias dignas desse nome é uma 

tarefa sempre importante. Necessita de seriedade e de empenho. Com 

todo o gosto me associo a esta iniciativa pioneira em Portugal, na certeza 

de que os seus promotores sabem garantir e promover a dignidade da 

família neste tempo de “emergência familiar”.  

 

Já António Pinto Leite enfatiza que “A internet é a nova cidade. Onde 

antes íamos a pé, a cavalo ou de carro, hoje vamos de «clique»…Há algo 

de subversivo neste projecto: trazer para o coração do moderníssimo 

espaço on-line o que a cultura moderna, tão superficialmente, qualifica de 

«família tradicional», como algo do passado, algo ultrapassado. Trazer 

para o íntimo dos PCs, dos iPads e dos iPhones de cada um o desejo 

secreto e profundo de amar e ser amado.”. 

 



 

   

Como refere o Padre Crispim Guimarães “não pode fazer curso de 

casamento, mas sim levar quem quer casar a fazer um itinerário de fé e 

conversão, porque o casamento é realizado para fazer santos os 

cônjuges.”  

Já Lenita Medina enfatiza “Fico feliz quando recebo boas novas e recebi a 

de mais um casal se formando através da oração e podem crer que vou 

sugerir sempre vosso Datescatolicos.org.”  

Como afirma a Coordenadora do Programa Nacional de Saúde Mental de 

Angola, Dra. Massoxi Vigário, “Comunidade como esta (o 

datescatolicos.org) deveria se espalhar por todo o mundo cristão católico, 

por ser uma direcção regida pelo princípio cristão do espírito santo. Para 

um cristão é sublime, é o encontrar do alicerce o construir de uma fé cada 

vez mais forte, para os jovens num mundo em mudanças rápidas, 

desafiantes e inseguras.   

Como afirmam os autores deste projeto, António e Marta Pimenta de 

Brito, “Hoje em dia passamos 30% do nosso tempo livre online e estamos 

cada vez mais flexíveis, móveis em termos de onde temos de viver, mais 

globais. Nós queremos proporcionar a toda a comunidade de expressão 

portuguesa no mundo uma solução para quem anda à procura evitando 

desilusões, o que gera muito sofrimento e desespero. E queremos 

enfatizar a beleza do casamento católico. Uma consequência positiva 

deste trabalho será a diversificação da oferta da Igreja para os solteiros. 

Fazemos um balanço muito positivo destes 3 anos de existência em que 

se pode dizer que conseguimos passar de projecto a serviço na sociedade 

de expressão portuguesa”. 

Sobre o datescatolicos.org: 

O datescatolicos.org é gerido pela empresa privada PDB Consulting. 



 

   

 

Links úteis: 

Website português: www.datescatolicos.org 

Website alemão (site “Mãe”): http://kathtreff.org/ 

Facebook: https://www.facebook.com/datesCatolicos 

Youtube (Canal): 

https://www.youtube.com/watch?v=VXw63UL5mRU&list=PLb62mhHTq2J

HOZ9nzS7iek761PJZIOdSz 

Livro “Casar com sucesso – guia humano e espiritual para solteiros (e 

não só)”: https://goo.gl/Bcc7UQ 

 

DatesCatolicos na Imprensa: 

https://www.datescatolicos.org/Imprensa.541.0.html 

Mais sobre os Promotores: 

https://www.datescatolicos.org/Os-promotores.839.0.html 

 

Para mais informações, é favor contactar: 

António Pimenta de Brito 

Media e Parcerias 

+ 351 91 466 50 90 

antoniopimentadebrito@datescatolicos.org 

 


