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 Passaram mais de duas décadas desde que abandonei a 
direção do Centro dos Antigos Alunos Salesianos! Foi uma 
saída dos corpos sociais, mas nunca um afastamento em es-
pírito da vida do centro. Há trinta e um anos que por moti-
vos profi ssionais, quase diariamente, é na Escola Salesiana 
que passo muitas das minhas horas, daí que também fi sica-
mente tenha continuado por perto e tenha acompanhado, 
não todas as iniciativas do Centro, mas algumas delas.
 A vida dá as suas voltas e a disponibilidade pessoal tam-
bém se vai alterando, hoje os meus fi lhos são adultos e estão 
fora de Évora, entretanto, uma outra atividade que exerci em 
paralelo com a docência durante muitos anos (colaboração 
no emissor regional de Évora da Rádio Renascença) termi-
nou e ousei aceitar o desafi o de ser o novo presidente da As-
sembleia Geral do Centro.
 É uma evidência que a realidade associativa, em geral, 
hoje em dia é cada vez mais complicada. A realidade do 
nosso Centro não é exceção, os corpos sociais difi cilmente 
se rejuvenescem e ano após ano repetem-se os mesmos no-
mes nas listas. Infelizmente, também os restantes centros 
de antigos alunos salesianos em Portugal atravessam uma 
realidade idêntica e fi caram distantes no tempo as grandes 
concentrações de AA. Os tempos mudaram e continuam a 
mudar a uma velocidade enorme. As disponibilidades, as 
motivações, as diferentes instituições que vão marcando a 
vida das pessoas, as novas realidades económicas, a maior 
facilidade na mobilidade, o alargamento do percurso aca-
démico dos jovens que os leva a estudar em várias escolas 
ao longo duma vida e nalguns casos, o que é frequente, 
com uma universidade estrangeira pelo meio do percur-
so. Estas mudanças e muitas outras, cuja leitura não nos 
deve escapar, afastaram os antigos alunos da sua escola.
 Tenho a noção que há vinte e alguns anos quando fui 
presidente da direção do centro a motivação e a participa-
ção eram bem mais fáceis. Tal como tenho a noção que re-
cebo uma “pesada herança” do meu antecessor à frente da 
Assembleia Geral do Centro dos Antigos Alunos Salesianos 
de Évora. Evidentemente, é incontornável a referência ao 
carisma, à dedicação e ao entusiasmo do engenheiro José 
Manuel Noites à causa dos AA salesianos a nível local, na-
cional e até internacional. Quando refi ro a “pesada herança” 
pretendo expressar o meu sentimento de responsabilidade 
quando a transição envolve alguém com o perfi l que referi. 
Não ouso pensar que haja continuidade na excelência desse 

(Continua na página 3)

É PARA MIM
UM REGRESSO!

 Quem quiser vir relembrar o “Passeio das castanhas”, da en-
tão “Escola dos Padres”, apareça, no Centro, dia 12 de Novembro 
(sábado), pelas 17H00,  onde não faltarão as “quentinhas e boas”  
do Dia de S. Martinho!
 Não faltes e traz  familiares, para mais este convívio!

MAGUSTOMAGUSTO

apontamentos sobre...

... o dia nacional do antigo 
aluno e mais informação!

Homenagem
ao Padre Pedro Morais
e Dia Local
do Antigo Aluno

Comemoração
dos 80 anos

do nosso Centro
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FLORIANO ROMÃO GANHÃO
 Nascido em 07/10/1947; Faleceu em Abril de 2016; Antigo Aluno 
de  1954.

ARMÉNIO FRANCISCO CANDEIAS
 Faleceu no passado dia 18 de Junho, nesta cidade, Antigo Aluno 
dedicado, irmão do falecido António Joaquim Candeias.
 O Arménio foi um futebolista de mérito do Juventude de Évora 
na década de 50 do século passado e um talentoso actor teatral amador.

ANTÓNIO FRANCISCO DUARTE CANDEIAS (Toy)
 Faleceu no passado dia 24 de Julho.
 Foi colaborador do Centro de Cultura e Desporto dos Salesianos, 
tendo à sua responsabilidade os mais jovens atletas do nosso Centro, 
antes de entrarem na categoria de infantis.
 Também durante alguns anos, foi o roupeiro do Centro.

ANTÓNIO ABEL ROSADO PITEIRA
 Faleceu no passado dia 13 de Setembro o Sr. António Abel Rosa-
do Piteira. Fazia parte dos Cooperadores, e não sendo antigo aluno, foi 
um amigo do nosso Centro 

* * *
Aos seus familiares apresentamos as nossas condolências 

ENVIO DE O ELO

 Por  2016, ser um ano de grandes celebrações e acontecimentos 
na vida do Centro e do Colégio, tomou a Direcção, a iniciativa de  
enviar os “O Elo” (Março e Novembro), também para os associados 
que  há algum tempo não liquidam as quotas. Embora, a maioria , 
dos que se encontram em débito, sejam associados mais recentes, 
lamentamos  que, antigos alunos com dezenas de anos de inscrição,  
deixem, também de receber, por falta de  liquidação!
    Concordamos que a cobrança não esteve periodicamente tão bem 
organizada, quanto seria desejável, mas existindo vontade de pagar,  
há diversas formas de o fazer, conforme indicamos no apontamen-
to: "Pagamento das quotas"!
    É de grande ajuda o “O Elo” para fi car a par das actividades e 
acções realizadas pelo Centro e pelos salesianos, nomeadamente: 
informação acerca dos Dias Locais ou Nacionais, conhecimento dos 
nomes dos que vão receber os diplomas dos 25 anos e as fl âmulas 
dos 50 e 75 anos, bem como outros acontecimentos da Família Sa-
lesiana. Já alguns Antigos Alunos, nos tem indagado, porque razão  
colegas seus  recebem as fl âmulas ou diplomas e eles não? 
    Não nos cansamos de repetir, que tendo passado pelo Colégio 
Salesiano de Évora, milhares de alunos e alunas, se apenas dez por 
cento fossem sócios, seriamos uma das maiores associações da ci-
dade!
 Temos estatuto de Solidariedade Social, embora com a  acti-
vidade suspensa. Uma maior envergadura estrutural, dar-nos-ia a  
possibilidade de ter alguma presença na área social, porque a união 
faz a força!… Juntos, e não cada um por si… teríamos possibilidade 
de  colmatar algumas situações, que, infelizmente, cada dia, ocor-
rem mais!
    Não nos parece, contudo, ter sido o custo de UM EURO men-
sal, que impediu os associados de pagar as quotas,que razão terá 
havido? 

(Este ano abrimos uma excepção)

Posse dos novos Corpos Sociais
 Foi fi nalmente concretizada a eleição dos corpos sociais para 
o triénio de 2016 a 2018.
  Marcada a segunda parte da Assembleia Geral, para eleição 
dos corpos sociais, de novo se fez sentir a difi culdade em encon-
trar elementos para os integrar. O acto de posse teve lugar no dia 
31 de Maio na Sede do Centro, com a presença do padre José 
Jorge, assistente e director do colégio.

TRIÉNIO 2016/2018

 Assembleia Geral
 Presidente - Victor Manuel Matos Fialho; 1.º Secretário - Elsa 
Cristina Vicente Barrelas; 2.º Secretário - Jorge Manuel Carvalho 
Malarranha.

 Conselho Fiscal
 Efectivos: Presidente - Armando José Correia Ribeiro; Secretá-
rio -  Manuel Jesus Brito Casco; Relator - Helder Augusto Garcia 
Pereira.

 Suplentes: Joaquim Augusto Santos Teigão; António Miguel 
Calça Baltazar; Marta Isabel Amado Casco.

 Direcção 
 Efectivos: Presidente - Renato Manuel Casco; Vice Presidente - 
Feliciano Rogério Correia Caeiro; Secretário - Alberto Fernando 
Pinheiro; Tesoureiro - João Rafael Bonito Serrano; Vogal - Anto-
nio Jacinto Godinho Pinelas; Delegado - Padre José Jorge Gomes.

 Suplentes: Maria Gisélia Fernandes Carvalho Silva; Ricardo 
Jorge Vicente Barrelas; Rui Miguel Monginho Soares; Hugo Mi-
guel Jorge Casco; Luis Filipe M. Soares Carrapatoso.

 Dia 24 de Abril, teve lugar o terceiro encontro anual, dos ex-ele-
mentos do Centro de Cultura e Desporto dos Salesianos, verifi cando-
-se com alegria, que vão aparecendo “caras novas”! O encontro deste 
ano, foi aquele que reuniu maior número de participantes, e, foi uma 
boa oportunidade para encontrar colegas que não se viam há mais de 
duas/três dezenas de anos, tendo, mesmo, vindo propositadamente da 
Suiça, o Bézé!
 Contamos no próximo ano alcançar no mínimo, meia centena 
de presenças, já que o encontro deste ano, reuniu entre ex-atletas e 
colaboradores, quarenta e seis participantes! 
 O próximo convívio terá lugar dia 30 de Abril de 2017, sendo a  
Comissão Organizadora constituída por: Amaro, Nelson e Rui.

Terceiro encontro
dos ex-atletas, dirigentes
e colaboradores
do Centro de Cultura
e Desporto dos Salesianos

Falecimentos
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    22 de Abril - sábado: 
 10H00 – Visita em Évora

23 de Abril - domingo
 10H45 - Recepção aos Antigos Alunos/a
 11H15 - Romagem às campas dos Salesianos
 11H45 - Colocação de fl ores no busto de D. Bosco
 12H00 - Eucaristia
 13H00 - Entrega de emblemas/fl âmulas (75 e 50 anos) 
                       e diplomas (25 anos)
 13H30 - Almoço/Convívio

 Inscrições para as duas situações até ao dia 15 de Abril   no:
 - Centro dos A.A. aos sábados de tarde.
 - Através de um membro directivo.                                               
Telemóveis: 967557951 ou 966800432
 - Por mail: caasalesianosev@gmail.com

DIA LOCAL
do Centro dos Antigos/as

Alunos/as de D. Bosco (Salesianos)
de Évora - 2017

É PARA MIM
UM REGRESSO!

perfi l. Quero pensar sim que existe continuidade no mesmo 
espirito de união à Família Salesiana, na profunda admiração 
pelos valores educativos de Dom Bosco que se perpetuaram 
através da ação dos salesianos e no sentimento de gratidão 
pela transmissão desses mesmos valores.
 É para mim motivo de alegria poder partilhar a Assem-
bleia Geral com dois jovens, um deles curiosamente meu an-
tigo aluno. Conheço bem o perfi l de generosidade do Jorge 
Malarranha e da Elsa Barrelas. Orgulho-me que dentre os 
corpos sociais do Centro seja a Assembleia Geral o que apre-
senta uma média etária mais baixa.
   Que Deus e a Virgem Auxiliadora ajudem os novos cor-
pos sociais no sentido de fomentarem o sentido de pertença 
à Família Salesiana dos AA de Évora e o seu empenho nas 
iniciativas que se projetarem, que nós humanos e limitados 
pouco podemos sem ajuda sobrenatural.

Vítor Manuel de Matos Fialho

(Continuação da primeira página)

80 ANOS DO NOSSO CENTRO
 Embora tivéssemos celebrado antecipadamente o aniversário 
do Centro, por o mesmo ocorrer numa terça feira, não podíamos 
deixar de fazer festa dia 19 de Abril! Assim, conforme constava do 
programa, aos pés da Mãe Auxiliadora, na missa das 18H30, conce-
lebrada pelos senhores padres  António Gomes, Fernando Valente  e 
José Jorge, demos graças a Deus pelos 80 anos de vida do nosso Cen-
tro. Seguidamente, na sala dos antigos alunos, duas dúzias de ami-
gos, cantaram os parabéns ao Centro e deliciaram-se com o apetitoso 
bolinho!.. No fi nal do convívio, usaram  da palavra: o Presidente da 
direcção Renato Casco, o senhor Padre Fernando Valente e o Antigo  
Aluno dos 75 anos, Isidoro Baltazar. Com o jantar de aniversário, 
num restaurante sito nas proximidades  do colégio, encerrámos  as 
comemorações dos 80 anos!
 Agradecemos a todos que participaram deste dia festivo, bem 
como do Dia Local e do acto de homenagem ao Senhor Padre Pedro 
Morais. Gratos estamos, também àqueles que de alguma forma con-
tribuíram para que o sonho de perpetuar nas paredes do colégio, 
o nome do grande e saudoso salesiano, Padre Morais, se tornasse 
uma realidade que vem enriquecer, também, o historial do nosso 
Centro.

 Renovamos os agradecimentos à Comunidade Salesiana de 
Évora, na pessoa do Director do Colégio Salesiano, Senhor Padre 
José Jorge, por toda a disponibilidade e colaboração prestada.
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 Ser doente ou possuir defi ciência, não é 
sinal de defeito ou fraqueza, mas sim uma 
coincidência da própria vida, nesta nossa 
passagem pela Terra, sendo um mal a que to-
dos estamos sujeitos, com maior dor e sofri-
mento para quem o possui e seus familiares.
 Em Ano Jubileu da Misericórdia, ao 
termos participado no Jubileu do Doente 
e da Pessoa com Defi ciência, no Santuário 
de Nossa Senhora da Conceição em Vila 
Viçosa, foi a melhor forma de viver e com-
preender de uma forma especial o que é a 
vivência nestas situações e condições.
 Por isso temos que ser fortes e sem aze-
dume saber receber e aceitar com resigna-
ção todas as adversidades.
 Neste contexto, é bom que tudo o que 
foi dito e se aprendeu, naquele dia, não 
fi que no esquecimento e seja transmi-
tido por todos e a todos, quaisquer que 
sejam as convicções e posições socio/eco-
nómicas, a fi m de que haja mais respeito 
pelo Ser Humano e sermos verdadeiros 
Homens à Imagem de São João Bosco.

 Sua Santidade, o “Nosso” Papa Francis-
co, com frequência, chama a atenção para 
as situações e faz apelos na esperança que, 
tal como água mole em pedra dura tanto 
bate até que fura, as suas palavras sejam 
compreendidas, aplicadas e cumpridas, se-
gundo as Obras de Misericórdia 
 Quando o Mundo e a Sociedade se 
encontram em constante transformação, 
esperamos que as diversas Entidades não 
se esqueçam de incluir, nos seus progra-
mas de actividades, soluções que possam 
ser concretizadas, para que toda a Huma-
nidade tenha uma vida o mais digna pos-
sível.
 Ao terminarmos fazemos votos que 
este apontamento sirva de refl exão e me-
ditação, uma vez que dizermos que somos 
todos irmãos, diferentes mas iguais, bons 
cristãos e honestos cidadãos não é tudo, 
porque falta, muitas vezes, a realidade do 
conceito de família.

Armando Ribeiro

       DEFICIÊNCIA 
                   NÃO É DEFEITO

HOMENAGEADOS

Novembro/2016

 Na passagem do 80.º Aniversário do 
vosso Centro dos Antigos Alunos dos Sa-
lesianos de Évora, venho felicitar todos os 
membros da Direção, pela coragem como 
têm exercido as suas funções, fazendo do 
Centro de Évora um testemunho vivo de 
fi delidade ao carisma salesiano.  
   A justa homenagem que quisestes prestar 
este ano a uma fi gura tão querida como o Pe 
Pedro Vicente Morais, a realização do Dia 
Nacional do Antigo Aluno em Évora, são 
mais uma prova do vosso dinamismo e da 
vossa gratidão a Dom Bosco.
    Adorei ter partilhado convosco o Encon-
tro deste passado domingo (Dia Nacional 
Antigo Aluno Salesiano).  Os meus sinceros 
parabéns! As maiores felicidades para todos!
     Grato e sempre ao dispor.

  Pe. Ramiro Galhispo

MENSAGEM
DO PADRE RAMIRO

FUNDAÇÃO
SALESIANOS
ESCOLAS

Salesianos do Estoril
Salesianos de Évora
Salesianos do Funchal
Salesianos de Lisboa
Salesianos de Manique
Salesianos de Mogofores
Salesianos de Poiares
Salesianos de Cabo Verde
Salesianos do Porto
Salesianos de Mirandela                                               
Salesianos de Vendas Novas

PAPAS
Nomes dos  PAPAS com mais de vinte anos de pontifi cado

Pio IX
João Paulo II
Leão XIII
Pio VI
Adriano I
Pio VII
Leão III
Alexandre III
Leão I 
Silvestre
Clemente XI
Urbano VIII

32 anos
26 anos
25 anos
24 anos
23 anos
23 anos
22 anos
22 anos
21 anos
21 anos
21 anos
21 anos

anos 1846 a 1878
anos 1978 a 2005
anos 1878 a 1903
anos 1775 a 1799
anos 772 a 795
anos 1800 a 1823
anos 795 a 816
anos 1159 a 1181
anos 440 a 461
anos 314 a 335
anos 1700 a 1721
anos 1623 a 1644

 Em simultâneo com a homenagem 
ao Padre Pedro Morais, pretendíamos   
homenagear antigos alunos com mais 
de setenta e cinco anos de entrada no 
Colégio. Fizemos mais de uma centena 
de tentativas… alguns tinham falecido, 
outros não podiam estar presentes, to-
talizando, apenas, vinte e oito, os que  
directamente ou através de familiares 
responderam ao convite.
 Salientamos, a presença da D. Zul-
mira Lurdes C. Silva, viúva do Presiden-
te da Direcção nos anos de 1970 a 1972 
A. Aluno Manuel Sebastião Silva, bem 
como a entrega, posterior, do diploma 
à senhora D. Maria de Fátima, fi lha do 
Presidente Francisco José Trindade 
Carmo, no ano de 1951, sendo de real-
çar o facto de ser o primeiro Presidente 
que consta dos arquivos do Centro.  
 Sentimo-nos muito agraciados pela 
presença de dois Presidentes, João Jor-
ge Pombo nos anos de 1960 e 1961, 
e Isidoro Pinto Baltazar nos anos de 
1981 a 1983.
 A presença dos homenageados ou 
de familiares que os representaram, foi 
muito honrosa para nós, fi cando regis-
tado este dia, como uma data histórica, 
na vida do Centro!

NOMES                          Aluno do ANO

Manuel Sebastião Silva                   1928
Francisco José Trindade Carmo    1929
Ludgero Fernando Pinheiro           1929
Luis Maria Mota Capitão                1930
José Henrique Cutileiro Navega    1932
João António Monginho                 1933
Manuel Francisco            1933
Amilcar José Martins             1935
Arménio Francisco Candeias         1935
Braulio José Marreiros Mendes      1936
Custodio Santos Marques            1936
Rogério Navarro Neves            1937
Francisco Honorato Mira             1938
João Jorge Pombo            1938
Ismael José Mira                              1938
Euclides Júlio Braz Ferreira             1940
José David Ferreira Santos            1940
Florival António José Gouveia       1940
Julio Herminio Neves            1940
Francisco Pardal Vicente            1940
HermenegildoJosé Silva Beijoca    1940
João Olegário Vicente             1940
José Celestino Pastorinho Carmo  1940
Ivo Henrique Samina Coelho         1940
António Francisco Frágua              1941
Isidoro Domingos Pinto Baltazar  1941
Manuel Agostinho A. Almeida      1941
António Eduardo Costa Peças       1941
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Homenagem ao

Pe. PedroPe. Pedro
VicenteVicente    MoraisMorais

 "Exmªs Autoridades
 Boa tarde caros amigos e em particular aos membros da 
Família Salesiana.
 Convido os presidentes do Centro AA,  mais antigos, João 
Jorge Pombo e Isidoro Baltazar para descerrar a placa e os 
restantes Presidentes do Centro, para os ladearem.
 Esta Homenagem que estamos a fazer, tem sido motivo de 
conversas, a justifi ca-la ao longo de anos. Conseguiu-se con-
cretizar hoje. Mas é verdade que já tardava.
 Como é que ainda está na memória de tantos, o nosso que-
rido Padre Morais? Já fez 40 anos que faleceu e 55 anos que foi 
para Lisboa, então com 76 anos de idade. Este Salesiano é uma 
verdadeira referência desta presença 
dos Salesianos em Évora de que foi  
Pioneiro . De tudo fez durante os 32 
anos em que cá esteve. Os que o co-
nheceram aqui em Évora, e para tal 
têm que ter mais de 60 anos, recor-
dam-no com um carinho de fi lho, 
pelo pai, que os acompanhou na sua 
infância e parte da sua juventude.
 Esta memória é a forma como 
queremos expressar a nossa gra-
tidão a todos os Salesianos, prin-
cipalmente aos que estiveram em 
Évora pela educação recebida e por 
tudo o muito mais que nos deram 
e é difícil de enumerar. Quem dos 
presentes não lembra os salesianos 
que aqui estiveram e nos acompa-
nharam como: os Srs. Padres Ar-
mando Monteiro, Francisco Leite, 
Francisco Gaspar, João Machado, 
José Soares, Manuel Caminha, Ar-
mando Silva, o Sr Afonso Cabral, 
o Sr Amável Pereira, o Sr José Fon-
toura, o Sr Matias e tantos, tantos 
mais, já falecidos....
 Mas também aqueles que estão entre nós, e que aqui ain-
da tem um pouco de si: Os Srs. Padres Simão Pedro Cruz, 
Fernando Valente, Eusébio de Castro, Manuel Pinhal, José 
Fernandes Ramiro Galhispo ,Agostinho Silva, o Sr. António 
Pinto, o Diogo Almeida e tantos que vos estão a ocorrer e a 
mim agora não. Claro que se tem que fazer uma referência 
particular à comunidade atual e ao seu Diretor Pe José Jorge, 
pois eles são os recetores deste preito de gratidão do que hoje 
aqui se realizou e vai realizar.

 Mas estes sen-
timentos de nos-
sa gratidão pela 
Educação recebida 
também é extensi-
va a toda a Provín-
cia e sem duvida 
que é a toda a Con-
gregação Salesiana. 
Tive o privilégio de ter sido aqui contemporâneo por 6 anos 
como aluno e durante os únicos três anos em que foi Director 
o Sr. Pe Morais, de Outubro de1954 a Outubro de 1957.
 Posso pois dizer : Eu sou do Tempo do Sr. Pe Morais. Mas 
também todos os que aqui estamos com a nossa fl âmula azul 
dos 50 anos ou até dos 75 anos de pertença à Família Salesia-
na. 

 Todos os AA que tenham dos 
60, aos 92 anos somos do Tempo 
do Sr. Pe Morais. Na publicação do 
Centro dos antigos alunos, "O ELO" 
encontram uma parte signifi cativa 
da informação de quem foi este Sa-
cerdote Salesiano, bem como nesta 
pequena recordação que está a ser 
distribuída, pelo que não me vou 
repetir. Seria interessante ter havido 
uma sessão solene em que se tivesse 
feito uma mais aprofundada e estru-
turada apresentação desta personali-
dade. Deixo o desafi o, e espero que 
haja quem o aceite.
 Já aqui estão neste pátio algumas 
referências e agradecimentos ex-
pressos como:
 - Ao VII Sucessor de D. Bosco, D 
Egídio Viganó que nos visitou em 
1988.
 - Ao D. Manuel Mendes da Con-
ceição Santos - O primeiro Benfeitor.
 - Ao Eng. Vasco Maria Eugénio de 
Almeida - O grande Benfeitor.
 Mas agora fi cam aqui, como que 

o "tripé" dos que foram fundamentais para criar os alicerces 
do que são hoje O COLÉGIO SALESIANOS DE ÉVORA e a 
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA.
 Para que perdure, para os vindouros, deixemos gravada 
hoje esta Homenagem ao Sr. Pe Morais.
 Por testemunharem este ato, em nome do Centro dos An-
tigos Alunos Salesianos de Évora.
 Muito Obrigado"

JMC NOITES

 Publicamos na integra a intervenção do Presidente da As-
sembleia Geral, Eng. José Manuel da Conceição Noites, no mo-
mento alto da Homenagem ao saudoso Padre Pedro Morais:

Novembro/2016
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HomenageadoHomenageado
pelos seus Antigos Alunospelos seus Antigos Alunos

Realizou-se no passado dia 17 de Abril, mais um Dia Lo-
cal do Antigo/a Aluno/a de D. Bosco (Salesianos), que 
este ano teve um importante acontecimento – a Home-

nagem ao Padre Morais – além do nosso Centro comemorar 
os oitenta anos, e o Colégio noventa anos.
 O nosso Centro editou um “O Elo especial”, com uma se-
parata dedicada ao saudoso sacerdote e, muitos antigos alunos 
aperceberam-se da importância do evento.
 Cerca das 10 horas de domingo, começaram a juntar-se no 
pátio do Colégio, e as palavras de saudade  eram visíveis em 
todos os rostos. Olha o fulano… há anos que não nos viamos, 
etc.etc. As 11 horas formou-se um numeroso grupo para a ha-
bitual romagem ao cemitério, recordando os salesianos e an-
tigos alunos que já partiram. De regresso juntamo-nos em re-
dor do Busto de D. Bosco, em frente à igreja de Nossa Senhora 
Auxiliadora (no Largo Maria Auxiliadora), onde depusemos 
uma coroa de fl ores, tendo usado da palavra o assistente Na-
cional dos A.A., padre Rocha Monteiro, com palavras alusivas 
ao acto.
 Seguiu-se a Missa Solene, com uma boa presença de an-
tigos alunos e familiares, concelebrada pelos padres Rocha 
Monteiro, António Gomes, Fernando Valente, Ramiro Galhis-
po e pelo diácono A A João Carapito. Na homilia o celebrante 
incentivou o movimento dos A A com palavras encorajado-
ras…
 Concluída a celebração chegou o primeiro momento gran-
de: a chamada e entrega dos diplomas dos 25 anos de entrada 
no colégio; seguiu-se a entrega das fl âmulas dos 50 anos; e dos 
75 anos.
 Este ano foram entregues diplomas de HONRA a todos os 
A A do “tempo do senhor padre Morais”, alguns representados 
pelos familiares. Este momento foi vivido com muita intensi-
dade principalmente por parte dos galardoados.
 Chegou o segundo momento, de uma grandeza invulgar. A 
HOMENEGAM AO PADRE MORAIS, com o descerramento 
de uma lápide comemorativa, no pátio do Colégio. Concen-
tramo-nos um grupo numeroso de antigos alunos, coopera-
dores, paroquianos, salesianos da casa e antigos alunos e sale-
sianos vindos de outras comunidades.
 A lápide seria formalmente descerrada pelos seus an-
tigos presidentes de direcção do Centro dos A A: Prof. 
Jorge Pombo, Isidoro Baltazar, José Noites, Victor Fialho, 
João Carapito, que se juntaram ao actual presidente Rena-
to Casco.

 Após o descerramento, usou da palavra o presidente da As-
sembleia Geral Eng. José Noites, que começou por agradecer a 
todos os que tornaram possível este momento alto da vida dos 
Salesianos e dos Antigos Alunos, pois esta homenagem já vem 
com muitos anos de atraso, tendo recordado e enaltecido toda a 
entrega do padre Morais a esta Casa, à juventude da época, e a D. 
Bosco, sendo um grande obreiro do inicio do moderno Colégio 
que hoje deslumbramos. A terminar o director do Colégio padre 
José Jorge Gomes, agradeceu em nome da comunidade e, mais 
uma vez afi rmou que a Casa esta aberta a todos os antigos alunos.
 Seguiu-se o habitual almoço de confraternização que este 
ano juntou cerca de 150 presenças, servido excelentemente no 
refeitório do Colégio, que mais uma vez serviu de pretexto 
para momentos de recordação e exaltações salesianas.
 Antes das ultimas intervenções e em jeito de  “despedida” 
o A A Euclides Ferreira, declamou o seguinte poema da sua 
autoria:
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VicenteVicente    MoraisMorais
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 Por fim o presidente da Direcção agradeceu a 
presença de todos, lembrando que este ano foi des-
de 2003, o Dia Local com maior número de presen-
ças, e agradeceu a colaboração recebida de diversas 
entidades, e dos antigos alunos, pois sem eles não 
teria sido possível efectuar os eventos que foram re-
alizados pela ocasião do 80.º Aniversário do nosso 
Centro.
 O padre Rocha Monteiro encerrou este Dia Local, 
com palavras de encitamento a todos os presentes e 
afi rmou ter “boas recordações do Alentejo, gente que 
nunca esquece pela sua maneira de viver os grandes 
acontecimentos…” e com um VIVA DOM BOSCO, 
chegamos ao fi nal deste histórico DIA LOCAL DO 
ANTIGO ALUNO DE D. BOSCO, de Évora. 

(Continuação da página anterior)
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OS GALARDOADOS NO ANO DE 2017
75 ANOS  (1942-2017)

Adelino Inácio Guerreiro Ramos
Alfredo António Silvestre Lourenço
António Fernando Silva Cardoso
António João Banha Camoeira
António Joaquim Rosmaninho
António Joaquim Russo
António José Bandeira
António José Matos
António José Silva Carvalhinho
António Lopes Correia
António Serafi m Silva
Ardádio Conceição Barradas Martins
Armindo António Amaral
Artur Arduina Marques Cunha
Bartolomeu António Gama
Carlos Alberto Pedroso Neves
Carlos Ramos Vieitas
Dinis Olivença Costa Baltazar
Diogo Conceição Aragonez
Domingos Grosso Borracheiro
Duarte Joaquim Nogueira
Ernesto Silva Santos
Euclides Conceição Salgueiro
Eutiquio Francisco Pico Cutileiro
Fernando Matos
Flávio Virtuoso
Florindo José Fitas Neves
Francisco António Calhau
Francisco Conceição Dores Aço
Francisco Gusmão Branco
Francisco Manuel Bento Feliciano
Gabriel Duarte Guerra Pardal
Henriques Augusto Gomes Carujo
Horácio Ferreira Calisto
Ildeberto Augusto Guerrinha
Isidro José Ribeiro
João Henriques Brás Ferreira
Joaquim António Banha Saraiva
Joaquim Garcias Freire
Joaquim José Conceição Silva
Joaquim José Neves Calhau
Joaquim José Silva Grenho
Jorge Henriques Mesquita Canadas
José Adriano Leitão Teofi lo
José Alberto Simões
José António Parreira Mira
José Anunciação Neves
José Caetano Miranda Fernandes
José Edelmasceno Jesus Oliveira
José Faustino Marques Maia
José Manuel Amaral
José Manuel Ferreira
José Manuel Leal Tapadinhas
José Manuel Neves Loureiro
José Manuel Pereira
José Manuel Ramalho Silva
José Maria

Hipólito José Sofi o Silva
Jacinto Manuel Santeira Santos
Jaime Calabote Medinas
Jeronio António Teles Garcia
João António Filipe Zambujo
João António Garcia Quadrado
João Fernando Vietas Santos
João Francisco Ferro
João Jesus Carrilho Matos
João José Fonseca São José
João Manuel Parente Rodrigues
Joaquim José Segurado Louro
Joaquim Manuel Velez
José Alberto Paixão Coradas
José Aleixo Lopes Bravo
José Manuel Comendinha Beco Couto
José Manuel Linhol Placido
José Manuel Marques Tavares
Luis Bernardino Florindo Severino
Luis Filipe Marques Sobral
Luis Manuel Duarte Candeias
Luis Manuel Ribeiro Martins
Luis Miguel Costa Metrogos
Luis Salvador Gomes Batista
Manuel Carlos Vieira Batista
Manuel Filipe Simões Pinto
Manuel Joaquim Ramalhinho Carvalhinho
Manuel Maria Matos
Miguel Angelo dos Santos Gonçalves
Nelson Neves Santos
Nuno Augusto Santos
Pedro Maria Rosado Miguens
Ricardo Armando Zambujo Maurício
Rita Alexandre Lérias M Paixão
Rogério Manuel Tira Picos Torrão
Tristão Carmo Lopes Santos
Tubal Vargas

25 ANOS (1992-2017)
 
Alexandra Isabel Canário Conde Coelho
Ana Isabel Baltazar Vinagre
Ana Lúcia Carreiras e Silva
Ana Maria Ramalho Maceiras
Ana Miguel Pais Rosa Almaça
Ana Pinto Barreiros Saragoça
Ana Rita Proença Fragoso
Ana Sofi a Raposo Menino
Ana Teresa Grilo Barrigoto
André Manuel Rosa da Silva
Antonino José Fitas Camponês
António Iza Capoulas
António Miguel Cardia Melro Rodrigues
Brígida Isabel Pereira Fialho
Carlos Miguel Silva Freixa

José Maria Dores Aço
José Rodrigues Correia Praxedes
Josué Constantino Graça Pacheco
Luis Marcos Almeida
Manuel António Correia Dias
Manuel António Gomes Pinto
Manuel Armando Barbosa
Manuel João Almaça Cruz
Manuel João Coelho
Manuel João Faleiro
Manuel Joaquim Fialho Carmo Pereira
Manuel José Gaidão
Manuel José Guerreira Ramos
Manuel Lopes Dias
Mário Cipriano Balixa
Miguel Francisco Campaniço Manços
Narciso António Francisco Charneca
Rodrigo Alberto Marreiros
Salvador José Nogueira
Serafi m Cansado Cabrita
Tomé Encarnação Silva Santos
Tude José Gonçalves
Valdemar Francisco Fernandes
Valdemar Henrique  Coelho Rodrigues
Valter Estrelando Barradas Racha
Vicente José Guerrinha
Virgilio Augusto
Virgilio Augusto  Cruz Almeida
Virgilio Dagoberto Matos
Virgílio do Carmo Lourenço

50 ANOS (1967-2017)
 
Abílio Manuel Reis Leitão
António Celestino Calhau Patuleia
António Fernando Maximino Mendes
António Francisco Caipira Grilo
António João Silva Serrano
António Joaquim Violante Letras
António José Bagulho Miranda
António José Candeias Canaiba
António Justino Ferreira
António Manuel Machado Sertório
António Manuel Polido Tanganho
António Manuel Saraiva
António Manuel Valadas Caeiro
António Manuel Vitorino Carvalhal
António Manurel Polido Tanganho
António Maria Candeias Merino
António Miguel Polido Tanganho
Armando Jacinto Paixão Coradas
Carlos Alberto Dinis Faleiro
Custódio Santos Martins Domingos
Estevão Maria Pala Gonçalves
Eugénio Filipe Casquilho Palácio Silva
Fernando Manuel Caeiro Ramalhinho
Francisco José Marcelino Pereira
Francisco José Risca Tavares

Novembro/2016

 Só com maior participação dos que recebem O Elo, podem verifi car na maioria das vezes os nomes dos antigos/as alunos/as que vão 
aparecendo anualmente na listagem, terem conhecimento através de "O ELO" de que os nomes constam da lista. Isto porque nós próprios 
já não nos vamos lembrando por vezes em que ano entrámos para os Salesianos, e outros nem sabem que já fazemos a entrega anual das 
fl âmulas com o emblema de D. Bosco desde 1976. 
 Quer dos nomes que constam, quer outros que já fi zeram os 50 e 25 anos podem agora informar e até mesmo organizarem-se para 
estarem presentes no Dia Local do ano de 2017. Não citamos os dos 75 anos, pois é o grupo que por variadíssimas razões têm mais difi cul-
dades de se organizarem, o que não impediu de este ano – em 2016, poderem estar presentes pessoalmente DEZASSEIS para receberem 
a homenagem que lhes foi prestada, conjuntamente com a do Padre Pedro Morais.
 Constituam-se em comissão, digam-nos o contacto, telefonem para o número do telemóvel do Centro, enviem um mail…
 Para os que entraram em 1992, agora até têm a oportunidade, se não quiserem pelos meios que citamos anteriormente, de o fazerem 
através do VOSSO antigo professor Victor Fialho, e do Jorge Malarranha COLEGA de escola dos que vão fazendo por agora os 25 anos. 
Estes dois são elementos dos actuais Corpos Sociais do nosso Centro.

A LISTAGEM DOS QUE ENTRARAM 
NO COLÉGIO SALESIANO EM

1942  -  1967  -  1992 
 75    -    50    -    25

(Continua na página seguinte)
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NO ANO DE 2017

25 ANOS (1992-2017)

Ciro Alexandre Marques Per.Mart.Oliveira
Clara Emanuel Ambrósio Correia
Cláudio André da Silva Henriques
Daniel da Silva Oliveira
Diogo Maria Braga de Carvalho Valente
Diogo Maria de Noronha C D'Abreu
Duarte Filipe Calhau Melgão
Duarte Filipe Rodrigues Sena
Eduardo Mascarenhas Peca
Emanuel Oliveira Marreiros
Fábio Miguel Gomes Laranjinho
Filipa Ferreira de Matos Dias
Filipe André Vilalva Caeiro
Francisca Bernardete da Silva
Gustaaf Willem Jacobus van der Feltz
Hugo Miguel Pascoal
João Miguel Batista Velez
João Nuno Roque da Silva Dias
João Pedro Perdigão Dionísio
Jorge Augusto Godinho Pinheiro
Jorge Miguel Costa Rosmaninho
José Francisco Duarte Pereira
José Francisco Louro
José Luís Eustáquio Teixeira
José Luís Mota Serra
José Manuel Mangas Martins
José Miguel da Silva Calado
Luís Carlos Moreira Borrego
Luis Miguel da Silva Plancha
Luis Miguel Fino da Silva Arez
Luis Pedro Marques Pereira M.Oliveira
Luis Vasco Simões de Matos Pinto
Maria do Rosário Fernandes Costa
Maria Inês Varela Rodrigues
Maria Leonor Pinto Coelho de S.Cabral
Maria Luisa Canas da Silva Kuhn Videira
Maria Luisa Potes Carneiro
Maria Margarida Mira Caeiro
Marisa Isabel Simões Charepe Dias
Martin Ramos de Sousa Cabral
Miguel Alberto Fialho Mendes
Miguel Carapinheiro Rosado Soares
Mónica Sofi a Pires Guerra
Nélia Isabel Martins Perpétua
Nuno Manuel Guerra Conceição
Nuno Miguel Costa Dias Piteu
Nuno Miguel da Silva Fernandes
Nuno Miguel Pencas da Cruz
Patrícia Isabel Crespo Lopes
Paula Alexandre Pereira Galito
Pedro Henrique Simões Galha
Pedro Jorge Fino da Silva Arez
Ricardo Filipe Calmeirão Nico
Ricardo Jorge Bandeira Monteiro
Rita Núncio Cecílio Calejo Pires
Rute Isabel Laranjo Fernandes
Sandra Maria Imaginário Rosa
Sara Cristina Coelho Saias
Sara Isabel Proença Fonseca
Sérgio Nuno Torrado Peixeiro
Sofi a Isabel Lourenço Pereira
Susana Manuela Caraça Parreira
Telma Sofi a Chinarro Dias
Tiago Jorge Poeiras Mendes
Tiago Maria de Sampaio M.C. Pereira
Tiago Miguel Nogueira Garcia
Vanessa Cristina Jordão Barreiros R.Chá
Vanessa Figueiredo Freitas
Vera Lúcia Torres Nobre
Vera Patrícia Galego Súcia
Vera Susana Correia Palma

      O que vemos e como agimos no nosso mun-
do revela muito do que somos, de onde vimos 
e para onde vamos. Precisamos do tempo de 
memória e respirar o tempo da profecia. Preci-
samos do passado para partilhar, para com ele 
fazer festa, para nos sentirmos alguém impor-
tante. A vida é bela e tão bela será quando for-
mos capazes de aproveitar tudo o que nos dá.
      Este dia 17 de Abril foi generoso na re-
cordação, no agradecimento mas, sobretudo, 

Évora | 80.º Dia local
do Antigo Aluno de Dom Bosco

ONDE PARAM OS ORGÃOS SOCIAIS
DA FEDERAÇÃO ?

 Há muito, que acompanhamos  as inicia-
tivas realizadas pela Federação Nacional, pois, 
não podemos esquecer que o Centro de Évora 
já “gerou” um Presidente Nacional, e um Vice 
Presidente!
 Participámos com elementos da Federa-
ção em eventos no estrangeiro, participámos 
em actos, onde a Federação, não marcou pre-
sença, podendo constatar que ultimamente 
a Federação, se faz representar apenas pelo 
Assistente e pelo Presidente. De quantos ele-
mentos é composta a Direcção da Federação? 
Que é feito dos membros  do Conselho Fiscal e 
da Assembleia Geral? Sabendo-se, que, nestes 
órgãos há elementos que  pediram  demissão e 
outros que faleceram, como haverá quorum? 
Passados vários  anos, sobre o pedido de de-
missão do presidente da Assembleia Geral, pa-
rece não se  notar  a sua falta, dado que as A.G. 
nunca se realizaram, quer para programar 
planos de acção, orçamentos, apresentação de 
contas ou ELEIÇÕES !!!
 Qualquer instituição, tem obrigação de 
cumprir os estatutos, que estabelecem as regras 
que as norteiam! Se há eleições a nível mundial, 
europeu e ao nível de centros, porque não se re-
alizam a nível nacional?
 Não estamos contra aos elementos na-
cionais que integram a Federação, nem  pre-

tendemos criticar os que ainda permanecem 
na direcção da Federação, porque é da Assem-
bleia Geral a competência para convocar elei-
ções, procedendo-se, depois, em conformidade 
com a vontade expressa pelos Centros, tendo 
presente o cuidado de saber,  quem e quais, os 
dirigentes que reúnem os requisitos para poder  
votar.
 Temos um novo assistente nacional, sa-
bemos contudo, não ser totalmente da sua 
responsabilidade, solucionar as falhas no fun-
cionamento da Federação ou dos Centros! Con-
fi amos, todavia, que não deixará de enveredar 
esforços, que permitam reacender a “mecha que 
ainda fumega”, do movimento dos antigos alu-
nos, o maior grupo da Família Salesiana! 
 Embora o nosso Centro, tenha indigitado 
dois elementos, para os “actuais?!” corpos so-
ciais da Federação, na prática, foi nulo o nosso 
contributo, porque nunca foi concretizada qual-
quer  convocatória!!!
 É certo, que as várias actividades e acções, 
são desenvolvidas a nível dos Centros, mas com 
uma Federação “mais viva”, poderiam adaptar-
-se ideias, que fossem plausíveis, dos projectos e 
programas europeus e mundiais, onde no cam-
po dos jovens antigos/as alunos/as, parece, que 
muito se começa a fazer!!! 

R.M.

na celebração. Na romagem ao cemitério re-
cordamos a riqueza de vidas que se deram 
totalmente e que, hoje, continuam vivas na 
recordação intensa que deixaram em nós. 
Na homenagem a Dom Bosco, no Largo de 
Maria Auxiliadora, recordamos o fundador, 
S. João Bosco e a sua Mãe e Mestra. Na Igre-
ja celebramos a Eucaristia. Foi muito boni-
ta no canto, nas leituras, na partilha da fé. 
O centro da celebração foi Jesus Cristo que 
partilhava connosco a Sua Ceia de Páscoa. 
Presidiu à Eucaristia Pe. Jerónimo da Rocha 
Monteiro, Delegado Nacional para a Família 
Salesiana. Foram concelebrantes Pe. Antó-
nio Gomes, pároco de Nossa Senhora Auxi-

liadora, Pe. Fernando Valente e Pe. Ramiro 
Galhispo. Serviu ao altar o Dc. João Carapi-
to, Antigo Aluno Salesiano. No fi nal fez-se a 
entrega de emblemas/fl âmulas (75 e 50 anos) 
e diplomas (25 anos) e a homenagem ao Pe. 
Pedro Vicente Morais, sdb, com descerra-
mento de Placa no pátio da escola. O encon-
tro terminou com um bom almoço convívio, 
na cantina da escola, repleta de amigos, num 
ambiente muito salesiano. 

      Parabéns à direção dos AA, Renato Casco 
(presidente), Feliciano Caeiro, Alberto Pinhei-
ro e João Serrano. Parabéns aos que tornaram 
presente o nosso querido Pe. Pedro Vicente 
Morais: José Manuel da Conceição Noites, An-
tónio da Cunha Duarte Justo, A. Guilhermino 
Pires, Armando Ribeiro, Domingos A.G. Bar-
radas, Euclides Ferreira, Jorge Pombo, Joaquim 
Palminha Silva, Dc. João Carapito, Vítor Fialho, 
através do seu testemunho no n.º 62 de O Elo. 
      Está de parabéns a comunidade salesiana 
que acolheu o encontro, na pessoa do seu Di-
retor, Pe. José Jorge Gomes, para quem vai o 
nosso agradecimento. 

Pe. Jerónimo da Rocha Monteiro 
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DIA NACIONAL 2016  DIA NACIONAL 2016  

 Pelas 10H30, demos início ao Passeio/
Convivio, tendo como primeira paragem  
S. Pedro de Corval, onde as sete dezenas 
de participantes visitaram o “Museu da 
Olaria Patalim”, que retrata a história da 

ORGANIZADO PELO CENTRO DE ÉVORAORGANIZADO PELO CENTRO DE ÉVORA

a “contento”… e, depois  de algumas “canto-
rias”, lá partimos, alegres e contentes, rumo  
à Barragem do Alqueva, que alguns visita-
vam pela primeira vez, onde foi tirada  a  
foto da “praxe”!...
 Com algum atraso, chegámos ao Colé-
gio, onde nos esperavam, para a sessão aca-
démica, antigos alunos que não participa-
ram do passeio/convívio. Na sessão usaram 
da palavra, o Presidente Nacional – Daniel 
Lago, o Presidente da Direcção – Renato 
Casco e o Delegado Nacional Padre Rocha 
Monteiro.
 Com a missa vespertina das 18H30 , 
concelebrada pelos padres Rocha Monteiro, 
António Gomes e Fernando Valente, Rami-
ro Galhispo deu-se por fi ndo o Dia Nacio-
nal, realizado em Évora, o que não aconte-
cia desde 2007.
 Foi um dia bastante participativo, de-
vido ao grande número de Antigos Alunos 

olaria Alentejana, ao longo do tempo. 
Pudemos apreciar a arte na moldagem e 
pintura das   peças, mas, somente os mais 
pequenos tiveram coragem de meter as 
mãos no barro… e não lhes faltava o jei-
to!... Os adultos, alguns, não resistindo 
perante a variedade e singularidade das 
peças em exposição, abriram os cordões 
às bolsas!... Esperava-nos Monsaraz, que 
com as suas ladeiras históricas e as suas 
pedras de xisto, fazem dela uma das mais 
típicas e bonitas Vilas  Portuguesas, em-
belezando, agora, as àguas do Alqueva, a 
sua linda paisagem!
 Seguimos para a aldeia do Telheiro e 
almoçámos num restaurante típico, cujo 
espaço permanece como fora noutros tem-
pos, um  antigo lagar de azeite. Apesar da 
demora no serviço, o repasto pareceu-nos 

e familiares, doutros Centros! Évora não 
compareceu “à chamada” em número tão 
representativo quanto era nosso desejo!
 Agradecemos a presença de todos, sa-
lientando de modo especial o Centro do Es-
toril, que se fez representar com quase me-
tade dos participantes  no passeio/convívio!
 Como era habito em cada dia nacional, 
ser indicado o local do Centro organizador 
do próximo Dia Nacional, desta vez não 
foi feito, e apesar da nossa insistência em 
pedidos vários, e por diversas maneiras a 
Federação “fechou-se em copas”, e nada nos 
disse. Lamentamos, mas esperamos que no 
próximo O Elo, essa informação possa ser 
divulgada.

Lista “Top"
dos corpos sociais 

do centro 

 Dirigentes:
 Na  Direcção - a partir de 1951.
Assembleia Geral e Conselho Fiscal -  
desde 1976.
 O Centro dos Antigos Alunos Sale-
sianos de Évora foi fundado em 1936, 
desconhecendo-se, quem integrou os 
Corpos Sociais, nos primeiros 15 anos!

Alberto Pinheiro Fernandes
Amaro José Zambujo
António Joaquim Candeias
Armando José Correia Ribeiro
Atílio Augusto Martinho Alves
Braulio José Marreiros Mendes
Domingos Raimundo Matias Candeias
Feliciano Rogério Correia Caeiro
Francisco José Comendinha Coelho
Helder Augusto Garcia Pereira
Isidoro Domingos Pinto Baltazar
João Manuel Carapito
João Rafael Bonito Serrano
Joaquim Raque Silva
José Francisco Caneta Batista
José Henrique Carvalho Brito
José Manuel Conceição Noites
José Maria Miranda Coelho
Manuel António Pastorinho
Manuel Jesus Brito Casco
Manuel Joaquim Leirão Moio
Manuel Sebastião Silva
Reinaldo José Silvestre Lourenço
Renato Manuel Casco
Victor Manuel Matos Fialho

 Em itálico”:  falecidos (Oito)

ENVIO
DE EMAIL

email do nosso Centro:
caasalesianosev@gmail.com

Para fi cares ao corrente das acções
realizadas pelo Centro e pelos

salesianos, envia-nos o teu!

Novembro/2016

   Ainda no rescaldo das celebrações dos 
80 anos do Centro, damos a conhecer os 
nomes dos associados cujos mandatos nos  
Corpos Sociais perfi zeram de DEZ a CIN-
QUENTA anos, tendo alguns ocupado di-
versos cargos, na Direcção, Conselho Fiscal 
e/ou Assembleia Geral.
 Sem o trabalho, sem adedicação e o espí-
rito de equipa dos 25 dirigentes que citamos, 
e de outros 80, com mandatos  inferiores a 
10 anos, bem como dos amigos que com eles 
colaboraram, teria sido impossível a concre-
tização das muitas iniciativas, actividades e 
eventos realizados ao longo destes 80 anos! 
Bom seria que outros se disponibilizassem…
 O Centro a todos agradece! Dom Bosco 
e a Mãe Auxiliadora não deixarão de prote-
gê-los!
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 Justifi ca-se porque eles foram para mim a melhor equipe de 
sempre do nosso Centro.
 Que capacidade de iniciativa, entrega, dinamismo, querer 
fazer eles demonstraram!
 É caso para dizer que S. João Bosco os inspirou!
 A sua árdua tarefa começou a comemorar-se os 80 anos do 
nosso Centro e os 90 anos da chegada dos Salesianos em Évora, 
com o descerramento da placa toponímica dando o nome de Ma-
ria Auxiliadora ao Largo fronteiro à sua igreja.
 Segue-se o programa bem delineado e melhor concretizado 
do Dia Local do Antigo Aluno, que culmina com o descerramen-
to, no pátio do Colégio, da lápide de agradecimento e homena-
gem ao saudoso e Pai Espiritual dos Antigos Alunos, Padre Pedro 
Morais a que se juntaram mais de três dezenas de antigos alunos 
e suas famílias, com mais de 75 anos de entrada no Colégio.
 A Federação Nacional, atenta ao dinamismo do Centro de 
Évora, encarrega-o de organizar o Dia Nacional.
 Certamente embalados com os êxitos anteriores e o reconhe-
cimento unânime da sua capacidade empreendedora, esmeram-
-se na sua organização, oferecendo aos antigos alunos de todo 
o país e suas famílias, um dos melhores dias do Antigo Aluno 
de sempre em que participei. Visitas ao Museu da Olaria em S. 
Pedro do Corval, Monsaraz e Grande Lago do Alqueva e o al-
moço Típico Alentejano na Aldeia do Telheiro, marcaram a sen-
sibilidade de todos, com uma oferta a todos de uma peça típica 
alentejana.
 É justo e peço licença aos visados para mencionar os seus no-
mes, que preste homenagem como antigo aluno da velha guarda, 
ao eng. José Noites, Renato Casco, João Serrano, Alberto Pinhei-
ro, Feliciano Caeiro, podendo omitir algum outro colaborador 
por desconhecimento, lembrando também o Armando Ribeiro, 
que através do “Diário do Sul” e “A Defesa”, divulgou oportuna-
mente todos os eventos.

Isidoro  Baltazar

AGRADECIMENTO
Justifi ca-se !

DIA LOCAL DE 2016
 Não costumamos publicitar o balanço que fazemos, sobretudo, 
se positivo, dos Dias Locais, porque cada DIA LOCAL, é único! 
Contudo, não podemos deixar de registar que o deste ano, foi um 
dia bem diferente! 
 O DIA LOCAL 2016, fi cou classifi cado, entre os três, com maior 
número de presenças desde 2003!  
 Foi record na participação dos antigos alunos com 75 anos de 
entrada no colégio, doze estiveram presentes e seis fi zeram-se repre-
sentar por familiares. Foi, também, dos anos com maior número de 
diplomas entregues aos antigos/as alunos/as dos 25 anos.
 E, deveras gratifi cante foi a presença de: um ex-presidente Mun-
dial; quatro ex-presidentes Nacionais dos Antigos Alunos;  SEIS  ex- 
presidentes da direcção do nosso Centro; um ex-delegado Mundial; 
o delegado nacional e três delegados locais dos Centros de antigos 
alunos de outros Colégios. 
 Aqueles que a falta de saúde impediu de participar, estiveram 
presentes, nas muitas alusões a seu respeito e interrogações acerca 
dos motivos da sua ausência! Não faltaram, nem podiam faltar… 
expressões de carinho e gratidão aos salesianos que marcaram para 
sempre as nossas vidas!   
 Foi na verdade um dia memorável, envolto, contudo, num misto 
de saudade dos colegas e salesianos que já partiram para o Pai! 
 Mas, o cume da emoção, foi sem dúvida, a homenagem ao sau-
doso Padre Pedro Morais!
   Este DIA LOCAL, foi ou não foi diferente?!

Pagamento de QUOTAS
 Lembramos, uma vez mais, as várias opções  para o 
pagamento das quotas: 
 - Aos sábados de tarde, no Centro
 - Por transferência bancária ou depósito ao balcão:
 IBAN PT50 0036 0031 991 002654 1771
 - Em cheque
 - Através do cobrador -  Para os residentes em Évo-
ra, que não optem pelos outros meios de pagamento.
 Conforme informação prestada, em Boletins anterio-
res, para que o “O Elo” continue a ser  enviado para  o  do-
micilio, as quotas do ano anterior terão de ser liquidadas 
até Março de 2017, pelo que procederemos ao seu envio. 
Os associados com débitos superiores, poderão  proceder 
à liquidação da   totalidade, que o comprovativo do paga-
mento será enviado com o próximo “O Elo”.
 Nos pagamentos efectuados por transferência bancá-
ria, agradecemos a indicação do nome de associado, por-
que a sua omissão, impossibilita-nos  de  proceder ao seu 
registo.

Explicação sobre o Busto
no Largo Maria Auxiliadora
 Depois de ter andado por diversos locais, dentro e fora do país, 
temos conhecimento que se encontra já em Évora, a fi m de lhe 
ser dada a “imagem” que tinha quando foi retirado do pedestal no 
Largo Maria Auxiliadora.
 Esperamos agora a sua recolocação, e  ter conhecimento da 
ocasião, para que no próximo O Elo, possamos mostrar em foto-
grafi a o NOSSO busto de D.BOSCO que há já praticamente dois 
anos andou por outras bandas, e que ali foi colocado em 1 de Abril 
de 1984.

Novembro/2016

    Fez no passado dia 24 de Outubro alguns anos, que o Padre An-
tónio Gomes iniciou de modo particular nas Missas dos dias 24  de 
cada mês, o realce especial a Nossa Senhora Auxiliadora.
    Esperamos continuar a ver presentes  naquelas missas antigos 
alunos e familiares a fi m de realçarmos de modo particular a de-
voção à Mãe!

 DIAS 24

 Constatámos, uma vez mais, como aumenta signifi cativamente 
a participação dos antigos/as alunos/as, sobretudo os dos 25 anos, 
quando algum colega “puxa” por eles o que não é difícil, com o  recur-
so aos meios electrónicos! 
 Agradecemos, assim, a consulta à listagem do próximo ano, para 
que possam contactar  atempadamente, os conhecidos que dela cons-
tam e, agendar, desde já, os dias 22 e 23 de Abril, para  participação no 
Dia Local 2017!

DIA LOCAL 2017

“OS MENINOS DA ESCOLA DOS PADRES”
 São muitos os Antigos Alunos que não adquiriram o Livro que 
retrata os primeiros 50 anos da “Escola dos Padres”!
 O seu custo é de  10,00 €, encontrando-se à venda na Livraria Sa-
lesiana; no alfarrabista Oliveira (R.Machede) e no Centro dos Antigos 
Alunos.

L I V R O


