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No meu regresso a Évora, passadas algumas décadas, 
várias pessoas minhas conhecidas e amigas me cum-

primentavam com o popular adágio: «O bom filho à casa 
paterna volta!». «Bom filho», «casa paterna», «volta» são 
palavras carregadas de afeto, de calor de família, de acolhi-
mento. É isso o que estou a sentir. A sentir-me bem nesta 
casa, que é, antes de mais, a casa de um pai comum: DOM 
BOSCO. Foi por ele que passaram muitos e belos sonhos 
das nossas vidas, diferentes, mas que vão dar a um ponto 
comum, podendo cada um dizer: também eu me reconhe-
ço em Dom Bosco, também eu sou «salesiano», pertenço a 
esta família salesiana, com ela partilho a riqueza de ideais 
e de valores.
 A todos os antigos alunos de Dom Bosco que têm nesta 
casa salesiana de Évora o seu lugar de encontro quero deixar 
o meu abraço através de O ELO. É o abraço compartilhado 
pelos outros dez salesianos que formamos esta comunidade. 
A partir daqui vamos continuar a caminhar juntos e ani-
mados a viver o ideal salesiano.

Pe. Simão Cruz  | diretor

LEMA DO REITOR MOR
PARA 2018

“Senhor, 
dá-me dessa água”

Voltar...

 No ultimo Dia Local 
do Antigo Aluno Salesia-
no de Évora, foi entregue 
pela primeira vez o DI-
PLOMA de MÉRITO.
 Após proposta do 
antigo aluno Isidoro Bal-
tazar, que foi aprovada 
por unanimidade pela di- 
recção, o Antigo Aluno 
José Manuel Conceição 
Noites foi o antigo aluno 
escolhido para receber o 
diploma.
 Falar do José Noites 
como antigo aluno, será 
repetir o que a grande 
maioria dos antigos alu-
nos conhece, mas, não  
podemos deixar de men-

Entrega de Diploma de Mérito 
a antigo aluno

cionar, novamente, alguns  factos mais relevantes:
 Presidente do Circulo de S. Domingos Sávio, nos anos sessenta, 
no tempo do Padre Fernando Valente; diversos cargos nos Corpos 
Sociais do Centro de Évora, sendo de realçar o de Presidente da Di-
recção e de Presidente da Assembleia Geral; Presidente da Federa-
ção Nacional dos Antigos Alunos. Constituiu e fez parte de diver-
sas comissões, para que muitos actos de relevo se tivessem tornado 
realidade, intervindo quer no âmbito interno dos Salesianos, quer 
junto das entidades e instituições responsáveis a nível da cidade de  
Évora, pela sua autorização. Foi na sua firma Somefe que foi execu-
tado o primeiro busto de D. Bosco, que se encontra no Largo Ma-
ria Auxiliadora, a partir do seu molde, executou, e  providenciou a 
colocação de Bustos de Dom Bosco, não só em Colégios salesianos 
portugueses, mas, também, noutros Países e noutros locais públicos. 
 Foi justa a entrega do DIPLOMA DE MÉRITO ao José Noites, 
que tendo entrado como aluno na “Escola dos Padres” em 1953, foi 
pouquíssimo  o tempo em que no decurso destes  quase 65 anos de 
ligação aos salesianos, não tenha estado no “ACTIVO”!
 Obrigado JOSÉ MANUEL NOITES.

Magusto
O tradicional MAGUSTO, vai realizar-se sábado, 
dia 11 Novembro, a partir das 16H30. APARECE !!!

 Têm sido realizados vários encontros, de antigos alunos dos Co-
légios Salesianos, nas localidades de Lisboa, Fátima, Porto e Mogo-
fores.
 O Ex-Presidente Mundial e Nacional, A. Guilhermino Pires tem 
sido o grande impulsionador e animador de todas as reuniões rea-
lizadas, e que têm tido alguma participação, com intervenções que 
certamente servirão no conjunto de ideias e iniciativas necessárias, 
para que o Movimento dos Antigos Alunos (o maior grupo da Fa-
mília Salesiana), comece a ser reestruturado, quer a nível federativo 
quer mesmo nos Centros.
 O Sr. Padre Taveira, Delegado Nacional, tem apoiado todo este 
processo, afirmando: 
 “a necessidade de reestruturação do Movimento dos Antigos 
Alunos Salesianos, de modo a fazer dele uma força interveniente 
na sociedade, levando, com a alegria e o carisma de D. Bosco, Jesus 
Cristo ao mundo de hoje, fazendo deste movimento massa e fer-
mento na sociedade em que vivemos”.

ENCONTROS A NIVEL NACIONAL 
DE ANTIGOS ALUNOS SALESIANOS

Reestruturação do Movimento

(Continuação na página 3)



 Muitos antigos alunos continuam 
a desconhecer a existência do LIVRO, 
que retrata os acontecimentos mais im-
portantes  dos primeiros 50 anos do 
Colégio Salesiano de Évora (Escola dos 
Padres),e, que pode ser adquirido por 
10,00€, na Livraria Católica (antiga Li-
vraria Salesiana), no alfarrabista Olivei-
ra (R. Machede) e na sede do Centro.
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Joaquim Palminha Silva

Joaquim Palminha Silva

Filho de Joaquim Ro(a)que Silva e Eulália Palminha, 
militantes e dirigentes católicos, nasceu em Évora, 
na Freguesia de Santo Antão, em 16/10/1945. 
Foi baptizado na igreja de Santo Antão a 28 de Outubro 
de 1945. Fez a instrução primária no colégio salesiano 
«Oratório Festivo de S. José», para onde entrou 
em 30/9/1952 com a matrícula n.º 1.861. 
Neste colégio fez a primeira comunhão a 8/12/1952, 
vindo a concluir o então denominado «ciclo 
preparatório» de admissão ao ensino secundário oficial. 
Licenciado em História pela Faculdade de Letras 
da Universidade Clássica de Lisboa, 
desenvolveu a sua actividade profissional 
na área da Sociologia da Cultura e da História. 
Na juventude foi empregado de escritório 
da empresa de transporte de passageiros, 
«A Setubalense», em Évora. 
Anos mais tarde radicado em Lisboa, 
foi funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
Secretaria de Estado dos Consulados e das Comunidades 
Portuguesas. Transferido a seu pedido 
para a Administração Local (Câmaras Municipais 
de Cuba e Beja), aí se conservou até à aposentação. 
Colaborou desde muito jovem na imprensa regional 
e nacional e tem publicado várias obras 
na área da sua especialidade. 
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Centro dos Antigos 
Alunos Salesianos

Évora

 A 22 de Abril de 1936, pouco mais de dez anos após 

o nascimento do colégio salesiano (19/2/1926), 

foi fundada a União dos Ex-Alunos do Oratório de S. José. 

Instituição Associativa sem fins lucrativos, pouco mais tarde 

intitulada Centro dos Antigos Alunos Salesianos - Évora. 

A obra presente pretende testemunhar a vivência salesiana 

dos primeiros 50 anos no colégio de Évora e, 

nesse sentido, foi assumida como prioridade 

pela Direcção em exercício (2012). 

Por uma questão de tempo e de espaço vivencial 

a ortografia empregue não obedece ao actual acordo, 

como se deve compreender. 

Para qualquer questão relacionada 

com este livro de memórias 

ou para efectuar solicitação de envios da obra por correio 

contactar o seguinte e-mail: caasalesianosev@gmail.com

(Investigação e Organização)

Direcção do Centro dos Antigos Alunos Salesianos de Évora

 Inspirado no “milagre das castanhas”de D. Bosco, e, lembrando os nos-
sos passeios das castanhas, o Centro vai realizar uma vez mais, o tradicional 
MAGUSTO. As “quentinhas e boas” deste ano, terão um sabor “especial”, 
dado que o magusto vai ocorrer, precisamente, em dia de S. Martinho!
 Assim, dia 11 de Novembro pelas 16H30, aparece no Colégio para mais 
este convívio! Traz familiares, e, convida, também, outros antigos 
alunos, e o convite é alargado aos Cooperadores como é hábito. Seria gratificante ver “caras 
novas”, e, não nos referimos somente aos que vierem pela primeira vez, mas, também, à pre-
sença de antigos alunos mais jovens, o que com algum empenho, não seria difícil, na medida 
em que da lista dos que vão receber o diploma dos VINTE CINCO anos em 2018, constam 
cento e vinte nomes!!! (Analisa a listagem)

MAGUSTO

 Após nove anos como director no colé-
gio Salesiano de Évora, o Padre José Jorge, 
rumou até à Madeira, onde irá, igualmente, 
desempenhar o cargo de director do Colé-
gio. Em sua substituição, foi nomeado  o 
Padre Simão Pedro Cruz, amigo e conheci-
do de muitos antigos alunos, paroquianos e 
sobretudo dos alunos e alunas que frequen-
taram o colégio nos anos de 1975 a 1978, 
durante os quais foi director, e, em 1979 
deu aulas no Seminário Maior de Évora.
 O Padre Simão desempenhou diversos 
cargos, entre os quais, director em vários 
colégios, delegado nacional para os antigos 
alunos, sendo de realçar, sobremaneira, o 
cargo de Provincial, nos anos de 1992 a 1998.

NOMEAÇÕES DE SALESIANOS PARA ÉVORA
 Da Madeira, regressa a Évora, o Padre 
Fernando Eusébio, também, amigo e conhe-
cido de muitos, pois foi director do nosso 
Colégio, de 1996 a 2002.
 Os antigos alunos e antigas alunas daqueles 
anos, têm agora, a possibilidade de com uma 
visita ao Colégio, “matar saudades” destes edu-
cadores que marcaram as suas vidas, relembrar 
os anos vividos no Colégio, e, encantar-se com  
as grandes mudanças ocorridas! Embora, de 
faixas etárias, com significativa diferença seria 
interessante agendar uma visita “conjunta” dos 
ex-alunos/as com idades compreendidas entre 
os 45 e 50 anos e, 25 e  30 anos. O dia do ma-
gusto, seria uma boa oportunidade, para se dar 
início à preparação desse encontro!

 Realizou-se mais um Dia Nacional dos 
Antigos/as Alunos/as Salesianos, este ano 
como foi anunciado, no Colégio do Porto. O 
Centro de Évora que atempadamente anun-
ciou e marcou para a data inscrições para que 
nesse fim de semana nos deslocássemos até 
ao norte, não conseguiu o número mínimo 
para que a representação tivesse acontecido.
 Assim o Antigo Aluno de Mérito, José 
Manuel Noites foi quem representou o Cen-
tro de Évora, e onde estiveram do Porto e de 
outros Colégios, perto de duas centenas de 
participantes.
 O programa foi realizado, conforme 
previsto, tendo o ponto alto daquele, a ho-
menagem que foi prestada ao antigo aluno 
da Oficina de S. José do Porto, Júlio Geral-
des, conhecido por muitos antigos alunos de 
todos os Colégios Salesianos.
 O Júlio nasceu a 6 de Setembro de 1928 
e faleceu a 26 de Maio de 2015. Pertenceu 

DIA NACIONAL – PORTO
aos Corpos Sociais do Centro do Porto, du-
rante décadas. Na ocasião o Padre Joaquim 
Taveira, delegado nacional, proferiu as se-
guintes palavras sobre o Júlio: 
 “Um homem de Deus e de Dom Bosco, 
um santo vivo”.
 Caracterizou assim a profunda espiritu-
alidade e a sua permanente e alegre disponi-
bilidade para ajudar o outro.
 Marcou-se também desta forma, mais 
uma grande jornada dos Antigos Alunos 
Salesianos, que se têm vindo a realizar anu-
almente, e que esperamos (até ao encerra-
mento deste O Elo, não foi possível saber 
onde vai ser o próximo Dia Nacional), con-
tinuem a repetir-se durante muitos e que os 
antigos alunos/as, possam desfrutar não só 
do convívio entre todos, como e também 
que os Colégios e as zonas periféricas onde 
aqueles DIAS se vão realizando, sejam locais 
para conhecer e lembrar mais tarde.

 No passado dia 15 de Junho, faleceu 
o antigo aluno JOAQUIM AUGUSTO 
DOS SANTOS TEIGÃO, frequentou 
a Escola Salesiana entre 1949-1953, e 
esteve sempre ligado ao Centro, princi-
palmente na parte desportiva (Centro 
de Cultura e Desporto dos Salesianos 
de Évora), sendo dirigente em várias 
direcções. Foi sempre um antigo aluno 
dedicado e disponível, para qualquer 
missão que lhe fosse solicitada.
 A sua esposa, filho e restantes fami-
liares apresentamos sentidas condolên-
cias.

 Dia 1 de Outubro faleceu o JOSÉ 
JOÃO MENDES PRATAS, industrial 
em Évora, e ex-árbitro internacional de 
futebol.
 O José Pratas colaborou com o 
Centro de Cultura e Desporto dos Sa-
lesianos de Évora, quer no Torneio Pri-
mavera que se realizou durante treze 
anos, quer nos Torneios infantil a nível 
sul-nacional, que durante alguns anos 
se realizou, enquanto aquele Centro es-
teve no activo.
 A sua esposa e restante família o 
Centro apresenta os sentidos pêsames.

 Recordamos uma vez mais, a celebração das missas 
das 18,30h., dos dias 24, nas quais a Mãe Auxiliadora 
é evocada de modo particular, e nos é dada a Bênção de 
Dom Bosco!
 Os antigos alunos e seus familiares, têm participado 
nestas celebrações eucarísticas, mas, dado o grande nú- 
mero de antigos alunos/as que existem, a igreja deveria es-
tar muito mais composta!... Tira um pouco do tempo, que 
o Senhor do tempo, te concede... e, faz os possíveis para 
estar presente!

Dias 24 de cada mês
 Há dois anos, que os antigos alunos, no mês de 
Maria, têm orientado a recitação do TERÇO, às quintas-
-feiras, embora com um número de  participantes  muito 
inferior ao desejável, tendo contudo neste último ano,  au-
mentado o número de  presenças.
 Gostaríamos que no próximo ano, fossem “novos” 
AA., a responsabilizar-se pela orientação deste tempo de 
oração. Dos 365 dias do ano, o CENTRO “pede” para as 
suas actividades anuais, somente, quatro ou cinco dias… 
Será pedir muito?

Mês de Maio - Terço

Falecimentos
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 São muitos os que recebem O ELO, e  
desconhecem o que fazem HOJE os Salesia-
nos que estão na  cidade de Évora  há 91 anos.
 Transcrevemos assim parte de um texto 
publicado no Boletim Salesiano, (n.º 554 - Se-
tembro/Outubro-2017), para essa informação.
 “Os Salesianos de Évora desenvolvem 
a sua missão educativa e pastoral na Co-
munidade Formadora de jovens salesianos 
estudantes de Teologia, na Escola Salesiana 
e na Paróquia de Nossa Senhora Auxiliado-
ra. É uma presença de reconhecido valor e 
de profunda estima por parte da comuni-
dade civil e eclesial. Partilha com centenas 
de crianças, jovens e adultos os valores da 
fé cristã e os valores da pedagogia salesiana 
recebida do seu Fundador.”
 “…Os antigos alunos mais dedicados e 
generosos estão sempre presentes e muitas 
vezes à frente de iniciativas relevantes para 
a cidade e para a congregação. Eles são uma 
prova viva de que educar vale mesmo a 
pena e que o futuro depende muito do que 
agora semeamos. Évora não seria a mesma 
sem a presença salesiana…”

Áreas e números:

CRECHE e PRÉ-ESCOLAR ao 12.º ANO 
(níveis de ensino): 

Alunos, 653 | Professores, 48 
Não docentes, 53

ARTISPORT: 
Actividades, 23 | 860 inscritos

SOLSAL
Beneficiários, 65 | Voluntários, 8

ESCUTEIROS - Elementos, 180

COOPERADORES - Elementos, 36

ADMA - Elementos, 180

PARÓQUIA:
Missas dominicais, fiéis 1.000 

Legião de Maria, 136 
Bazar solidário, 150 famílias
Apostolado da oração 180 

Lar de idosos, 43
Centro de dia, 45

ANTIGOS ALUNOS 
(entre 1926 e 2015 passaram pelo Colégio 6500 alunos aproximadamente)

Inscritos no Centro 400.

 Em Mogofores com a presença do Sr. Padre Provincial, Aníbal Mendonça e do Delega-
do Nacional, Sr. Padre Taveira, concluiu-se que a educação recebida não pode permanecer 
como recordação, mas deve transformar-se numa força a incidir no mundo de modo a 
torná-lo mais humano.
 Seguir-se-ão futuramente mais reuniões, com o grupo de trabalho agora constituído, sen-
do o Centro de Évora representado pelo seu Presidente da Assembleia Geral, Victor Fialho. 

ENCONTROS A NIVEL NACIONAL 
DE ANTIGOS ALUNOS SALESIANOS

(Continuação da primeira página)

OS SALESIANOS EM ÉVORA - HOJE

Mais uma placa toponímica 
com nome 

de antigo aluno 
da “Escola dos Padres”

 MANUEL SEBASTIÃO DA SILVA, 
nasceu no dia 20 de Outubro de 1919 e 
foi matriculado na “Escola dos Padres” 
em 2 de Maio de 1928, tendo ficado 
com o número 71.
 Fez parte dos Corpos Sociais do 
Centro dos Antigos Alunos Salesianos 
de Évora, durante doze anos, tendo 
sido Presidente da Direcção 3 anos 
(1970-1971 e 1972), Vice-Presidente 2 
e Vogal durante 7. 
 Mestre Marceneiro, Manuel Silva, 
foi sempre um antigo aluno assíduo, 
participando nas muitas actividades do 
Centro, principalmente nos Dias Locais, 
onde aparecia com grande parte da sua 
família, - esposa, filhos e netas, aqueles 
e estas também antigos e antigas alunas.
 Após ter feito a instrução primária, 
foi em regime de internato para as Ofi-
cinas de S. José, Colégio Salesiano em 
Lisboa, onde continuou os estudos e a 
aprendizagem profissional.
 Quando em 1941 padres salesia-
nos, foram chamados para orientarem 
a Casa Pia de Évora, Manuel Sebastião 
Silva, o mestre marceneiro foi convida-
do para a Instituição, tendo pertencido 
ao quadro do pessoal.
 Instalou em Évora, com os seus fi-
lhos uma empresa especializada na ma-
nufactura de móveis, de tradição por-
tuguesa e de recorte alentejano. 
 Foi homem de consensos, dialogan-
te, dotado de cultura geral invulgar no 
seu meio profissional, católico convicto 
e de perfil modesto mas digno.
 Faleceu em 2002.
 A rua agora com o seu nome, en-
contra-se no Bairro das Pites, Urbani-
zação Monte dos Clérigos, desde 14 de 
Outubro de 2017. 
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Forçado pelas circunstâncias e pela 
falta de meios, via-se Dom Bosco 

obrigado a fazer imprimir todas estas 
publicações populares, nos editores de 
Turim. O grande sonho, por ele aca-
lentado há onze anos, era abrir uma 
tipografia própria. Este sonho, pôde 
finalmente concretizá-lo em 1861.
 À custa, de enormes dificuldades, 
conseguiu, por fim, a autorização do 
Ministério, de que logo se serviu, mon-
tando a suspirada oficina no rés-do-
-chão da casa onde viviam. Era bem 
rudimentar aquela primeira tipografia 
salesiana! Constava de duas máquinas 
velhas, movidas por uma roda; e de 
uma prensa miserável, tudo comprado 
em segunda mão; de um banco e de al-
guns caixotins para os tipos, caixotins feitos à pressa pelos marceneiros da casa. Como único 
motor, os braços dos rapazes!
 Estes achavam as instalações demasiado primitivas, mas Dom Bosco tranquilizava-os:
 - Deixem! Deixem lá! Isto é só para principiar. Não tarda aí que tenhamos duas, três, e até 
dez tipografias! – E o seu olhar parecia já estar a ver aquelas vastas oficinas, que um dia, e por 
toda a parte, na velha Europa e na jovem América, - em Marselha e Paris, em Liége, Barcelona 
e Buenos Aires, - haviam de funcionar febrilmente, com centenas de máquinas accionadas, 
não pelo braço humano, mas pela energia eléctrica; e com essa montanha de livros, opúsculos 
e revistas, que se espalham pelo mundo inteiro para alimento espiritual do povo cristão!... (ex-
certo do Livro Dom Bosco – o homem e o santo de Augustin Auffray - composto e impresso 
nas Escolas profissionais Salesianas OSJ, Lisboa – Foto do Livro Dom Bosco de Henri Bosco)
 E o sonho tornou-se realidade. Hoje a Congregação Salesiana, dispõe óptimas e modernas 
gráficas, onde se formaram e formam profissionais, que editam as numerosas edições Salesia-
nas espalhadas pelo Mundo.

65.ª PEREGRINAÇÃO NACIONAL 
DA FAMILIA SALESIANA

 Nos passados dias 20 e 21 de Maio, teve lugar a 65.ª Peregrina-
ção da Família Salesiana, a Fátima, havendo, neste ano, um grande 
motivo para comemorar: O CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DE 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
 Como é habitual, cerca das 17 horas, formou-se o cortejo da 
Cruz Alta, até à Capelinha, onde o Provincial e o Delegado da Famí-
lia Salesiana, depois de uma breve oração, deram as boas vindas aos 
peregrinos. De seguida os peregrinos deslocaram-se para o Centro 
Paulo VI, onde teve lugar o  espectáculo  que contou com a alegria  
do MJS. Às 21 horas teve lugar a recitação do terço, seguido da  pro-
cissão das velas.
 No dia seguinte, depois da reza do terço, organizou-se o cortejo 
processional para o altar do recinto para a celebração da Santa Mis-
sa, onde era notória a grande presença dos Movimentos Salesianos, 
espelhada  no colorido das  camisolas, e, na  alegria contagiante que 
espalhavam  pelo espaço do Santuário.

PROGRAMA

21 de Abril – sábado:
09H00 - Passeio (No próximo O Elo informaremos onde)

22 de Abril - domingo:
10H45 - Recepção aos Antigos/as Alunos/as;
11H15 - Romagem às campas dos Salesianos;      
11H45 - Colocação de flores no busto de D. Bosco; 
12H00 - Eucaristia;
13H00 - Entrega de emblemas/flâmulas (75 e 50 anos) 
               e diplomas (25 anos);
- Entrega de emblemas/flâmulas aos associados NÃO 
ANTIGOS ALUNOS;
13H30 - Almoço/Convívio
Inscrições para o passeio até 7 de Abril e para o almoço 
até dia 14.
- No Centro dos A.A. aos sábados de tarde.
- Através de um membro directivo.
- Por email: caasalesianosev@gmail.com
- Telemóvel: 967 557 951 ou 966 800 432.

DIA LOCAL DO ANTIGO ALUNO 
2018

CENTRO DOS ANTIGOS ALUNOS DE D. BOSCO
SALESIANOS DE ÉVORA

ORIGEM DAS EDIÇÕES SALESIANAS
A primeira tipografia Salesiana

 Foto que se encontra na sala do Centro 
dos Antigos Salesianos de Évora e que foi 
descerrada no Dia Local de 2017.

 Dia 21 de Dezembro, faz  um ano que 
o querido e saudoso Padre Fernando 
Valente fez a sua Páscoa. 
 Acreditamos que vive, agora, no seio 
da Trindade, com  D. Bosco e a Mãe Au-
xiliadora.
 Na eucaristia desse dia, pelas 18,30 ho- 
ras, vamos rezar e louvar a Deus pelo 
dom da sua vida.
 Não faltes!

DESCERRAMENTO 
DE FOTO 

DO PE. FERNANDO 
VALENTE
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O Centro conta com mais de OITO décadas de existência, ao 
longo das quais tem levado a cabo, diversas actividades, 

acções e iniciativas, que quando apresentadas pelas várias direc-
ções, foram, sempre, acompanhadas (umas mais do que outras) 
pelo Assistente, agora designado de Delegado, não faltando, 
também, aquelas que foram sonhadas pelos padres salesianos, 
e  que os antigos alunos estiveram, sempre, disponíveis   para 
colaborar na sua concretização.
 Porque recordar é viver... iremos ter um espaço no O Elo, 
que irá pôr à prova a memória dos A. A. que ainda vão lendo o 
Boletim… Publicaremos fotografias, relatos de acontecimentos, 
iniciativas, acções levadas a cabo, lembrando assim os tempos 
mais afastados. Consideramos estas transcrições úteis, não só 
pelo “saudosismo” dos que vivem já a terceira idade… mas, para 
que alunos, e A.A. mais jovens, conheçam um pouco da vida do 
Centro, e quem sabe os faça despertar para uma possível realida-
de: O Centro podia ser uma das maiores associações da cidade, 
dado o grande número de alunos que tem passado pelo Colé-
gio e, cientes desta verdade, não deixarmos morrer o Centro !!!

 EXTRACTO DA ACTA N.º 10 DE 16 DE ABRIL DE 1952 
- “… começou por dizer que falta uma bola de futebol, visto que 
a outra já quase não tinha conserto. Concordaram todos em ab-
soluto, ficando o sr. Caetano encarregado da sua aquisição. O 
capitão do time Elder Cavaca, informou que no último treino 
ficaram alguns jogadores sem treinar, em virtude de as botas 
velhas não estarem capazes para o efeito, ao que o Director 
aconselhou, que seria bom, habitua-los a treinar com qualquer 
calçado. Treinar sim com as botas novas, um ou dois treinos, 
antes de qualquer jogo…”
 (Presentes na reunião o Director Padre Artur Gomes, o 
Presidente Joaquim Raque Silva e o Director desportivo Elder 
Cavaca).

 O ELO – JANEIRO DE 1981 – “…Apesar do acontecimen-
to ter ocorrido em Agosto último, não queremos deixar de lem-
brar o que foi essa jornada extraordinária de amizade e confra-
ternização.
 O DIA NACIONAL DOS ANTIGOS ALUNOS, no Colé-
gio do Funchal. De Évora foram 36 antigos alunos e seus fami-
liares, alguns tendo feito o seu baptismo do ar num excelente 
jacto da TAP. Foram três dias na cidade do Funchal. Quanto 
aos trabalhos do programa do DIA NACIONAL, decorreram 
por forma excepcional,  sob a égide do Reverendo Padre Simão 
Pedro Cruz, Delegado Nacional, e do Presidente Nacional José 
Manuel Noites. Falou-se do Movimento Salesiano, da educação 
cristã nas Escolas Salesianas, da integração viva e actuante dos 
antigos alunos no todo nacional...”

 ÍMAM – Centro de Cultura e Desporto dos Salesianos de 
Évora- n.º 9 Fevereiro de 1979 - (extracto de uma entrevista 
do nosso saudoso atleta e Antigos Aluno, que foi CAPITÃO 
da primeira equipa de futebol federada. JOÃO CAVACA…” 
Gostas de ser capitão? Gosto. Porque ao ser nomeado capitão 
sinto, em primeiro lugar, que os dirigentes, treinador e os meus 
companheiros de equipa têm confiança em mim, ao entrega-
rem-me uma tão grande responsabilidade. Só há um problema: 
é eu não estar preparado para o ser…”
 “… Qual a maior alegria que tiveste como desportista? A 
maior alegria que tive foi receber a Medalha de Correcção da 
Associação de Futebol de Évora da época 1976/1977…”
 “…A maior falta que achas no Centro para a prática da acti-
vidade? A maior é a electrificação do nosso campo de jogos. O 
mal das nossas equipas de futebol, está no conjunto, e havendo 
luz no campo, teríamos melhores treinos, melhorando a quali-
dade do nosso futebol…”

Recordando…



Ana Filipa Figo Afonso
Ana Isabel Rocha Marques
Ana Margarida Baptista Velez
Ana Margarida Nunes  Almeida Antunes
Ana Maria Prates Baguinha P.Silva
Ana Patrícia Alas Barradas
Ana Rita Aboim Madeira B.de Mira
Ana Rita Machado Cunha
Ana Rita Vieira Branco
André Filipe Freixial Ambrósio 
André Filipe Maneta Martinho
Andreia Filipa Bispo Macau Antas
Andreia Filipa Moleiro Garcia
António Maria Câmara M.Ferreira de Matos
António Mendonza Silveira
Bruno Manuel Godinho Carranca
Bruno Miguel da Silva Plancha
Bruno Miguel Palma Boa Vista
Bruno Miguel Silveirinha Pinheiro
Carla Sofia Alves do C.Basilio Leitão
Carla Sofia Grau Veiga
Carlota Vargas Caeiro Gonzalez Teixeira
Carmen Sofia Balancho Perdigão
Christine Cravinho Lopes
Cláudia Manuel Correia Falé
Cristina Sofia Bento Bastos
Daniela Alexandra Ramalho Conde
David André Capucho e Silva
David Manuel Cambeiro Carvalho
Diana Margarida Alves Martins Silva Abreu
Dolores Gonzaléz  Louro
Duarte Filipe Torres Falé Pintado
Duarte Miguel de Matos Metrogos
Elsa Cristina Vicente Barrelas
Fábio Manuel Lameiras Tavares
Filipa Maria Caeiro Alves
Francisco Núncio Cecílio Calejo Pires
Frederico Maria de Paula Soares P.Almeida
Gonçalo Bruno Piteira T. Zurzica Cóia
Gonçalo Prego Rocha Simões
Helder Gonçalo Irio Cainessa
Helder José Dedeiras dos Santos
Hugo Miguel Gomes Machavel
Hugo Miguel Pinheiro Freixo
Idália da Conceição Barreto Mira
Inês Malveiro Ruivo
Joana Isabel Godinho Piteira
Joana Isabel Gomes Cavalheiro
Joana Pinto Barreiros Saragoça
João Luís da Silva Machado 
João Manuel Baião Carregeis
João Manuel Junça Bugalho
João Manuel Martins Rocha
João Manuel Sardinha Cota Horta Rodrigues
João Miguel Dias Tadeu

Manuel José Silva Cardoso
Manuel Luz Sardinha Albuquerque
Manuel Rodrigues Ferreira
Miguel António Palma
Miguel Joaquim Coelho
Orlando Augusto Cristo Carvalho
Pedro António Guedes
Raimundo José Santos Canhoto
Reinaldo Luis Alves Costa
Renato José Vidigal Conceição
Sebastião José Sertório Fonseca
Umbelino José Cota
Valdemar Francisco Fernandes
Vasco António Martins Gameiro
Vasco de Arriaga e Cunha Galvão Roxo
Vicente Manuel Silva Carrão
Victor da Fonseca Lourenço

50 ANOS (1968-2018)
 
Albino Roque Brito Portela
António Manuel Medinas Cunha
António Manuel Ramalho Cabeça
Carlos Manuel Brito Portela
Dionisío António Chaveiro Moleiro
Francisco Jorge Silva Banha
Francisco José Nunes Cansado
Francisco José Relvas Nunes
Gilberto Manuel Mendes Pinheiro
Horácio Francisco da Silva Banha
João António Meira Abelha Cardoso
José Alberto Lazaro Godinho
José Alfredo Lopes Charneca
José Eduardo Gaiato Parreira
José Francisco Marques Costa Ramalhinho
José Francisco Meira Abelha Cardoso
José Vicente Cavaco Guerra
Luis Fernandes Silva Percheiro
Luis Manuel Caeiro Almeida
Luis Manuel Dias Santos
Manuel Joaquim Neves
Manuel José Caeiro Beja
Manuel Rui Maximino Bichardo
Narsilio António Esteves Domingos
Rui Emidio Carvalho
Rui Manuel Ferreira Baleizão
Victor Manuel Rosa Fialho
Vitor Manuel Matos Fialho
Vitor Manuel Melo Morais
Vitor Manuel Roque António

25 ANOS (1993-2018)
 
Alberto Manuel Caetano Carrasco
Alexandra Filipa Raposo Caixeiro 
Alexandra Isabel Vicente Alfageme

OS GALARDOADOS NO ANO DE 2018
75 ANOS  (1943-2018)

Adelino Matos Barbosa
Alfredo António Guedes
Alfredo Francisco Botas Henriques
Alfredo Francisco Leite Rodrigues
Alfredo Manuel Reis
Amaro José Zambujo
Anibal José Silva Figueiras
António Barradas Falardo
António Carmo Brito
António Francisco Caeiro
António Francisco Manita
António José Argente Sousa
António José Cota Tirapicos
António José Percheiro
António José Rosado
António Luis Empadinhas Ferreira
António Manuel Rato
António Raul Almeida Mira
Armando Figueira
Armando Silva Mendes
Arnaldo José Carapinha Costa
Carlos Alberto Ramalho Silva
Domingos Raimundo Matias Candeias
Evaristo Santana Deodato
Feliciano José Lourenço
Fernando Augusto Cavaca
Florival José Figo
Francisco António Mateus Silva
Francisco José Mirador Correia
Ilidio José Matos Moisés
Jacinto Amador Silva Cordeiro
João António Batalha Coelho
João Batista Pires
João Carlos Romba
João Mariano Fialho
João Reis Mosca
Joaquim António Charneca
Joaquim José Rosmaninho
Joaquim Sancho Silveira Barros
José Adelino Henriques
José Armando Macias Santos
José Inácio Barradas Falardo
José Joaquim Varelas Barrocas
José Manuel Braulio
José Manuel Candeias Murteira
José Manuel Correia Coelho
José Pedro Ferreira
José Valentim Duarte Bacalhau
José Vicente Jesus Mirador Cota
Josué Inácio Pires Reis
Josué Silva Cabeça
Manuel António Aires Pinheiro
Manuel Joaquim Mendes
Manuel Joaquim Sardinha Cabeça
Manuel Joaquim Serranito

 Mais uma vez publicamos as listagens dos Antigos Alunos do Colégio Salesiano de Évora, que vão fazer em 2018, os 75, 50 e 25 anos 
de entrada no Oratório de S. José.
 Por muito que nos custe, constatamos, que são muitos os A.A. que não vêm receber o emblema com a flâmula do Centro, tendo nos 
últimos três /quatro anos, as entregas vindo sempre a diminuir. Os A.A. constantes das listagem dos 50 anos, são os que os  tem recebido 
em maior número e os dos 75 anos, são os que têm registado a maior subida, vindo recebê-lo, presencialmente, ou representados por 
familiares, facto bem demonstrativo, de que foram os que viveram mais fortemente, a ligação à “Escola dos Padres”.
 Efectivamente, o primeiro lugar deveria pertencer aos A.A. dos 25 anos, que poderiam responder a este apelo, já no próximo Dia 
Local, na medida em que da listagem constam mais de  UMA CENTENA (125), correspondentes aos alunos/as que entraram em 1993 
para a primeira classe ou outras.
 Dos A.A. dos 25 anos, são muito poucos os que recebem O ELO, sendo os DIAS LOCAIS desconhecidos da maioria deles, pelo que 
apelamos aos que o recebem que contactem os seus conhecidos, e, estes, retransmitam, também, essa informação, o que não é muito di-
fícil com os meios de comunicações existentes, sugerindo-se mesmo a constituição de Comissões que anualmente se encarregassem das 
inscrições para os DIAS LOCAIS.

A LISTAGEM DOS QUE ENTRARAM 
NO COLÉGIO SALESIANO EM

1943  -  1968  -  1993 
 75    -    50    -    25

(Continua na página seguinte)
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OS GALARDOADOS
NO ANO DE 2018

25 ANOS (1993-2018)

(Continuação da página anterior)

João Miguel Fadista Coelho F. Carvalho
João Pedro Amaral Vidigal da Silva
João Pedro Carvalho Modas
Joaquim Miguel Gazimba Simão
Jorge Fernando Horta Caeiro
Jorge Filipe Piteira Martins
José Carlos Laranjo Chio Comendinha
José Miguel Belga Marques Robalo
José Miguel Martins Raimundo
Lia Magda Fitas Campanês
Liliane Isabel Costa Damásio
Lúcia Isabel Boa Fé Vale
Luís António Correia de Câmara Tavares
Luis Lázaro Mendes Matos
Luis Manuel Fernandes Carvalho
Luís Roberto Penetra dos Santos Faustino
Luis Rui Picaró Godinho
Manuel Fernando Martins Sousa Dias
Maria da Conceição Pinto B. Saragoça
Maria Eugénia Palma dos Santos
Maria Helena Fernandes Carvalho Silva
Maria Madalena Cabral Duarte Silva
Maria Teresa Perdigão Santos
Mariana Courinha de Torres Vaz Freire
Mário António Basílio Santana
Martin Correia Monteiro Macieira Condeixa
Miguel Cayolla da Veiga M.Passanha
Miguel Fonseca Morais Pinto
Miguel Pedro Chumbinho O.Bernardes
Nelson Alexandre dos Santos Caeiro
Nuno Filipe Lopes Courelas
Nuno Manuel Paulino Ferreira
Nuno Miguel Canhão Esteves
Patrícia Isabel Serra Galvão
Pedro Eduardo Delgado Pastor
Pedro Manuel Teixeira Chaves S. Mendes
Pedro Miguel Monteiro Picamilho
Pedro Miguel Vieira Mendes
Rafael José Lameiras Tavares
Raquel Maria Rodrigues Murteira
Raquel Rodrigues Pité Martins Correia
Ricardo Manuel Silva Godinho
Ricardo Nuno de Magalhães Barroca
Rita Isabel Coelho Pinheiro
Rita Jesus Fernandes Sardinha Paias
Rita Maria Vicente Caixeira
Rui Filipe Freixial Rebocho
Rui Miguel Alexandrino Evaristo
Rui Miguel Charrua Richau
Rui Miguel Fanico Pencas
Rui Miguel Teodoro Calado
Rui Pedro Gomes Cameirão
Rute dos Anjos Ventura Ferreira
Rute Isabel Bento Carrageta
Rute Isabel Galvão Melro
Rute Isabel Lopes Caeiro
Sara Luísa Rodrigues Pires I. de Abrantes
Sara Miguel Duro Patrício
Sara Sofia Charrua Pedro
Sofia Manuela Mateus Quadrado
Sónia Cristina Bravo Manita
Soraia Brites Borges Eleutério
Susana Alexandra Vieira Galão
Susana Isabel Laranjo Zorreta
Vanda Cristina Nobre Pereira
Vasco Salgueiro Rego d’Orey Manoel
Vera Lúcia Miranda Caeiro
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 Neste nosso apontamento como infor-
mação, por julgarmos de interesse, falamos 
de São João Berchmans que tal como São 
Luís Gonzaga e Estanislau de Kostka é con-
siderado “Padroeiro da Juventude Estudan-
til”, pela forma como se dedicou aos jovens 
e aos estudos, como aliás sucedeu posterior-
mente com São João Bosco.
 Assim começamos por dizer que foi por 
ter lido a biografia de São Luís Gonzaga que 
se apercebeu que Deus pretendia que se-
guisse o sacerdócio sob o Carisma da Com-
panhia de Jesus.
 João Berchmans, filho de Carlos Berch-
mans curtidor de peles e sapateiro, nasceu 
a 12 de Março de 1599 na pequena vila de 
Diest localizada em Flandres na Bélgica.
 A sua mãe Isabel Van Hove era uma das 
filhas do líder daquele povoado e, o casal 
muito católico esmerou-se na criação e edu-
cação não só do João mas também dos seus 
quatro irmãos.
 Bom filho, irmão e companheiro cari-
doso amava os estudos demonstrando des-
de a infância muita inteligência e sabedoria.
 Contudo devido ao facto de sua mãe ter 
sido acometida em 1609 por uma incurável 
doença, o seu pai enviou os cinco filhos para 
o internato dos Padres Premonstratenses, cuja 
ordem foi fundada no primeiro quartel do séc. 
XII em Premontré, um pântano isolado na flo-
resta de Coucy na Diocese de Laon em França, 
por São Norberto o apóstolo da Eucaristia.
 Continuando consciente das suas imen-
sas capacidades decidiu que pretendia ser 
sacerdote, pelo que iniciou os estudos ecle-
siásticos.
 No entanto em 1612 quase teve que 
abandonar os estudos para exercer uma 
profissão devido a problemas financeiros do 
pai, só não se verificando a desistência por 
ter tido a ajuda de alguns familiares que ti-
nham conhecimento da sua grande devoção 
à Virgem Maria.
 Também para ajudar a pagar os seus es-
tudos trabalhou muitas vezes como criado 
de estudantes que possuíam boas condições 
financeiras.
 Em 1615 foi estudar para o Colégio dos 
Jesuítas em Malines, onde ao ler a biogra-
fia de São Luís Gonzaga percebeu que Deus 
pretendia que abraçasse o Carisma da Com-
panhia de Jesus no seu sacerdócio.
 Por isso dedicou-se com muita deter-
minação aos estudos seguindo a vida espi-
ritual tendo como lema a caridade, oração 
e penitência, ingressando na Congregação 
Mariana não se amedrontando com as no-
tícias que chegavam de Inglaterra sobre a 
perseguição contra os Jesuítas.

 Estudou filosofia e teologia em Roma 
onde chegou no último dia do ano de 1618, 
tendo estado dois dias na Residência do Pa-
dre Geral, seguindo depois para o Colégio 
Romano, com a particularidade de lhe ter 
sido atribuído o mesmo quarto que foi ocu-
pado por São Luís Gonzaga.
 Faleceu no dia 13 de Agosto de 1621 por 
ter sido acometido de uma grave e repentina 
febre que o levou à morte em apenas seis dias.
 Foi considerado um exemplo de amor 
e devoção a Nossa Senhora, assim como 
os outros dois jovens Jesuítas Estanislau de 
Kostka e Luís Gonzaga, para além de ter 
sido também um exemplo de vida no segui-
mento de Cristo.
 O seu corpo repousa na Igreja de Santo 
Inácio de Loyola em Roma e a relíquia do 
seu coração é venerada na Bélgica na Igreja 
dos Jesuítas em Lovanio.
 Foi beatificado a 9 de Maio de 1865 em 
Roma pelo Papa Pio IX e canonizado em 15 
de Janeiro de 1888 pelo Papa Leão XIII.
 A sua Memória Litúrgica celebrava-se a 
26 de Novembro, mas a data foi transferida em 
1969 para 13 de Agosto, pelo Papa Paulo VI.
 Paulo VI “o Papa Peregrino” que visitou 
Fátima em 13 de Maio de 1967, aquando 
das celebrações do cinquentenário das Apa-
rições, tendo sido o primeiro dos quatro 
Papas que já visitaram o Santuário, conside-
rado “Altar do Mundo”.
 A terminar dizemos que São João Bos-
co, o nosso Dom Bosco “Pai, Mestre e Após-
tolo da Juventude” citava muitas vezes a vida 
de São Luís Gonzaga, apontando-o como 
exemplo, pelo que esperamos ter contribu-
ído com este artigo para a divulgação do 
espírito que deve nortear tudo e todos.

ARMANDO RIBEIRO

SÃO JOÃO BERCHMANS
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PROVINCIAIS DOS SALESIANOS
EM PORTUGAL

 Foram, até hoje, dezanove, os padres sa-
lesianos nomeados Provinciais em Portugal:

Padre Filipe Rinaldi (1894-1899)
Padre Pedro Cogliolo (1899-1910)
Padre Luis Sutera (1923-1930)
Padre Pedro Rota (1930-1931)
P. Agostinho Colussi (interinamente de 1931-33)
Padre Domingos Cerrato (1933-1935)
Padre Hermenegildo Carrà (1935-1949)
Padre Agenor Vieira Pontes (1949-1956)
Padre Armando Monteiro (1956-1964)
Padre Benedito Nunes (1964-1969)
Padre Júlio Pinho (1969-1975)
Padre José Maria Ferreira Maio (1975-1981)
Padre José Pacheco Silva (1981-1987)
Padre David Bernardo (1987-1993)
Padre Simão Pedro Cruz (1993-1999)
Padre Joaquim Mendes (1999-2005)
Padre João de Brito (2005-2011)
Padre Artur Pereira (2011-2017)
Padre José Aníbal Mendonça (2017 a …)

NOVO PROVINCIAL 
DOS SALESIANOS EM PORTUGAL

 O Padre José Aníbal Pinto Mendonça, 
foi nomeado Provincial dos Salesianos em 
Portugal, tendo tomado posse dia 22 de Ju-
lho, sucedendo, assim, ao Padre Artur Pe-
reira que desempenhou essas funções  entre 
2011 e 2017.
 Presidiu à cerimónia em substituição 
do Reitor Mor, o Padre Stefano Martoglio.
 Ao Padre José Aníbal, O Elo deseja-lhe 
as maiores felicidades no desempenho das 
novas funções.

4.º ENCONTRO

 O quarto encontro dos ex-atletas e colaboradores do Centro de Cultura e Desporto dos 
Salesianos de Évora, realizou-se novamente, no passado mês de Abril, com a presença de 
meia centena de participantes, com a particularidade de haver  dezassete  “totalistas” (vieram 
aos quatro convívios realizados) e, a presença de “novos” participantes que se juntaram às 
mais de sete dezenas elementos que já participaram no total dos convívios. 

DOS EX-ATLETAS, DIRIGENTES E COLABORADORES
DO CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS SALESIANOS

 A Comissão para a realização do próximo encontro é constituída por: J. Eduardo, L. 
Cascalho e Rogério.
 É opinião dos que têm participado que estes convívios são de manter, agora, sem com-
petições… (bastaram as que houve dentro do campo!), mas, sempre na expectativa de ver 
ultrapassar o número de presenças e  conseguir chegar à centena.
 O  próximo encontro é o 5.º, merece uma comemoração especial. !!!
 A TUA PRESENÇA SERIA JÁ UMA MANEIRA ESPECIAL DE COMEMORAR.

ASSOCIADOS NÃO ANTIGOS ALUNOS
ENTREGA DE EMBLEMA (Categoria estatutária SIMPATIZANTES)

 No passado dia 23 de Abril, teve lugar 
a primeira entrega de emblemas do Centro 
dos Antigos Alunos Salesianos de Évora, aos 
sócios simpatizantes, que, embora não sen-
do ANTIGOS ALUNOS, são  associados do 
Centro há muitos anos. Estimámos maior 
número de presenças, contudo, alguns dos 
ausentes manifestaram agrado pela inicia-
tiva, lamentando a impossibilidade da sua 
comparência. 
 A estes associados continua a ser dada 
a opção de receber o emblema no Centro, 
aos sábados, à tarde, ou optar por recebê-
-lo, em cerimónia pública, no Dia Local do 
Antigo Aluno, que em 2018, irá  ocorrer dia 
22 de Abril.

 Por mais de DOIS anos, informá-
mos todos os antigos/as alunos/as, que 
teriam de  liquidar as quotas  para  con-
tinuarem a receber O Elo. Lamentamos 
pelos que o não fizeram, tanto mais, 
que da lista dos que não procederam 
à sua liquidação, não constam apenas 
nomes desconhecidos, mas, alguns  que 
se publicássemos os nomes, nos deixa-
riam pasmados…
 Perdoem-nos o desabafo, mas entre 
eles  há quem  através do desempenho 
de funções no Centro, se tornou conhe-
cido, angariando contactos que lhes fo-
ram úteis, havendo também quem tenha 
sido ajudado pelo Centro para  ultra-
passar períodos menos bons, na vida...
 Gostaríamos que a razão do não pa- 
gamento se devesse à falta de leitura da 
informação que tem vindo a ser pres-
tada ou a esquecimento. Se foram estas 
as razões, apresentamos sinceras des-
culpas, e ficamos aguardando a liqui-
dação das quotas em débito. O Centro, 
antecipadamente agradece!

ENVIO DO “O ELO” 
no futuro…

Pagamento de QUOTAS
 Formas de pagamento: 
 - Na sede do Centro, aos sábados de tarde;
 - Por transferência bancária ou depósito ao balcão:
          IBAN PT50  0036 0031 991 002654 1771
  - Em cheque;
  - Ou através do cobrador (residentes em Évora, que não optarem pelos outros meios 
de pagamento).
    Desde já agradecemos aos que o fizeram no decorrer do ano de 2017, lembrando 
aos associados que ainda não tiveram a oportunidade de o fazer, o mesmo procedi-
mento. Obrigado.

C. A. A. S.

É V O R A

2 0 1 7

ASSOCIADO


