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 Quando, há dias, o Pe. Simão Pedro, actual director do Colégio Salesiano de 
Évora, me pediu para acompanhar de perto o Centro dos Antigos Alunos desta 
cidade, o meu espírito, recuou espontaneamente, para o tempo em que dava os 
primeiros passos como educador Salesiano no Colégio dos Órfãos do Porto. Nes-
ta instituição tão benemérita desenvolvia, então, as suas actividades um Centro 
de Antigos Alunos Salesianos que tinha, na pessoa do Sr. Júlio Geraldes, um dos 
seus principais animadores. É sobre ele que, passadas algumas décadas, gosta-
ria de me debruçar. Por uma razão muito simples: sempre que alguém me fala de 
Antigos Alunos Salesianos, quem me acode logo à mente é a figura deste homem. 
Apesar de nunca ter usufruído duma convivência especial com o Sr. Júlio Geral-
des, a verdade é que a sua personalidade se impôs a mim de forma indelével.
 Quem era afinal Júlio Geraldes? Era um antigo aluno da Oficina de S. José do 
Porto, onde terminara um curso profissional. À hora em que o conheci, ele vinha 
com muita frequência  ao Colégio dos Órfãos já que era ali que funcionava o Centro 
dos Antigos Alunos da capital nortenha. O Sr. Júlio animava, como jogador e trei-
nador, um clube de basquetebol constituído só por Antigos Alunos que, nessa al-
tura, tinha força suficiente para disputar de igual para igual os campeonatos des-
ta modalidade com as melhores equipas da cidade do Porto e de seus arredores. 
Era, na verdade, uma equipa muito respeitada pelas demais equipas pela habi-
lidade e pela disciplina que ela evidenciava nas várias competições desportivas.
 O que, contudo, mais me impressionava no Sr. Júlio, mais do que a sua fa-
ceta de técnico e jogador de basquetebol, era a sua riqueza humana, cristã e 
salesiana que irradiava da sua personalidade. 
 O homem. O Sr. Júlio era um verdadeiro gentleman: revelava-se, em tudo o 
que fazia e dizia, como uma pessoa extremamente educada, capaz de captar a 
simpatia geral. Nunca ninguém ouviu da sua boca uma expressão ou uma atitude 
menos conveniente, mesmo quando treinava com ardor os seus atletas ou dispu-
tava um pleito desportivo. Não admira que salesianos, alunos e atletas nutrissem 
por ele grande admiração e estima. Gozava, por isso, de grande prestígio, não só 
em ambientes salesianos, mas também entre as entidades mais ligadas à prática 
do basquetebol, como também na empresa onde exercia a sua profissão. O Sr. Jú-
lio Geraldes, então um homem já com mais de trinta anos, vivia com a mãe. Era do 
conhecimento geral o carinho que manifestava pela sua querida progenitora que 
ele gostava de a apaparicar com pequenos presentes, guloseimas e carinhos….
 O cristão e o salesiano. Não me consta que o Sr. Júlio tenha frequentado 
cursos especiais de formação Cristã. A riqueza da sua vida interior assimilou-a 
ele durante os anos de permanência na Escola Salesiana, sob a orientação do 
seu director e  “pai espiritual”, o Pe Maffini, por quem nutria uma verdadeira 
devoção.  
Nutria um vivo sentimento de gratidão pelos seus antigos educadores e pelos 
mestres da Oficina de S. José. S. João Bosco, o Apóstolo da juventude, mas par-
ticularmente dos jovens mais pobres e necessitados, passou a ser o seu santo 
predilecto que o Sr. Júlio, sem quaisquer respeitos humanos, gostava de trazer 
para a sua deliciosa conversação.
 Desde que, em 1958, deixei a cidade do Porto por causa dos meus estudos 
e da minha colaboração com as Missões Salesianas de África, nunca mais voltei 
a encontrar-me com o Sr. Júlio. Sempre, porém, que leio ou ouço falar algo sobre 
os Antigos Alunos Salesianos, regressa ao meu espírito a sua figura íntegra, aco-
lhedora e extraordinariamente rica de valores.
 Estou certo de que a minha oportunidade de conviver com o Centro de An-
tigos Alunos de Évora me irá revelar uma série de homens e mulheres que, à 
sombra da Casa de Dom Bosco, se tornaram, como Júlio Geraldes, bons cristãos 
e óptimos cidadãos, úteis à cidade e à construção do Reino de Deus… onde quer 
que vivam.

Pe. José Adolfo

Um antigo aluno especial

Magusto
Dia 17 de Novembro mais um MAGUSTO 
a lembrar os TEMPOS que já lá vão!!!

Pelas 17 horas numa das salas 
do Colégio, as “quentinhas e boas” 

estão à nossa espera.

CENTRO DOS ANTIGOS 
ALUNOS SALESIANOS

Sede: Avenida S. João Bosco, 4
7000-766 ÉVORA

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 Nos termos do disposto do n.º 2 alí-
nea a) do art.º 12.º do Estatuto, convo-
co os Senhores Associados a reunir na 
Sede desta Associação, no próximo 
dia 17 de Novembro de 2018, pelas 
15H30 em Assembleia Geral Ordinária, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

 - Eleição dos Corpos Sociais para o
triénio de 2019, 2020 e 2021.

 Se nesta data e àquela hora não 
comparecerem número legal de As-
sociados não poderá esta Assembleia 
funcionar, pelo que convoco desde já 
para o mesmo dia, e uma hora depois, 
a mesma Assembleia com o mesmo 
ponto da ordem de trabalhos, no local 
indicado, funcionando com qualquer 
número de Associados.

 Évora, 1 de Novembro de 2018

O Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral

Dr. Victor Manuel Matos Fialho
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 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 S. João Bosco!
 Os antigos alunos e seus familiares, têm participado nestas celebrações eu-
carísticas, mas, dado o grande número de antigos alunos/as que existem, a igreja 
deveria estar muito mais composta!... Tira um pouco do tempo, que o Senhor do 
Templo, te concede... e, faz os possíveis para estar presente!

Dias 24 de cada mês

Falecimentos

Envio de Email
O do Centro: caasalesianosev@gmail.com

Continuamos a aguardar o teu, para que possas receber com mais brevidade 
as diversas notícias da Família Salesiana e, também “O Elo”.

 PADRE FERNANDO EUSÉBIO DE 
CASTRO faleceu no passado dia 21 de 
Julho de 2018, na Casa Salesiana de Ma-
nique. Foi director do Colégio de Évora de 
1996 a 2002, e era habitual visitante no 
nosso Centro aos sábados de tarde onde 
na sua qualidade de bom conversador, 
convivia connosco.
 Esteve em Évora, em 2017/2018, 
tendo sido forçado, por doença, a regres-
sar a Manique, onde veio a falecer.

 PADRE JERÓNIMO DA ROCHA MON- 
TEIRO, faleceu no dia 30 de Agosto de 
2018 em Manique, após prolongada 
doença. Foi De-
legado Mundial 
para os Anti-
gos Alunos, e 
Nacional para 
a Família Sale-
siana. Dedicado 
a muitos movi-
mentos, e autor 
de muitas mú-
sicas e poemas. 
Orador exímio, em Évora e noutros Co-
légios orientou vários retiros. Tivemos o 
grato prazer de conviver com ele, em vá-
rias ocasiões, algumas em deslocações a 
Itália,  também ali, quer em Congressos 
e Colóquios a sua disponibilidade e faci-
lidade na tradução em vários idiomas era 
sempre útil e apreciada.

 JOSÉ ANTÓNIO ROSADO ESTALA-
GEM, faleceu no passado mês de Agosto, 
o antigo aluno associado n.º 99 e aluno 
n.º 1941 tendo entrado no ano de 1953.
Foi elemento dos Corpos Sociais, onde 
desempenhou funções na Direcção.
 À sua esposa e filha (também A. Alu-
na), as nossas condolências.

 De luto encontra-se o nosso amigo 
e associado Francisco Manuel Pereira 
Prates, pelo falecimento de sua esposa 
D. GERTRUDES MARIA FIGUEIRA BAP-
TISTA PRATES, que não sendo A. Aluno, 
foi elemento directivo durante alguns 
anos, e continua dedicado ao nosso Cen-
tro, pois anualmente é ele que faz as flâ-
mulas para o Dia Local do Antigo Aluno, 
sem quaisquer encargos financeiros.   
 Acompanhamos o nosso amigo e filho 
no seu pesar.

 Também se encontra de luto o antigo 
Aluno Manuel Cabeça, pelo falecimento 
de sua esposa D.MAXIMINA CABEÇA, 
também antiga aluna Salesiana, do Con-
vento Novo, quando este estava a car-
go das Irmãs Salesianas. O nosso pesar.

 Já estamos habituados, e não o temos feito como o devíamos ou pelo menos há mais tempo, 
(porque ele não é homem que goste destas coisas), mas desta vez teremos que o fazer, pois já nos 
foram oferecidos muitos milhares de envelopes para expedirmos O Elo assim como outros trabalhos.
 O nosso amigo e antigo aluno (um dos sessenta e cinco anos), o Fernando Caeiro, que através 
da sua Tipografia Novagráfica do Cartaxo, nos contemplou já este ano com mais uma quantidade de 
envelopes de diversos formatos.
 Já colaborou anteriormente em outras ofertas, caso de ofícios, e em revistas quando ele e os 
colegas do mesmo ano fizeram 50 anos de entrada no Oratório de S. José.(2003).
 Obrigado ao Fernando, obrigado à Novagráfica do Cartaxo.

Agradecimento pela colaboração ao Centro

 O Centro de Évora, continuará a incluir um passeio no “nosso programa” para o Dia Nacional, 
embora o mesmo fique dependendo do local da sua realização.
 Também o passeio “de verão”, continua a constar do nosso programa de acção, agradecendo 
aos interessados que procedam à inscrição dentro do período estipulado para o efeito. O local es-
colhido será o que resultar do interesse demonstrado pelos antigos alunos e familiares, em visitar 
determinado lugar, pelo que agradecemos nos expressem as vossas opiniões. Como nos anos an-
teriores, o TRANSPORTE é gratuito para os antigos alunos – inscritos no Centro, (Évora“destino”/
Évora), ficando as restantes despesas por conta própria.
 O Programa do Dia Local inclui também  um passeio a realizar dia 27 de Abril, sendo as condi-
ções idênticas às do passeio do Dia Nacional, conforme acima se refere. O ano passado, o destino 
eram as Praias Fluviais do Alqueva e tivemos pena de não poder realizá-lo, por falta de interessa-
dos. Para este ano vamos esperar a vossa opinião para o destino que queiram, e por isso ficamos 
a aguardar ideias, para informar no próximo O Elo.

Passeios/Convívios a realizar

 Nos Dias Locais do Antigo Aluno Salesiano de Évora, continuará a ser 
prática, a entrega, de EMBLEMA/FLÂMULA, aos associados que não sen-
do antigos alunos, pagam a quotização, colaboram e participaram das 
suas acções em outras iniciativas do nosso Centro.
 Entendemos que, pelo número de inscritos no Centro, e pela fideli-
dade demonstrada há tantos anos, mereciam este “prémio”! Estranha-
mos, contudo, que alguns não tivessem vindo receber a Flâmula/Em-
blema, atribuída pela primeira vez, no Dia Local 2018, embora tivessem 
manifestado esse desejo, junto de  alguns  elementos directivos.
 O Centro agradece  aos que foram contactados no ano passado, e aos 
que ainda  não vieram receber o emblema/flâmula, que o façam, neste 
Dia Local do Antigo Aluno, que vai  ocorrer a 28 de Abril. Todavia se ainda 
nesse ano for impossível estar presente, a entrega poderá ser feita na 
sede do Centro, aos sábados de tarde.
 Gostaríamos de contar com a presença de todos, bem como de seus 
familiares, neste dia de  confraternização,  em espirito salesiano!

Associados não Antigos Alunos
(Categoria estatutária SIMPATIZANTES)

C. A. A. S.

É V O R A

2 0 1 7

ASSOCIADO

(com transporte gratuito)
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 Mais uma rua com o nome de um ANTI-
GO ALUNO SALESIANO.

Placas Toponímicas 
na Cidade de Évora

 Quem não conheceu o Eduardo Lino?
 Homem estimado na nossa cidade, es-
tofador de profissão, foi actor e ensaiador 
de teatro amador, tendo participado pela 
Sociedade Recreativa e Dramática Ebo-
rense, em muitos Concursos Nacionais e 
obtido  prémios de relevo quer colectivos 
quer individuais. Estamos recordados  da 
peça teatral de Alexandre Rosado, “O Caso 
do Chico Enjeitado”, que esteve em cena 
muito tempo e onde o Lino mostrou o seu 
talento de “artista”, e de muitas interpreta-
ções em diversas peças teatrais, que tam-
bém ensaiou.
 Era daqueles antigos alunos que en-
quanto o filho Eduardo, aluno dos Sale-
sianos naquela época, e quando os carros 
podiam entrar a qualquer hora no pátio do 
colégio, ele dentro da sua viatura presen-
ciava o  filho, no intervalo do almoço, a jo-
gar à bola no recreio.

 O Eduardo Lino, foi o Presidente da As-
sembleia Geral do Centro de Cultura e Des-
porto dos Salesianos de Évora, que mais 
tempo esteve no cargo.
 Aluno n.º 986 entrou para a “Escola dos 
Padres” em Outubro de  1939.
 Foi um dos obreiros da construção da 
sede da Sociedade Recreativa e Dramática 
Eborense, onde desempenhou os mais di-
versos cargos directivos, com dedicação e 
competência.

 No último Dia da Cidade, Dia de S. Pedro, a Câmara Municipal de Évora, CONDE-
COROU com a Medalha de Mérito Municipal – Classe de Ouro -, o antigo aluno JOSÉ 
FRANCISCO MONTEIRO.
 Conhecido na nossa Cidade, o José Monteiro, foi durante muitos anos coman-
dante dos Bombeiros Voluntários de Évora, cargo que desempenhou com total en-
trega, competência e dedicação.
 Foi aluno do Oratório de S. José com o n.º 1402, inscrito em 1945.
 É pai do antigo aluno Paulo Monteiro, e que foi atleta e treinador do Centro de 
Cultura e Desporto dos Salesianos de Évora.
 Ao José Monteiro felicitamo-lo pela merecida homenagem.

 Por email, já enviado aos que o têm, 
e por meio deste O ELO, é  dado conheci-
mento aos associados, da realização da As-
sembleia Geral para eleição dos Corpos 
Sociais, podendo os sócios disponibiliza-
rem-se, quer para formar lista a ser presen-
te à Assembleia Geral, quer para a perma-
nência num cargo, para mais um mandato.
 Seria desejável para alguns dos que 
aceitarem continuar, pudessem num próxi-
mo mandato serem substituídos por novos 
elementos (novos nos cargos e novos em 
idade!), para que não se caia no vazio como 
já aconteceu em tempos, tendo, posterior-
mente, de  se recomeçar tudo de novo, quer 
administrativamente, quer na sua quase 

Eleições para os Corpos Sociais
total reestruturação, para chegarmos aos 
dados e condições de que o Centro hoje 
dispõe!...
 Pelo número de antigos alunos que pas-
saram pelo Colégio nestes quase NOVENTA 
E TRÊS ANOS, da “chegada” dos salesianos 
a  Évora, em 19 de Fevereiro de 1926, o 
Centro é uma associação que tem vindo a 
acompanhar o desenvolvimento da  Esco-
la, e tem dado a continuidade à realização 
de actividades que beneficiem não apenas 
os ex-alunos, deixando, (deixa), também, a 
“nossa  marca” na Cidade, como já aconte-
ceu, em diversas ocasiões, querendo, como 
desejava Dom Bosco, sermos bons cristãos 
e honestos cidadãos!

 Nasceu em 1 de Janeiro de 1939, fre-
guesia de Rois, Vila Flor, Vila Real. 
 Fez Manique, o Noviciado, o Curso Filo-
sófico e o Tirocínio. Em Itália cursou Filo-
sofia e em Espanha Teologia. Foi ordenado 
sacerdote em 30 de Março de 1968. Em 
Manique entre 1968/73 foi catequista, con-
selheiro e professor de Filosofia, e em 
1973/75 e 1990/1993 foi Director. Nos 
anos de 1979 a 1990 foi Delegado Nacio-
nal para a Família Salesiana. Foi Provincial 
da Congregação de 1993 a 1999. Director 
e Mestre de Noviços em Vilarinho entre 
2000/2004. De Lisboa onde estava como 
Director das Oficinas de S. José, veio para 
Évora em 2017, também como Director, 
funções que já aqui tinha tido nos anos 
de 1975 a 1978. Nestes anos acumulou 

50 Anos de Ordenação Sacerdotal
as funções na Paróquia de Nossa Senhora 
Auxiliadora e foi o delegado para os antigos 
alunos.
 Foi, professor do Seminário de Évora 
nos anos de 1975 a 1979.
 No passado dia 21 de Outubro em Mo-
gofores,  foi-lhe  prestada uma simples ho-
menagem, aquando da 32.ª Peregrinação 
Nacional ao Santuário de Nossa Senhora 
Auxiliadora.

 No próximo dia 9 de Novembro, dia da 
festa da Santidade Juvenil, na Igreja de 
Nossa Senhora Auxiliadora, pelas 09H30 
será celebrada a Santa Missa, sendo in-
tegrado um momento a assinalar os 50 
anos de sua ordenação sacerdotal.
 Todos estamos convidados a participar. 

Padre Simão Pedro Cruz

Condecoração de um antigo aluno

Novos Membros na Comunidade de Évora
 Na Comunidade Salesiana de Évora, 
e após doença e posterior falecimento do 
Padre Fernando Eusébio, a partir de Março 
deste ano, passou a substitui-lo o Sr. Padre 
José Adolfo Duro, que vai ter também as 
funções de Delegado para os Antigos Alu-
nos do nosso Centro.

 Também “reforçaram”, a Comunidade 
os Srs. Padres Luiz Peralta e Domingos Cae- 
tano Santos.
 A todos o Centro deseja o melhor êxito 
no desempenho das novas funções.

n

 No próximo O ELO, publicamos 
os principais dados da primeira Su-
periora Geral das Filhas de Maria 
Auxiliadora, declarada SANTA em 
1951, pelo Papa Pio XII.

Maria 
Mazzarello
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27 de Abril - sábado:
09H00 - Passeio a combinar (aguardamos ideias)

28 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 aos Antigos

 Alunos (75 e 50 anos) e de diplomas (25 anos).
 - Entrega de emblemas/flâmulas aos associados 

 não antigos alunos.
 - Entrega diplomas a Antigos Alunos (65 anos).

13H30 - Almoço/Convívio.

Inscrições para o passeio e/ou almoço até ao dia 20 de Abril:
- No Centro dos A. A. aos sábados de tarde.
- Através de um membro directivo.
- Pelo email: caasalesianosev@gmail.com.
- Telemóvel: 967 557 951 ou 966 800 432.

 Já vai longe o tempo, em que durante uma dúzia de anos, no fi-
nal de cada época escolar, tínhamos autorização para contactar os 
alunos do último ano, para dar a conhecer o Centro dos Antigos Alu-
nos, os quais nos facultavam os seus endereços, para envio de “O 
Elo”. Alguns, até se associaram, e continuam ainda hoje a constar dos 
ficheiros do Centro! Este ano, voltou a ser possível tal encontro, ten-
do quatro antigos alunos, com o seu testemunho pessoal, de modo 
sucinto, dado a conhecer o  nosso Centro.  Foi entretanto especial o 
contacto deste ano, por um lado pelos anos em que não o fazíamos, 
por outro por termos contactado os alunos/as finalistas da turma do 
12.º ano, que pela primeira vez foi concluído no Colégio de Évora. 
Estes jovens (alunos e alunas), ficarão na história, ( e se o livro dos 
“Meninos da Escola dos Padres”, contando muitos acontecimentos 
dos primeiros 50 anos dos Salesianos em Évora, e onde estão inse-
ridos os nomes dos primeiros alunos que frequentaram a “Escola 
dos Padres”), não deixará certamente um dia nos 50 anos seguintes, 
constarem também de outro livro, onde estes nomes não tenham 
também de ser mencionados. São assim treze os nomes, que abaixo 
inserimos, e que passam a constar dos milhares de antigos alunos/
as que o Colégio de Évora já tem. A todos felicitamos e auguramos 
um futuro promissor, não só a nível académico, como, também, no 
campo profissional e familiar, e que através do nosso Centro venham 
a manter-se membros “activos”, da Família Salesiana. O Centro es-
pera, poder contar convosco, e desde já com este O Elo, vai iniciar o 
primeiro contacto com vocês. (aos que já tivemos acesso ao email (*)).

Beatriz do Passo Ramos Sá Torres(*)

Dinis Emanuel Sobral Esteves Pereira
Helena Isabel Techana Tavares
João Pedro Maia da Silva Martinho
Joaquim Chicau da Costa(*)

Luís Maria Serrano de Vilhena Freire D’Andrade(*)

Margarida de Fátima Caiado Coelho(*)

Maria Cristina Pereira Muller Camacho
Maria da Assunção Serrano de Vilhena Freire D’Andrade(*)

Maria Leonor de Castro Pereira Simões
Pedro Miguel Ramalho Ferreira(*)

Rita Murteira Macedo
Tomás Barroca Vargas(*)

Alunos Finalistas do 12.º Ano

 (Há quem nos pergunte como pode receber)
 Nas listagens publicadas nos Elos, dos últimos anos, constam  
os nomes dos alunos que entraram no Colégio Salesiano (Oratório 
de S. José), há 75, 50 e 25 anos.
 Desde 1976 passaram a ser entregues as flâmulas/emblemas 
aos A Alunos com 50 anos, posteriormente foi aprovado o  diploma 
dos 25 anos, e em 2001 passou  a ser entregue, também,  a flâmula/
emblema dos 75 anos.
 As entregas têm sido efectuadas, nos Dias Locais do Antigo Alu-
no, que o Centro de Évora, já realizava  há muitos anos. 
 Esta informação tem por finalidade, esclarecer Antigos Alunos, 
que nos têm manifestado tristeza de não terem recebido o emble-
ma/flâmula, por indisponibilidade em participar no Dia Local, do 
respectivo ano a que tinha direito, os quais esclarecemos que po-
derão recebê-lo noutro Dia Local dos anos seguintes, sendo  todavia 
necessário, que manifestem antecipadamente esse desejo, a fim de 
procedermos à sua elaboração.
 Sabemos que a divulgação das listagens, apenas através de “O 
Elo”, é diminuta, agradecendo, a Direcção, sugestões e propostas, 
para maior conhecimento das mesmas, considerando, que seria 
proveitoso que os que têm acesso às listagens, se encarregassem 
de contactar os colegas do seu ano, bem como outros conhecidos 
que delas constem, porque, infelizmente, têm havido anos sem um 
único representante  e sabemos  por experiência, que, como os no-
mes são dados a conhecer seis meses antes, no O Elo de Novembro, 
há tempo para que se constituam comissões por anos escolares, e 
quando isso acontece, é sempre maior o número de antigos alunos 
presentes nos Dias Locais. 
 A Direcção do Centro, agradece antecipadamente a colabora-
ção prestada.

 O Centro participou, uma vez mais, no Dia Nacional do Antigo 
Aluno Salesiano, que ocorreu no mês de Junho, cuja organização 
coube este ano, ao Centro do Estoril, e contou com a presença de 
cerca  de setenta antigos alunos e familiares, tendo o evento lugar  na 
sede, própria, do Centro dos Antigos Alunos do Estoril, onde há duas 
dezenas de anos se vem desenvolvendo a área social, com as valên-
cias de creche e jardim de infância. Do programa, constaram uma 
palestra baseada na Carta Encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco, 
sobre o Cuidado da Casa Comum, a que todos somos chamados. 
 Seguiu-se a Eucaristia, solenizada com cânticos da autoria do 
Padre Rocha Monteiro, a quem, após o almoço de confraternização  
foi prestada homenagem, na qualidade de ex-Delegado Mundial e 
Nacional para os Antigos Alunos Salesianos, que embora visivel-
mente debilitado, nos emocionou com as suas palavras, que nos 
convidaram a reflectir sobre o nosso peregrinar terreno, e o céu 
que nos espera… reflexão ilustrada com o testemunho de  factos 
concretos da sua vida, e que iam sendo intercalados com os lindos 
cânticos com letra e música da sua autoria, que ajudavam, também,   
a amenizar a comoção que a todos apertava o coração, e, no final, 
já, com um celestial sorriso, de desprendimento terreno, deixou-
-nos, algumas lembranças... Tudo, tocava fortemente os nossos co-
rações, e embora quiséssemos, não conseguíamos duvidar que era, 
mesmo, a sua despedida para o céu… e, assim aconteceu!
 De seguida teve lugar uma reunião, sobre assuntos com interes-
se geral para os Centros. 
 O Dia Nacional, não é mais um dia que se repete anualmente,  
mas, que nos prenda, sempre, com algo diferente… daí que gos-
taríamos que no próximo encontro pudéssemos contar com uma  
maior participação e envolvência dos diversos Centros, incluindo, 
também, os familiares dos antigos alunos.
 No próximo O Elo já deverá ser possível dar conhecimento 
quando e onde é o Dia Nacional do próximo ano.

Entrega de Flâmulas e Diplomas

DIA LOCAL DO ANTIGO ALUNO 
2019

CENTRO DOS ANTIGOS ALUNOS DE D. BOSCO
SALESIANOS DE ÉVORA

PROGRAMA

Participação 
do Centro de Évora

no Dia Nacional - 2018
 
 Parabéns!
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 Por uma comissão arranjada de momento no ano passado, foi 
proposta a entrega de DIPLOMA, aos antigos alunos com 65 anos  
de entrada no Oratório, a qual foi aceite e vigorará não somente  para 
os antigos alunos de 1954, que fazem 65 anos em  2019, mas,  para 
todos os antigos alunos que já tenham feito os 65 anos de entrada 
no Colégio, com exclusão dos que receberam o diploma dos 75 anos. 
 Para este efeito é necessário que nos  manifestem a intenção de  
recebê-lo, para que se  proceda  à sua elaboração. 
 A entrega aos ANTIGOS ALUNOS que entraram em 1954, terá 
lugar no dia Local do Antigo Aluno, que ocorrerá a 28 de Abril do 
próximo ano, assim como outros de anos diferentes que pretendam 
recebê-lo.

Diploma dos 65 anos

RECORDANDO…
 No Beco de entre a criançada em idade 
escolar só eu frequentei “Os Salesianos”, 
escola primária mais conhecida como a 
“Escola dos Padres”. Matriculei-me em 
1943, tinha seis anos e como era franzino 
e pequenino fui alcunhado de “Bebé”.
 Situada extramuros da cidade, nas Portas 
de Alconchel, estava cercada por um muro 
em volta, um grande portão e do seu lado 
direito uma pequena porta por onde entra-
vam os alunos. Estas entradas davam aces-
so a um grande pátio, onde no topo direito 
havia um grande alpendre para no inverno 
tudo se recolher da chuva. O resto do pátio 
era um campo de futebol com balizas para 
a rapaziada jogar à bola nos intervalos das 
aulas, havendo mesmo torneios interturmas.
 No lado oposto ao alpendre, mas fora 
do espaço ocupado pelo campo de futebol 
ficava, junto a uma velha nora, o principal 
bloco de casas: a porta principal dava aces-
so ao 1.º andar onde, numa ampla sala es-
tava instalado o escritório do Diretor da Es-
cola tinha uma grande escultura de S. João 
Bosco com uma criancinha ao colo e outra 
um pouco mais crescida a seu lado. O resto 
do andar era destinado ao Corpo Docente.
 No rés-do-chão havia uma humilde, 
pequenina e linda Capelinha, onde todos os 
dias rezámos e assitíamos a cerimónias re-
ligiosas e mais duas salas de aula, uma na 
lateral direita do edifício. As restantes salas 
ficavam noutro edifício, junto ao alpendre, 
apenas de um piso. Era uma sala por classes, 
edifícios pobres, já envelhecidos mas aco-
lhedores. A população escolar era de cerca 
de uma centena de alunos, dos arradores 
da cidade e todos, ou a maioria, de classe 
social baixa, pé descalço, uma muda de 
roupa lavada ao sábado e vestia na semana 
seguinte. Éramos o retrato social da época! 
 As salas tinham carteiras de dois luga-
res fazendo com o banco um bloco único 
com tampo inclinado e no cimo plano dois 
orifícios onde eram metidos dois pequenos 
tinteiros de louça branca contendo a tinta 

para escrever com canetas de pau tendo na 
ponta um aparo. Um tampo levantava-se e 
na caixa por baixo guardavam-se os livros 
e a mala. Em frente e ao centro um estrado 
com a secretária do professor, um grande 
quadro de ardósia tendo por cima um cru-
cifixo e os retratos dos nossos governantes.
 O ensino era ouvir o professor e apren-
der com algumas reguadas à mistura, umas 
injustas outras merecidas. Em comparação 
com o programa do ensino oficial em vigor a 
antiga quarta classe ia muito para além do 
atual sexto ano.
 A Missa dominical era obrigatória e, 
quando acontecia um aluno não assistir à 
missa dominical na escola, na 2.ª Feira le-
vava uma senha carimbada pelo pároco da 
igreja como justificação.
 Participávamos nas procissões come-
morativas das festividades religiosas da 
cidade. Vestíamos uma farda própria: ca-
misa branca, boina, calções e meias azuis 
escuras, sapatilha e uma faixa vermelha 
envolvendo a cintura. Todos nos sentíamos 
orgulhosos, marchando pausadamente ao 
som de três caixas que marcavam o ritmo 
do andamento percorrendo as ruas da ci-
dade. Éramos referencidados por todas as 
pessoas que assistiam ao evento.
 O Rev.º Padre Filipe como Diretor, o ve-
lhinho e saudoso Padre Morais, Prof. Cabral, 
Prof. João, Prof. Madeira, Prof. Jorge, Prof. 
Domingos são nomes e figuras de há 70 anos, 
que ensinaram e formaram muitas gerações 
que progrediram e venceram na vida. 
 “Os Salesianos” conseguiram um novo, 
amplo e moderno espaço escolar, uma 
nova Igreja, a sua ação é mais abrangente 
e adaptada à modernidade, mas recordar 
o passado, lembrar as humildes origens, 
é sentir que fazemos parte da evolução 
Histórica Salesiana e da cidade de Évora.
 Aos 80 anos agradecer, recordar e revi-
ver memórias, atenua a saudade!

O Bebé

 Muitos antigos alunos continuam 
a desconhecer a existência do LIVRO, 
que retrata os acontecimentos mais 
importantes dos primeiros 50 anos 
do Colégio Salesiano de Évora (Escola 
dos Padres),e, que pode ser adquirido 
por 10,00€, na Livraria Católica (anti-
ga Livraria Salesiana), no alfarrabista 
Oliveira (Rua de Machede) e na sede 
do Centro.

évora| 2012

Os

Escola

Padres
da

dos

Meninos 

évora| 2012

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

“Os Meninos da Escola dos Padres”
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António Manuel Pina Mendes
António Manuel Relvas Fialho
António Manuel Santos Curva
Armando Manuel Caeiro Banha
Carlos Manuel Ferrão Amaral
Custódio Augusto Coelho Chio
Edgar Valdemar Ferro Mateus
Eduardo Luís Martins Borges Freitas
Fernando José Cruz Beijoca
Francisco António Ferreira Rosmaninho
Francisco David Marques Costa Ramalhinho
Francisco José Arcada Rebocho
Francisco Manuel Rosa Coelho
Hermenegildo José Veiga Fanha
Jerónimo João Torrão Melo
Jerónimo Santos Roque Pinto
João Carlos Nabo Cavaco
João Carlos Rocha Gasparinho
João José Velez
João Manuel Banha Correia
Joaquim Manuel Ramos Felix
José Alberto Amador Caldeira
José António Mendes Melgão
José Domingos Rosa Matos
José Manuel Saboeiro Matos
José Maria Madeira Vale Aranda
Júlio Artur Brito Portela
Luís Ascensão Correia Galego
Luís Carlos Carrasqueira
Luís Grosa Mendes Fonseca
Luís Miguel Moisés Rego
Manuel António Pedras Luz
Manuel Francisco Freixial Alves
Manuel João Silva Rosado
Manuel José Pinheiro Murteira
Manuel Luís Neto Rosado
Manuel Luís Rainha Vieira
Mário Manuel Rocha Gasparinho
Rodrigo Filipe Candeias Rochinha
Rui Murteira Cavaco Bação Guerra
Sesinando Manuel Coelho

25 ANOS (1994-2019)
 
Adriano José Falcão Machado
Ana Cristina Santos Bravo
Ana Filipa Ferreira Leonardo
Ana Filipa Silva Nunes
Ana Margarida Fialho Baixinho
Ana Paula Domingos Silva
Ana Rita Cruz Murcho
Ana Rita Godinho Mendes Bernardino 
Ana Rita Martins Sousa Dias
Ana Rita Nina Grave
Ana Sofia Ramos Serralheiro
Ana Teresa Marques Simões
Ana Zavattieri Potes
André Filipe Barradas Ourives
André Filipe Metrogos Coelho
André Filipe Ribeiro Miranda
André Silva Bruno Rebocho
Andreia Sofia Rosado Santos
António Augusto Ramos Torres Vaz Freire
António Maria Alves Gomes Marujo Lopes
António Miguel Queiroga Santos Sengo
António Miguel Vicente Figueira
António Perdigão Duarte Silva

António Ricardo Oliveira Treno 
Bruno Alexandre Rebocho Cardador
Bruno Miguel Alves Neves
Bruno Miguel Goulão
Bruno Miguel Pombinho Cachapa
Carlos Emanuel Oliveira Ferreira
César Manuel David Calmeirão
Cláudia Diana Proença Fragoso
Cristina Casquinha Santos Mata
Cristina Maria Nunes Carvalho Miradouro
Diogo Baptista Rodrigues Pires
Duarte Manuel Madeira Lourenço
Eduardo José Brito Fernandes
Emanuel Cruz Figueiras
Fábio Dinis Ravasqueira Álvaro
Fábio Manuel Lourenço Martins
Fernando João Duarte Carmo A.Fernandes
Filipa Cristina Mira Ferreira Marques Cachapa
Filipa Isabel Fialho Velhinho
Filipa Sousa Ramalho Calde. Barradas
Filipa Vieira Silva Pereira Lopes
Filipe Miguel Neto Eusébio
Francisco José Cruz Figueiras
Francisco José Nascimento Correia
Francisco Miguel Lourenço da S.G.Serafim
Helena Isabel Maximino Caldeira
Helena Isabel Serrano Tempero
Inês Marie Meire 
Joana Isabel Quadrado de Sertório
Joana Maria Cabral  MoncadaP.Vasconcelos
Joana Maria Nunes Carvalho Miradouro
João Diogo Castelo Branco Vieira Lopes
João Gancho Figueiredo
João Guilherme Magno Serrano
João Pedro Cambeiro Barrulas
João Pedro Correia Courelas
João Pedro Fernandes Boaventura
João Pedro Maurício Alexandrino 
José Carlos Santos Monginho Pmour
José Eduardo Sousa R. C. Barradas
José Manuel Silva Rosa
José Maria Basílio Pais Benedito
José Paulo Segal Leal Costa
Liliana Casimiro Pinota
Luís Filipe Pica Maximino
Luís Maria da Silva Murteira Piteira
Luís Miguel Reis Peças
Mafalda Alexandra Raimundo Pardal
Mafalda Franco Mira Marques Costa
Magda Gisela Santos Marreiros
Maria Cristina Oliveira Treno
Maria Filipa Moreira Vasconcelos
Maria Joana Prates Firmino
Maria Luis Pirraça Pereira
Maria Madalena Garcia Sepúlveda
Maria Margarida C. Borges Ricardo
Maria Margarida Piteira Teixeira Z.Coia
Maria Rosa Fialho Amaro
Maria Teresa Cayola Veiga M.Passanha
Mariana Fernandes Calhamar S.Felício
Mariana Vaz Freire Pedrosa
Marisa Cristina Lapa Fernandes
Marta Sofia da Silva Ferreira
Miguel Alves Palmeiro Cruz Carvalho
Miguel António Torres Paiva

OS GALARDOADOS NO ANO DE 2019
75 ANOS 1944 - 2019

Afonso Henriques Cabrita Paixão
Alcides António Candeias Rebocho
Alexandre José Mosca Saloio
Almério Luís Moreira Moleiro
António Conceição Martins Monginho
António José Galego Quaresma
António José Trindade Figo
António Luís Ferreira Moleiro
António Manuel Pereira Sousa
António Manuel Tropecêlo Monteiro
António Pedro Marques Vilalva
Anúplio José Mesquita Rodrigues
Benvindo Aquilino Mendes Santos Matos
Bernardo Martins Alabaça
Cândido António Pais Fonseca
Diogo Romeiro Cerejeira
Domingos Galvão Chagas
Eduardo Domingos Costa Peças
Eduardo Santos David Tropecelo
Elisiário António Marques Carrão
Fernando José Preto
Francisco António Racha Semedo
Francisco José Tabuco Barreiros
Ilideo Manuel Barradas Tavares Santos
Jacinto Manuel Barrigoto
João António Coutinho Martins
João António Zambujo Monginho
João Rosa Silva Fialho
José António Peixe
José Diogo Leirão Moio
José Fernando Machado Oliveira
José Ferreira Simões
José Francisco Correia Molero
José Inácio Quintas
José Jerónimo Caeiro Martins
Ludgero Encarnação Ferreira
Luís António Frade Gomes
Luís Pedro Marques
Manuel António Matos Santos
Manuel Celestino Pires
Manuel Domingos Palhotas Silveira
Manuel Evaristo Ramalho Almeida
Manuel Joaquim Leirão Moio
Máximo António Coutinho
Miguel Joaquim Borrego Sales
Orlando Sebastião Silva Passos
Romão Joaquim Valente
Rui Araujo Cordeiro
Salvador Joaquim Silvestre Lourenço
Santos José Conceição
Vasco Joaquim Correia Malarranha
Vasco Magessi Costa Abona Palmeiro
Virgílio António Valverde Nogueira
Virgílio Augusto
Victor José Fialho Barrigoto
Victor José Figo Canelas
Vitorino José
Vitorino José Silva Cordeiro

50 ANOS – (1969-2019)
 
António Francisco Duarte Agostinho Caixeiro
António José Carvalho Barbosa
António José Ramalhinho Mata
António Manuel Garcia Quadrado

ENTREGA DE FLÂMULAS e DIPLOMAS
 Tendo em vista a entrega de Flamulas e Diplomas, aos ex-alunos com 75, 50 e 25 anos de entrada no Oratório, 
inclui este O Elo, as listagens correspondentes, aos anos de 1944, 1969 e 1994.
 Na relação dos 25 anos, constam mais de 100 antigos/as alunos/as!!! 

LISTAGENS DOS ANTIGOS ALUNOS 75, 50 e 25 ANOS

(Continua na página seguinte)
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OS GALARDOADOS
NO ANO DE 2019

25 ANOS (1994-2019)

(Continuação da página anterior)

Miguel Maria Baptista Vaz Freire Saragoça
Nádia Patrícia Monteiro Paiva
Paulo José Veiga Ribeiro
Pedro Filipe David Calmeirão
Pedro Filipe Neves Marreiros
Pedro Manuel Simões Rosa Fialho
Pedro Miguel Caracinha Rebotim P. Oliveira
Pedro Miguel Leitão Saiote
Pedro Miguel Matos Metrogos
Pedro Miguel Xavier Fernandes
Raquel Maria Nunes Carvalho Miradouro
Raquel Sofia Festas Cruz
Ricardo Jorge Carlinhos Carvalho
Rodrigo Miguel Lopes Galhardo
Rui David Charrua Morais
Sandro Filipe Farinha Freira
Sara Cristina Eustáquio Teixeira
Sara Franco Graça
Sara Isabel Percheiro Carrajola
Sara Margarida Martins Rosmaninho
Sergio Manuel Pires
Tânia Sofia Coimbra Calado
Teresa Jesus Costa Rocha R. Carvalho
Tiago José Perdigão Landum

 Desde sempre que o desporto, nas vá-
rias modalidades, tem sido praticado no 
Oratório, como aliás foi citado no boletim n.º 
110 de Maio de 1962 do Juventude Sport 
Clube, ao referir-se à presença de elemen-
tos daquele Clube no Dia do Antigo Aluno 
Salesiano  realizado  no dia 6 daquele mês.
 “A nossa 
presença repre-
sentava um 
agradecimento 
em nome dos 
desportistas que 
tiveram a sorte 
de frequentar 
aquela Escola 
(única em Évora) onde o desporto rei nun-
ca foi considerado um crime, mas sim um 
bem. E sabemos que muitas dezenas de 
rapazes não passariam de guardadores de 
gado ou rachadores de lenha se os Padres 
Salesianos não lhes tivessem ensinado a 
ler e a escrever”.
 Por isso quer no futebol, como nas mo-
dalidades ditas de pavilhão, ao longo dos 
anos realizaram-se os mais diversos tor-

 O novo Arcebispo da Arquidiocese de 
Évora, é, também, Antigo Aluno Salesiano!
 No passado dia 2 de Setembro, na Sé 
de Évora, tomou pos-
se o novo Arcebispo 
de Évora, D. Francisco 
Senra Coelho, nome-
ado Bispo Auxiliar de 
Braga desde Abril de 
2014. D. Francisco, 
conhece bem a nossa 
Arquidiocese, pois, 
concluiu o curso Su-
perior de Teologia no 
Seminário Maior de 
Évora, tendo sido ordenado a 29 de Junho 
de 1986, na igreja de Nossa Senhora Auxi-
liadora, pelo então arcebispo D. Maurílio de 
Gouveia e  exercido o seu ministério, nome-
adamente, nas paróquias de Nossa Senho-
ra da Saúde, Nossa Senhora de Fátima, São 
Manços, Nossa Senhora da Consolação, em 
Arraiolos, tendo sido também diretor e 
editor do boletim “Igreja Eborense, Vida e 
Cultura da Arquidiocese de Évora”, redator 
religioso e cultural da Rádio Renascença 
- Voz do Alentejo, capelão do estabeleci-
mento prisional de Évora, professor no Ins-
tituto Superior de Teologia de Évora, vigário 
forâneo da Vigaria de Évora e moderador 
da Zona Pastoral Centro/Sul da Arquidio-

Novo Arcebispo
cese de Évora. Foi, ainda, assistente reli-
gioso dos estúdios da Rádio Renascença e 
da Rádio Sim, em Évora, assistente dioce-

sano do Movimento da 
Mensagem de Fátima, 
da Associação dos 
Missionários de Cristo 
Sacerdote, do Movi-
mento dos Cursos de 
Cristandade e mem-
bro do Conselho Pres-
biteral e do Cabido da 
Basílica Metropolitana 
de Évora, na qualidade 
de cónego capitular, 

assumindo as funções de tesoureiro-mor. 
 D. Francisco, ocupa o 7.º lugar  na nossa 
arquidiocese, tendo como predecessores: 
D. Augusto Eduardo Nunes, D. Manuel Men-
des da Conceição Santos, D. Manuel Trinda-
de Salgueiro, D. David de Sousa, D. Maurílio 
de Gouveia, e por último D. José Alves.
 Como pároco da Paróquia de Nossa Se-
nhora de Fátima (Bacelo), deixou uma im-
portante obra (igreja nova, centro social e 
paroquial, várias actividades paroquiais…), 
sendo recordado pelo seu imenso  labor em 
prol “da sua paroquia”.
 Desejamos a D. Francisco Senra Coe-
lho, votos de continuação de um profícuo 
pastoreio,  na nossa arquidiocese.

O Desporto 

neios, tendo sido os do futebol, nomeada-
mente nos períodos de férias ou defeso das 
competições federadas, os de maior relevo, 
não só pelo número de equipas inscritas e 
respetivos praticantes, como pelo número 
de assistentes que os presenciavam.
 Neste contexto recordamos hoje um 
dos primeiros torneios realizados, denomi-
nado “Taça Oratório de S. José – primeiras 
categorias”, em que participou, entre ou-
tras a equipa dos Argentinos Futebol Clu-
be, como consta no cartão do jogador José 
António Gomes Almeirim, que publicamos.
  Como curiosidade dizemos que o Dire-
tor Desportivo era o Professor Artur Madeira 
que foi meu professor da 3.ª e 4.ª Classes.
  Tendo sido inclusivamente ele que fez 
com que eu tivesse prosseguido os estudos 
para além da Escola Primária.

Armando Ribeiro

no Oratório    

 Temos lembrado em boletins anterio-
res, das actuais formas de pagamento 
da quotização, e, a alertar para as ne-
cessárias alterações num futuro pró-
ximo, visto a maioria dos associados 
pagar uma quota anual, de apenas seis 
euros! Felizmente, a maioria vai ouvin-
do o nosso apelo e optando por um dos 
sistemas que o Centro vai propondo.
 O sistema “cobrança em Évora”, só 
tem sido possível graças à colabora-
ção do nosso amigo Canha, que em-
bora não sendo antigo aluno, nos tem 
dado uma ajuda preciosa, que muito 
agradecemos, mas, como tudo na vida 
tem um fim… assim, a partir de 2019, 
serão estes os meios de pagamento: 
 - transferênciabancária ou depósito 
ao balcão:

IBAN 
PT50 0036 0031 991 002654 1771

 - Em cheque ou numerário, por correio, 
ou presencialmente, na Sede do Centro.
 Para os associados que por diversas 
razões não lhes tem sido possível liqui-
dar, as QUOTAS são enviadas, junta-
mente com os O ELO anteriores e as-
sim acontece com o presente O Elo, 
com as quotas do CORRENTE ano, 
agradecendo a sua liquidação usando 
os  meios de pagamento em vigor. 
 Para os associados que as vão liqui-
dando, (com excepção ainda este ano, 
as que estão a ser cobradas pelo CO-
BRADOR em Évora), as quotas seguem 
na mesmo pelos O Elo, sendo estes, os 
procedimentos adoptados no futuro. 
 Ficaremos aguardando a melhor re-
ceptividade dos A. A. ao novo modelo. 
Obrigado.

Pagamento de Quotizações 
(No futuro será assim)
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 No “O Elo” anterior, foi feito um convi-
te aos antigos alunos dos anos cinquenta/
sessenta. Para a maioria dos antigos alu-
nos pode parecer descabida esta referên-
cia àqueles anos, porque não aos setenta, 
oitenta…. ou qualquer outro ano?
 A razão é simples, pelas estatísticas 
dos últimos anos, verifica-se que são os 
antigos alunos dessa época os que têm a 
maior participação nas actividades dos Dias 
Locais, Dias Nacionais, em celebrações de 
datas comemorativas, em homenagens, 
em número de associados efectivos que o 
Centro tem, e quaisquer outras iniciativas, 
nomeadamente no lançamento do livro “Os 
meninos da Escola dos Padres”.
 Já afirmámos por diversas vezes, e não 
nos cansamos de repetir, que foi o sau-
doso Padre Fernando Valente quem teve 
maior “culpa”, de ficarmos “agarrados” ao 
Colégio, mas, com tantos salesianos que 
passaram por esta casa, acreditamos que 
mais alguns Padres Salesianos, terão dei-
xado “marcas” em  alunos doutras épocas, 
e, gostaríamos que ao menos uma vez por 
ano marcassem presença, lembrando, jun-
tamente com ex-colegas, esses Salesianos 
e as muitas histórias e peripécias vividas 
no Colégio… Cremos, que depois dessa ex- 
periência, voltariam noutros anos!... Não 
percas a oportunidade de vir receber o Di-
ploma dos 25 anos ou o Emblema dos 50 
anos!, para que o Centro passe a ter partici-
pação de Antigos/as Alunos/as, de “outros 
tempos”.

Para os AA dos Anos 60

 No dia 7 de 
Abril de 2018 
foram ordena-
dos diáconos o 
Casimiro Morais 
e o Salvador 
José, dois sale-
sianos timoren-
ses que estu-
dam Teologia e 

residem nos Salesianos de Évora ao abrigo 
do protocolo de colaboração que, desde 
2012, vigora entre a Visitadoria de Indo-
nésia-Timor (ITM) e a Província Portuguesa 
(PPSS). Os objetivos deste acordo são, por 
um lado, colaborar na formação teológica 
e salesiana dos jovens da Visitadoria ITM, 
por outro, fortalecer a dimensão missioná-
ria da PPSS.
 A celebração teve lugar na Igreja de Nos-
sa Senhora Auxiliadora, de Évora e foi presi-

 Conforme noticiado o 5.º Encontro/
/Convívio, dos ex-atletas e colaboradores 
do Centro de Cultura e Desporto dos Sale-
sianos, realizou-se dia 28 de Abril, no refei-
tório do Colégio dos Salesianos.
 Não foi ainda este ano que consegui-
mos ultrapassar a meia centena, (um ob-
jectivo !!!), mas foi o ano com o maior nu-
mero de participantes.
 Para além da apetitosa ementa esco-
lhida pela comissão, composta pelo José 
Eduardo, Luís Cascalho e Rogério, surgiram  
também algumas surpresas, tais como: bo- 
lo de aniversário (foto), fados, cantados e 
tocados por dois amigos de alguns dos pre-
sentes, e ainda a oferta a todos os partici-
pantes, duma camisola com o emblema do 
Centro de Cultura e Desporto dos Salesianos 
de Évora, oferta dos Cafés Delta, através do 
J. Prates. O Centro a todos agradece.
 Dos 78 elementos que participaram  em 
todos os convívios anuais, apenas 15 mar-
caram presença em todos eles. Este ano, 

5.º Encontro/Convívio 
dos Ex-atletas, Dirigentes e Colaboradores 
do C. de Cultura e Desporto dos Salesianos

compareceram 5 novos elementos, e, as-
sim, voltou a haver entre os presentes, quem 
não se encontrasse há mais de 30 anos!...
Foi marcado, já, o 6.º CONVIVIO, sendo a  
comissão organizadora composta por: João 
Paulo, João Capacete e Pedro Caldeira,  que 
nos criam expectativas dum óptimo conví-
vio, igualando, pelo menos, os CONVIVIOS 
anteriores, que têm tido  a particularidade  
de nunca se terem realizado no mesmo 
local. No próximo O Elo diremos o dia e o 
local para o do próximo ano.

Ordenação Diaconal de CASIMIRO MORAIS e SALVADOR JOSÉ
dida pelo Arcebispo de Évora, D. José Fran-
cisco Alves, que ordenou os diáconos.  
 O testemunho do Casimiro e do Salvador: 
 «Um sentimento de enorme alegria 
inunda os nossos corações! O nosso ser es- 
tá em festa! A nossa alma rejubila pela chu-
va de graças divinas derramadas no terreno 
da nossa existência. Tudo é graça! A graça 
de Cristo Ressuscitado!
 Diante deste grande dom divino que é o 
Diaconado que acabamos de receber, quere-
mos agradecer a Deus do fundo do coração 
pela graça da vocação que nos foi concedida. 
 Este dia tem uma origem, uma história 
um início para contar. Temos plena consciên-
cia de que o facto de chegarmos aqui, foi e é 
por bondade divina e não por mérito nosso. 
Foi o Senhor que lançou sobre nós o seu olhar 
de amor, nos seduziu, nos chamou e nos con-
sagrou para um ministério santo e eterno, ao 
serviço da Igreja e da Congregação Salesiana.

 Somos também o primeiro fruto de um 
memorandum de colaboração celebrado 
pelas Províncias Salesianas de Portugal e 
de Timor. Sentimo-nos invadidos por uma 
enorme alegria e gratidão! Alegria, porque 
todos fazem parte da nossa vida. Gratidão, 
pelo que nos deram e nos proporcionaram. 
Sobretudo pela nossa formação teológica e 
religiosa salesiana.
 Pedimos uma oração para que Deus 
nos ajude nesta caminhada vocacional e 
para sermos sempre fiéis e perseverantes 
na nossa vocação salesiana, para sermos 
no mundo portadores de amor de Deus 
aos jovens, especialmente aos mais po-
bres e abandonados, e para exercermos o 
ministério do Diaconado como um ofício de 
amor, na fidelidade. Obrigado!»

Casimiro Morais e Salvador José
(in Boletim Salesiano n.º 568 de junho/2018)

Círculo 
de Domingos Sávio


