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BODAS DE OURO
de Ordenação Sacerdotal
do Pe. Simão Pedro Cruz

 Com a igreja de Nossa Senhora Auxiliadora totalmente cheia,  
em que participaram os alunos, professores, auxiliares, e represen-
tantes de grupos da Família Salesiana de Évora e de outros Colégios 
Salesianos em Portugal, tendo estado presentes um bom número 
de antigos alunos com alguns familiares, foi celebrada a Eucaristia 
no dia 9 de Novembro, dia da “santidade juvenil”, nos Salesianos de 
Évora, e em que foi prestada homenagem ao Pe. Simão Pedro Cruz, 
pelos seus cinquenta anos de ordenação sacerdotal.
	 No	final	da	Eucaristia,	e	pelo	professor	Victor	Fialho,		que	exerce	
funções docentes no colégio, e é Presidente da Assembleia Geral do 
Centro dos Antigos Alunos de Évora, foi apresentado um  resumo do 
que tem sido a vida do Pe. Simão, ao longo destes cinquenta anos, 
salientando-se que em Évora, já esteve como director nos anos 
de 1976 a 1978, e em 1979, como professor do seminário maior, 
voltando agora desde 2017 como director do Colégio Salesiano.

Domingo, 28 de Abril - 2019
10.45h. - Recepção aos Antigos/as Alunos/as.
11.00h. - Romagem às campas dos Salesianos e homena-

gem ao A. A. J. Palminha.
11.45h. - Colocação de flores no busto de D. Bosco. 
12.00h. - Eucaristia.
13.00h. - Entrega de:

Emblemas/flâmula/diploma aos Antigos Alunos 
de 75 anos.
Emblemas/flâmula aos Antigos Alunos de 50 anos.
Diplomas aos Antigos Alunos de 25 anos.
Diplomas a Antigos Alunos de 65 anos.
Emblemas/flâmula aos associados não A. A.
Diploma de Mérito a Antigo Aluno.

13.30h. - Almoço/Convívio.
As inscrições para o almoço decorrem até dia 
20 de Abril e podem ser efectuadas:

- Na sede do Centro dos A. A. (sábados de tarde).
- Através de um membro directivo.
- Por mail: caasalesianosev@gmail.com
- Telemóvel: 967 557 951 ou 966 800 432

CENTRO DOS ANTIGOS 
ALUNOS DE DOM BOSCO
SALESIANOS DE ÉVORA

DIA LOCAL 
DO ANTIGO 
ALUNO

 - Programa - 

A primeira presença 
dos Salesianos em Portugal

 Apesar de não ter sido a primeira cidade a solicitar a vinda dos 
Salesianos,	Braga	foi	a	primeira	localidade	portuguesa	a	beneficiar	
da	presença	dos	filhos	de	D.	Bosco	em	Portugal.
 Foi nessa cidade que a Obra Salesiana começou a sua activida-
de no nosso País. Efectivamente, foi a 8 de novembro de 1894 que a 
esta cidade chegaram, vindos de Itália, e enviados pelo 1.º sucessor 
de D. Bosco, o Pe. Miguel Rua, os 3 primeiros salesianos para as-
sumirem a direcção do Colégio dos Órfãos de S. Caetano, que fora 
fundado por D. Frei Caetano Brandão em 1791 e que, nessa altura, 
já gozava de grande prestígio, pela acção pedagógica que desempe-
nhava	junto	dos	rapazes	pobres	e	que	muito	se	identificava	já	com	
a acção que o Pe. João Bosco começava a desenvolver nas ruas de 
Turim. Recorde-se que o director desse Colégio era, nessa altura, 
o famoso Pe. Cruz que, por motivos de saúde, propôs à Comissão 
Administrativa a entrega do Colégio aos Salesianos e tudo fez para 
que tal se concretizasse a 8 de novembro de 1894.
 A transição da metodologia de trabalho nesse colégio para a 
pedagogia sale- 
siana foi-se fa-
zendo gradual-
mente, sendo de 
destacar, além do 
desporto, a intro-
dução da música 
vocal e instru-
mental (banda 
de música), as 
representações 
teatrais e os pas-
seios em contacto com a natureza, como factores de alegria e de 
formação humana e que foram conferindo àquele Colégio caracte-
rísticas de uma verdadeira casa salesiana.
 Aliás, foi ao som da banda musical do Colégio que, anos depois, 
no dia 7 de Março de 1906 o 1.º sucessor de D. Bosco, Pe. Miguel Rua, 
foi recebido entusiasticamente pelos alunos do Colégio de S. Caetano, 
bem como por uma numerosa multidão de pessoas daquela cidade.
	 Refira-se	que	na	origem	da	vinda	dos	Salesianos	para	Portugal	
teve	papel	importante	o	Pe.	Sebastião	Leite	de	Vasconcelos	que	so-
licitou insistentemente a D. Bosco, que ele conhecera pessoalmen-
te	em	Turim,	que	este	beneficiasse	Portugal	com	a	sua	obra	que,	en-

(Continua na página 3)
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CORPOS SOCIAIS para o triénio 2019/21

Quem não o leu, ainda, 
está a tempo!… Pode, adquiri-lo por, 

apenas, 10,00€, 
na Livraria Salesiana, 

no alfarrabista Oliveira 
(Rua de Machede), 

ou 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

“Os Meninos da Escola 
dos Padres”

 Realizou-se a Assembleia Geral para a 
eleição dos Corpos Sociais para o triénio 
2019-2020-2021, anunciada através de 
convocatória, enviada a todos os associa-
dos.
 Na reunião estiveram presentes, para 
além dos associados que se disponibiliza-
ram para o efeito, o senhor Pe. Simão Pedro 
Cruz – director do Colégio e o senhor Pe. 
José Adolfo Duro, que foi apresentado, pelo  
Pe. Simão como o  novo delegado local do 
Centro dos Antigos Alunos. 
 Lista dos membros eleitos para os 
Corpos Sociais do Centro, no triénio 
2019/2021:
 ASSEMBLEIA GERAL
 Presidente:	Victor	Manuel	Matos	Fialho;	
1.º Secretário:	Elsa	Cristina	Vicente	Barre-
las;	2.º Secretário: Jorge Manuel Carvalho 
Malarranha.
 CONSELHO FISCAL (Efectivos) Presi-
dente:	 Armando	 José	 Correia	 Ribeiro;	Se-
cretário:	 Manuel	 Jesus	 Brito	 Casco;	Rela-
tor: Hélder Augusto Garcia Pereira.

 Suplentes: Primeiro: António Miguel Cal-
ça	 Baltazar;	 Segundo: Marta Isabel Amado 
Casco;	 Terceiro: Jorge Manuel Rosa Matos.
 DIRECÇÃO (Efectivos): Presidente: 
Renato	Manuel	Casco;	Vice-Presidente: 
Feliciano	Rogério	Correia	Caeiro;	Secre-
tário: Alberto	 Fernando	 Pinheiro;	 Tesou-
reiro: João	 Rafael	 Bonito	 Serrano;	 Vogal: 
António	Jacinto	Godinho	Pinelas;	Delegado: 
Padre José Adolfo Duro.
 Suplentes: Primeiro: Maria Gisélia 
Fernandes	 Carvalho	 Silva;	 Segundo: Maria 
Manuela	 Pinto	 Caeiro	 Cruz;	 Terceiro: Joa-
quim	Manuel	Piteira	Alberto;	Quarto: Júlio 
Hermínio	 Neves;	 Quinto: Armando Daniel 
Chalrrito Garcia.
 Durante este triénio, irão ocorrer, impor-
tantes datas comemorativas, nomeadamente: 
 - 16 de Agosto de 2020 - 205 anos do 
nascimento de Dom Bosco.
 - 19 de Fevereiro de 2021 -  95 anos da 
chegada dos Salesianos a Évora
 - 19 de Abril de 2021 - 85 anos da fun-
dação do Centro dos Antigos Alunos.

 O senhor Pe. Ramiro Galhispo come-
morou no passado dia 18 de Novembro na 
sua terra natal, Carangueijeira - Leiria, 60 
anos de Ordenação Sacerdotal, e 70 anos 
de	primeira	Profissão	Religiosa.
 Embora, nos últimos tempos, o Pe. Ra-
miro tenha passado por vários problemas 
de saúde, tendo, mesmo, sido submetido 
a intervenções cirúrgicas, mas, a sua fé, 
esperança, força de vontade, apego à vida, 
vivacidade e alegria, têm-no ajudado a ul-
trapassar, esses contratempos!
 O Pe. Ramiro foi pároco da Paróquia de 
Nossa Senhora Auxiliadora, entre os anos 
2000 e 2002. Embora tenha sido um curto 
período de tempo, foi aqui muito estimado, 

60 ANOS DE SACERDÓCIO
como ele próprio comprova, nas tantas ve-
zes que refere, que a sua passagem por Évo-
ra, lhe deixou profundas marcas, que guarda 
no coração! Para com o Centro dos Antigos 
Alunos, o Pe. Ramiro,  tem sempre calorosas 
palavras de incentivo e coragem, principal-
mente, quando nos visita e as coisas não nos 
correm, tão bem, como gostaríamos. 
 O Centro, roga, para que Dom Bosco e 
Nossa Senhora Auxiliadora lhe alcancem 
de Deus, o dom da vida e da saúde, para 
que possa continuar a transmitir-nos por 
muitos anos, a sua contagiante energia e 
alegria de viver!  
 Parabéns, Pe. Ramiro! Grande abraço, 
cheio da nossa gratidão!

 Os dias 24, são sempre dias festivos para a Famí-
lia Salesiana! Nestes dias, na missa das 18.30 horas, 
é concedida a Benção de Nossa Senhora Auxiliadora 
com a fórmula usada por Dom Bosco. 
 Junta-te a nós, para como membros desta gran-
de Família, honrarmos a Deus e apresentar as nossas 
petições ou agradecimentos por intercessão da Mãe 
Auxiliadora.

 Nos dias 23 e 30 de Maio (quinta-feira), o terço do mês de Ma-
ria, será orientado pelos antigos alunos, na Igreja de Nossa Senho-
ra Auxiliadora.
 Neste ano, gostaríamos de poder contar com novos elemen-
tos! Agradece-se, antecipadamente, aos que forem contactados, 
que nos informem da sua disponibilidade, com indicação do dia 
pretendido. 
 A recitação do terço ocorrerá pelas 18h., seguindo-se a euca-
ristia.

TERÇO NO MÊS DE MAIO DIAS 24

 - transferência bancária ou depósito 
ao balcão:
IBAN PT50 0036 0031 991 002654 1771
 - Em cheque ou numerário, por cor-
reio, ou na Sede do Centro, aos sába-
dos de  tarde.
 Muitos associados, residentes em di-
versas localidades e mesmo já alguns 
de Évora, procedem à liquidação da 
quotização por “transferência bancá-
ria”, outros, optando pelo pagamento 
de forma presencial, vão matando sau-
dades, dos tempos “que já lá vão”…, na 
SEDE!…
 Informamos, todavia, que os siste-
mas acima referidos serão os únicos 
num  futuro próximo, mas, para alguns 
“resistentes” e residentes em Évora, 
o nosso colaborador J. Canha, vai con- 
tinuar a “bater” a algumas portas,  
para que as quotas de 2019 possam 
ser liquidadas. Aos que receberam as 
quotas de 2018, juntamente com o “O 
Elo” de Novembro, e que não puderam 
proceder à sua liquidação, aplica-se, 
também, o sistema em vigor para o  
corrente ano.
 O Centro agradece a atenção!

ESTÃO A PAGAMENTO 
AS QUOTAS DE 2019

ENCONTRO NACIONAL
de ANTIGOS ALUNOS SALESIANOS 

em AROUCA dias 1 e 2 de Junho 
(ler programa na última págima)
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 Após a Eucaristia, e também com a 
sala de Dom Bosco repleta de participan-
tes, as boas vindas foram dadas pelo An-
tigo Aluno de Mérito do Centro de Évora 
o José Noites, e foi apresentado pelo an-
tigo aluno de Manique,  Jorge Santos,  o 
livro “Minha Terra Minha Flor” da autoria 
do Pe. Simão Pedro Cruz.
 A obra acolhe cinco temas: Poesia(s), 
Abraço, Olhar(es), Quadras e Retratos.
 A mesa de honra foi constituída 
pelos Arcebispo de Évora D. Francis-
co Senra Coelho, o Provincial dos Sale-
sianos, Pe. José Aníbal Mendonça e pelo 
autor do livro, Pe. Simão Cruz.
 Todos usaram da palavra, e em que enalteceram as qualidades 
do Pe. Simão, não só como “poeta” como prova o livro, mas também 
destacando as suas qualidades humanas.
 Houve um momento de declamação de alguns poemas do livro 
e um momento musical.
 Encerrou o autor com sessão de autógrafos,  agradecendo a to-
dos os que trabalharam para que o Livro fosse uma realidade.
 Seguiu-se um almoço.

BODAS DE OURO
de Ordenação Sacerdotal
do Pe. Simão Pedro Cruz

A poesia, melodia/ nasce/ das vibrações/ dos 
corações.
 
Livres são as mãos vazias/ da inveja e do 
rancor:/tornam o mundo mais livre/do mal, 
mais cheio de amor.

Por todo o riso e lágrima contrita/pela 
noite que em  mim desmaia aflita/por todo 
o justo e pelo pecador…Por tudo, ó Deus, 
suplico-Te, Senhor.

Um abraço: eis o gesto./«Parabéns» - eu, no 
meu jeito./ Depois, és tu: «obrigado»./ E pronto. Está tudo feito.

Eu já dei graças ao céu,/a Deus, donde tudo 
vem,/sempre rezo de mãos postas/ aos olhos 
de minha mãe.

Versos? Faço-os todo o dia:/ é só olhar p’la 
janela…/Que querem? É uma mania/ E já 
não me livro dela!

Conheço pessoas simples /E sem classifica-
ções /que sobre as coisas da vida /me deram 
grandes lições.

Muito andei a escrever /sobre o eu, que mal 
conheço/ e hei de continuar a ser / um livro 
no seu começo… 

S I M Ã O  C R U Z

2 0 1 8

Minha Terra Minha FlorMinha Terra Minha FlorMinha Terra Minha Flor

Minha Terra Minha FlorMinha Terra Minha Flor
SIMÃO PEDRO CRUZ nasceu a 1 de Janeiro 
de 1939, em Roios, aldeia do concelho de Vila 
Flor (Trás os Montes). É membro da Congrega-
ção dos Salesianos, fundada por S. João Bosco. 
Frequentou o seminário menor em Mogofores 
(Anadia), donde transitou para Manique do 
Estoril, onde fez o noviciado e professou como 
salesiano em 1957. Fez o Curso de Filosofia na 
Universidade Salesiana de Roma, onde obteve o 
grau de licenciatura em Filosofia em 1961. Fez 
o curso de Teologia em Espanha. Foi ordenado 
sacerdote em 30 de Março de 1968. Exerceu a 
docência em Filosofia para os formandos sa-
lesianos e ainda no Instituto Superior de Estu-
dos Teológicos (ISET), em Lisboa, nos anos de 
1972-1975 e no Instituto Superior de Teologia 
(ISTE), em Évora, nos anos de 1976-1979). De-
senvolveu a sua acção educativa e pastoral em 
várias casas dos Salesianos, desempenhando 
o cargo de diretor em várias delas (Manique 
do Estoril, Évora, Estoril, Mirandela, Lisboa). 
Foi Mestre de Noviços e Director em Vilarinho 
de Macieira da Maia entre 2000 e 2004. De 1979 
a 1990 foi Delegado Nacional para a Família Sa-
lesiana. Entre os anos de 1993 a 1999 foi provin-
cial dos Salesianos em Portugal. Actualmente, 
desde 2017, é diretor dos Salesianos de Évora.

 Tirámos, das muitas constantes 
no livro, estas quadras:

Versos? Faço-os todo o dia:
É só olhar a janela…
Que querem? É uma mania
E já não me livro dela.

Ponham-me à frente um papel
E algo com que se escreva
E começo a estender nele
O que dentro a alma leva.

Assim, rezo a quem me vê:
“Eu, poeta, me confesso…”
Mas, por mais voltas que dê,
Eu, a mim, não me conheço…

Para a amizade durar
Tem o povo muita arte:
Os amigos, são amigos;
Os negócios, são à parte.

Entre amigo e amigo
Que não se meta o diacho
Senão, lá vai a amizade
Pelo ribeiro abaixo…

O diacho é o dinheiro,
Ele é sempre o manganão:
Desfaz os pactos mais belos
Atados ao coração…

 Efectuou-se o lançamento do Livro “Minha Terra Minha 
Flor” da autoria do  Pe. Simão Pedro Cruz.
 Trata-se de um livro de poesia, que nos desvenda  a sua 
faceta de grande poeta, e nos permite conhecer  um pouco 
mais do Pe. Simão Cruz. Dos que  adquiriram o livro, não fal-
taram  testemunhos, relatando, que o leram, ou, iam lendo, 
de uma só vez, porque a sua leitura os prendia de tal modo, 
que não conseguiam parar!... 
 Encontram-se ainda, na sede do Centro, alguns exem-
plares, para venda ao custo de, apenas 5,00 €!

O Livro “MINHA TERRA MINHA FLOR”

 Que antigo aluno Salesiano, excluindo 
os mais jovens, do Colégio de Évora ou de 
outros  não conhece o BALTAZAR ?!...
 Mesmo muitos dos Salesianos que  
com ele convivem e o conhecem…
 O Baltazar, faz parte dos antigos alu-
nos dos “velhos tempos”, que sempre 
acampanha a vida do Centro, com grande 
intensidade e um enorme carinho!
 Esteve, à frente de muitas das iniciati-
vas, “dando a cara”, em quase todas! Lem-
bramos	as	deslocações	à	Madeira;	a	ida	à	
Itália;	e	os		muitos	passeios/convívios	que,	
ainda hoje, recordamos!…
 É o quarto antigo aluno, com mais 
anos de permanência nos corpos sociais do Centro, os quais to-
talizam trinta e sete anos, sendo: vinte e três como secretário da 

Assembleia	Geral;	 três	 como	presiden-
te	da	Direcção;	quatro	como	secretário	
e sete como vogal. Fez, também, parte 
da comissão organizadora do C.C.D.S.E., 
e, posteriormente da sua fundação, em 
1976. Integrou, ainda, numerosas co-
missões “ad hoc”, onde o seu trabalho 
foi, sempre, notório!
 Quando se cruza com um antigo alu-
no,	estas,	são	palavras	que		nunca	ficam	
por dizer: “…olha lá, ouve lá, sabes que 
no dia tal é o Dia Local?!” E, também ou-
tras vezes: “Não te esqueças que o Dia 
Nacional este ano é….”!

 O Baltazar é dos antigos 
alunos, que cumpre o lema 
desejado por Dom Bosco, 
porque, sabe ser: “um bom 
cristão, e honesto cidadão”!
 Sempre conciliador, 
bom conversador e quando 
algum de nós tem um gesto 
solidário	remata:	“Somos	fi-
lhos de D. Bosco”.
	 Profissionalmente	foi	chefe	de	serviços	da	Associação	Comer-
cial;	civicamente	fez	parte	dos	corpos	sociais	dos	Bombeiros	Volun-
tários	de	Évora;	foi	um	dirigente	desportivo	do	Sport	Lisboa	e	Évora,	
sendo	um	dos	impulsionadores	da	actual	sede;	participou	nos	mais	
diversos acontecimentos e actividades cívicas da Cidade.
	 Exemplar	chefe	de	família,	sendo	o	seu	filho	António	Miguel,	
também A. A., e dirigente do nosso Centro. Sua esposa D. Inês, 
sempre  apoiou o marido, nas actividades que desenvolveu no 
Centro, e já todos contamos com a  sua presença, como quase 
“obrigatória”…
 A Direcção do Centro dos Antigos Alunos de D. Bosco – Sale-
sianos de Évora, em reunião, onde estiveram presentes o nosso 
assistente Pe. Adolfo Duro e o director do colégio Pe. Simão Pedro, 
deliberou e aprovou por unanimidade atribuir-lhe  o “DIPLOMA DE 
MÉRITO” do Centro dos Antigos Alunos, reconhecendo a dedica-
ção de uma vida à nossa causa.
 Parabéns, ao GRANDE A. A. Isidoro Baltazar!

Diploma de Mérito

Isidoro Domingos Pinto Baltazar, 
entrou para a “Escola dos Padres”, 

em 6 de Outubro de 1941 
ficando com o n.º 1103. 

Foi baptizado em 4 de Novembro 
de 1934, e fez a primeira 

comunhão no dia 19 de Março 
de 1942. É associado do Centro 

com o n.º 26.

(Continuação da página 1)
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tão, começava a espalhar-se pela Europa. Aliás, 
foi por influência do próprio D. Bosco que o Pe. 
Sebastião	de	Vasconcelos	 funda	as	Oficinas	de	
São José do Porto, em 1883, após ter conhecido 
o Pe. João Bosco e tomado contacto com a sua 
obra	de	educação	profissional	para	a	juventude.	
 Depois dos Salesianos terem tomado a seu 
cargo o Colégio de S. Caetano em Braga foi-lhes 
também	 entregue,	 em	 1909,	 a	 Oficina	 de	 S.	
José		no	Porto,	fundada	pelo	Pe.	Leite	de	Vas-
concelos. Entretanto, a Obra de D. Bosco em 
Portugal, começava já a expandir-se por outras 
localidades, tais como Lisboa, onde os Salesia-
nos	tomam	conta	das	Oficinas	de	S.	José,	dois	
anos depois de terem chegado a Braga. No ano 
seguinte, em 1897, abrem uma casa de forma-
ção também em Lisboa, o Colégio do Sagrado 
Coração de Jesus. Em 1903 criam um orfanato 
nos Açores na cidade de Angra do Heroísmo e 
uma	Oficina	em	Viana	do	Castelo	em	1904.	Em	
1906	são	confiados	aos	salesianos	um	orfana-
to em Macau e uma Escola de Artes e Ofícios 
na ilha de Moçambique, em 1907. Em 1909 
tomam conta de dois orfanatos na Índia, bem 
como	das	Oficinas	de	S.	José	no	Porto.
 Todas estas instituições de tipo assistencial 
e voltadas para a promoção social e humana 
de jovens pobres e abandonados viriam a ser 
gravemente afectadas com a instauração da 
República em 1910, devido ao clima hostil e 
anti-clerical que se instalou na sociedade. Com 
o decreto da extinção das ordens e congrega-
ções religiosas, a maior parte dos salesianos 
a trabalhar em Portugal eram estrangeiros e, 
por isso, foram obrigados a abandonar o País, 
seguindo-se o encerramento das casas salesia-
nas entretanto abertas. Só passados 10 anos, 
em 1920, terminaria este período conturbado 
em que, para além da expulsão dos salesianos 
estrangeiros,	se	verificaram	assaltos	às	casas	e	
intimidações de vária ordem.
 Apesar do trabalho dos Salesianos em Bra-
ga ser francamente positivo acontece que, a 2 
de janeiro de 1911, por divergências entre a di-
recção salesiana e a Comissão administrativa, 
bem como com o surgimento de hostilidades 
aos religiosos, após a implantação da Repú-
blica, os Salesianos abandonam o Colégio com 
grande tristeza da população local.
 A concluir este breve apontamento sobre os 
primórdios	 dos	 Salesianos	 em	 Portugal,	 refira-
-se que, em 1994, foi neste mesmo Colégio, em 
Braga, que se iniciaram as comemorações do 1.º 
Centenário da chegada dos Salesianos a Portu-
gal, presididas, então, pelo arcebispo de Braga 
D. Eurico Dias Nogueira que, na altura, exprimiu 
este desejo perante o provincial de então, Pe. 
Simão Cruz: “Quem dera que os Salesianos pu-
dessem voltar à cidade de Braga, onde não lhes 
faltaria campo de acção!”.

José Cerca

	 Nasceu	a	9	de	Maio	de	1837	em	Mornese	–	Itália,	e	era	filha	de	José	Mazzarello	e	de	
Maria Madalena Calcagno, agricultores e bons cristãos. Nesse mesmo dia foi baptizada.
 O pai era um homem bom e sábio e a mãe era expansiva e alegre, e Maria “herdou” 
a sabedoria do pai, e da mãe a alegria.
 Mornese, na diocese de Acqui, pertencia à região de Piemonte, que tinha Turim por 
capital, onde Dom Bosco fundou a Obra Salesiana.
 Maria a quem chamavam (Mariazinha), ajudava nas tarefas caseiras e brincava mui-
to com os irmãos pois teve treze. Como quase todas as meninas daquele tempo, não 
frequentava a escola. Foi o pai, bom educador que 
lhe ensinou a ler e a contar. A mãe levava-a à igreja 
para as celebrações, onde gostava de ir, mas como 
não percebia todo aquele latim, aborrecia-se. Gos-
tava de saber coisas acerca de Deus e do seu amor 
para connosco. O seu primeiro catequista foi o pai.
 Foi só com 13 anos, em 1850, que fez a primeira 
comunhão.
 Em 1857 o bispo aprovou o regulamento, do 
grupo da Pia União das Filhas de Maria Imaculada, 
que tinha tido a sua inauguração em 1855, por cinco 
jovens de que Maria Mazzarelllo fazia parte. As Fi-
lhas da Imaculada reuniam-se semanalmente, mas 
de forma discreta, para fazerem a revisão de vida à 
luz do Evangelho.
 O tifo, doença contagiosa e mortal, em 1866 espalhou o terror da povoação. Maria 
Mazzarello que nesta altura não estava com a família, juntou-se a ela para cuidar de 
todos	os	doentes,	pai,	mãe	e	irmãos.	Quando	estes	ficaram	curados,	ela	foi	atingida	no	
dia 15 deAgosto, e esteve 52 dias de cama. Recuperou mas não se sentia com as forças 
anteriores, para os trabalhos que fazia até estar doente, e passou a efectuar outros, mas 
parte do tempo era na leitura.
 Ângela Maccagno amiga de Maria Mazzarello, fundadora do Grupo das Filhas da 
Imaculada, a mais instruída de todas deu inicio à escola primária feminina. As aulas 
eram na sua casa. Maria Mazzarello propôs à sua amiga, que podiam ensinar as meninas 
a	arte	da	costura.	Durante	um	ano,	tendo	como	mestre	Valentim	Campi,	um	simpático	
alfaiate da povoação aprenderam a ser costureiras. Começaram, então com dez meni-
nas. Mas com a simpatia da povoação o número foi aumentando.
	 Um	dia	um	tendeiro	de	Mornese	morreu-lhe	a	mulher,	e	como	tinham	duas	filhas	
de oito e seis anos, precisava de alguém para cuidar delas, pois como feirante andava 
sempre de um lado para o outro. Elas acolheram-nas, era então o ano de 1863.
 Em Outubro de 1864 Dom Bosco visita Mornese. O padre Pestarino que o tinha con-
vidado, perguntou-lhe: 
 - Por que não construir aqui um colégio, pois seria muito útil à juventude. Dom.Bos-
co concordou, e a partir daquele momento começou uma campanha de angariação de 
fundos.
 Entretanto Maria Mazzarello continuava a obra, que com outras Filhas da Imacula-
da, ensinaram costura e acolhia meninas órfãs. Era então 1867, um grupo diferente de 
um outro orientado por Ângela Maccagno, e o padre Pestarino, encorajado por D. Bosco 
pôs à disposição destas Filhas da Imaculada uma casa perto da igreja.
 É então que Maria Mazzarello deixa a casa da família e passa a viver em comunidade.
 Depois de Abril de 1871 Dom  Bosco reuniu o Capitulo da Sociedade Salesiana e 
posteriormente contacta o Papa Pio IX, e é autorizada a formação de uma Congregação 
de Irmãs. 
 Assim com as Filhas da Imaculada foi iniciado o Instituto das Filhas de Maria Au-
xiliadora, com a sede destas religiosas no colégio de Mornese. Maria Mazzarello que já 
tinha sido eleita como superiora das Filhas da Imaculada, e porque é preciso ter agora 
uma Superiora Geral, volta a ser eleita pela votação das 27 jovens que frequentavam o 
Instituto,e	nela	votam	21	companheiras.	Maria	Mazzarello	pede	apenas	que	seja	Vigá-
ria, pois diz ela que a verdadeira Superiora é Nossa Senhora. Em 1872 Maria Mazzarello 
e	mais	dez	jovens	fazem	a	profissão	religiosa.
 Com 37 anos Maria Mazzarello vai a Turim de comboio e quer uma ou outra situação 
fá-lo pela primeira vez.
 A Irmã Maria Mazzarello morre aos 44 anos no dia 14 de Maio de 1881. Após apenas 
nove anos da fundação do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, havia 165 irmãs, 65 
noviças e 28 comunidades ou obras. O Papa Pio XII declarou-a Santa em 1951. Os seus 
restos mortais veneram-se na Basílica de Maria Auxiliadora, em Turim.

A primeira presença 
dos Salesianos 

em Portugal

Madre Maria Domingas Mazzarello
(Primeira Superiora Geral das Filhas de Maria Auxiliadora)

(Continuação da página 1)
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RECORDANDO…
 Dos Colégios Salesianos têm saído em 
todo o mundo, desde que Dom Bosco come-
çou a lidar com os jovens pobres de Turim, 
muitos milhares de antigos alunos.
 Em Portugal alguns de nós sabemos 
que também existem antigos alunos, que 
têm ocupado e outros ocupam ainda hoje, 
lugares de grande destaque na religião, 
politica, no desporto, na cultura, no ensino, 
e nas mais diversas actividades culturais, 
associativas e cívicas.
	 Vamos	hoje	dar	 a	 conhecer	um	antigo	
aluno de Évora, daqueles, como se diz “dos 
quatro costados”.

• Euclides Júlio Brás Ferreira, nasceu em 
12 de Outubro de 1933, na cidade de Évo-
ra, e foi inscrito como aluno no Externato 
Oratório Festivo de S. José, “Escola dos 
Padres”, em 1 de Outubro de 1940, com 
o n.º 1020.

• Foi baptizado em 12 de Novembro de 
1933, fez a 1.ª comunhão em 8 de Abril 
de 1941 e crismou-se em 31 de Janeiro 
de 1946.

• Esteve na fundação do Circulo S. Domin-
gos Sávio em Évora, onde foi muito activo, 
quer na organização, quer no aconselha-
mento aos mais jovens, os quais ajudou 
imenso nas diversas actividades para que 
“nós, jovens, 
não estávamos 
preparados”.

• Fez também 
parte da direc-
ção do Centro 
dos Antigos 
Alunos, como 
vogal em 1952 
e 1953 e secre-
tário em 1954, 
e 1957 a 1961.

• É associado no 
Centro com o 
n.º 279.

• Recebeu a Flâmula / Emblema dos 50 
anos em 1990, e foi até hoje, ao receber a 
dos 75 anos, em 2015 como antigo aluno, 
que mais familiares estiveram a acompa-
nha-lo (três dezenas). 

Ficha Biográfica

• Euclides Júlio Brás Ferreira.
• Casado com Joana Maria Borralho Ferreira.
• 9	filhos,	14	Netos,	4	bisnetos
• Estudou nos seminários Salesianos de 

Mogofores e Estoril.
• Foi companheiro dos padres José Quin-

teiro, Armando Silva, Ramiro Pereira, José 
Soares, Adolfo Duro e Simão Cruz.

• Como Secretário da União dos Antigos Alu-
nos Salesianos de Évora integrou a Direção 
presidida por Joaquim Raque Silva, Mestre 
Sebastião Silva e Braulio Mendes.

• Era Assistente do Centro o saudoso Padre 
Pedro Morais.

• Fundou nessa altura o Circulo de S. Do-
mingos Sávio que teve como Presidente o 
Custódio Magueijo.

• No Patriarcado de Lisboa foi membro do 
Conselho Pastoral Diocesano do Secreta-
riado de Acção Pastoral e do Instituto In-
ternacional de Teologia a Distância (Cen-
tro Associado), de Madrid.

• Irmão Fundador (n.º 2) da Santa Casa da 
Misericórdia de Loures, tendo desempe-
nhado o cargo de Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral.

• Licenciado em Ciências Religiosas e Es-
pecialização em Teologia Pastoral, pela 
Faculdade de Teologia da Universidade 
Católica Portuguesa.

• Condecorado com o grau de Cavaleiro da 
Ordem Equestre de S. Silvestre Papa por 
S.S. João Paulo II e com o grau de Co-
mendador com Placa da Ordem Equestre 
de	 S.	 Silvestre	 Papa	 por	 S.S.	 Bento	 XVI.

• Dedica-se à arte poética.
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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
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

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
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

ENTREGA DE FLÂMULAS e DIPLOMAS
 No O Elo anterior, inserimos a listagem dos alunos de 1944, 1969 e 1994, que completam 75, 50 e 25 anos de entrada no Colégio 
Salesiano,  respectivamente. Obtivemos algumas moradas (poucas) e entrámos em contacto com esses antigos alunos, mas sendo 
tão  poucos os contactos que pudemos estabelecer, menos serão as respostas! Estamos, contudo, esperançados,  que alguns destes 
antigos alunos, marquem presença no Dia Local 2019!

LISTAGENS DOS ANTIGOS ALUNOS 75, 50 e 25 ANOS
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 Quem os conhece, sabe, como costumam 
terminar as nossas conversas, sempre que 
nos encontramos: “… Não estou esquecido, 
mas ainda não tive oportunidade de passar 
pelo Centro, para levantar a minha Flâmula 
com o emblema de associados NÃO ANTI-
GOS ALUNOS”!!!
 E, lá vamos repetindo: “…Aparece aos 
sábados de tarde na sede do Centro, ou 
participa num Dia Local do Antigo Aluno…” 
que se realiza anualmente, ocorrendo o 
deste ano, no dia 28 de Abril!  
 E, lá vamos repetindo: “…podes vir 
recebê-la, quando te for oportuno, pois, 
está pronta para entrega…”. Ficamos a 
aguardar que mais sejam levantadas.

ASSOCIADOS
NÃO ANTIGOS ALUNOS

C. A. A. S.

É V O R A

2 0 1 7

ASSOCIADO

 No dia 8 de Novembro, realizou-
-se	em	Vendas	Novas	o	encontro	das	
antigas alunas do Convento Novo de 
Évora, oportunidade para o reencon-
tro e para a homenagem às educado-
ras das Filhas de Maria Auxiliadora.
( in: Boletim Salesiano n.º 573)

Homenagem das Antigas Alunas
do Convento Novo de Évora

 O 6.º Encontro/Convívio dos ex-atletas, colaboradores e 
dirigentes do Centro de Cultura e Desporto dos Salesianos de 
Évora, acontecerá no dia 4 de Maio, no Monte Alentejano, no 
Rossio de S. Brás, sendo a comissão organizadora  constituída 
por: João Paulo, João Capacete e Pedro Caldeira.
 Contamos com a presença dos habituais participantes e  
gostaríamos de poder encontrar novos elementos, pois, pela 
capacidade da Comissão Organizadora e pelo local escolhido, 
parece-nos um encontro com características diferentes dos 
anteriores.  

6.º ENCONTRO/CONVÍVIO DOS EX-ATLETAS, 
DIRIGENTES E COLABORADORES 

DO CENTRO DE CULTURA E DESP. DOS SALESIANOS

 Foi com grande regozijo que tomei conhecimento dos resultados 
obtidos	pelas	Escolas	Salesianas	nas	provas	finais	do	3.º	Ciclo	e	Exa-
mes Nacionais do Secundário referentes ao Ano Lectivo 2017/18.
 Sendo os Rankings dos Resultados das Escolas Portuguesas, nas 
Provas Finais do 3.º Ciclo e Exames Nacionais do Secundário, da res-
ponsabilidade dos Órgãos de Comunicação Social, que, após a sua 
divulgação pela Direcção Geral de Estatística da Educação e Ciência 
e Júri Nacional de Exames, os tratam em função de um conjunto de 
variáveis, que difere de estudo para estudo, ainda os torna mais rele-
vantes, o que nos aprás registar.
 Salientamos também o 1.º Lugar dos Salesianos de Évora e Mogo-
fores na posição dos Rankings da Promoção de Sucesso.
	 Ao	verificar-se	que	são	as	Escolas	Salesianas	que	mais	promo-
vem o sucesso dos alunos, mesmo entre as Escolas Públicas do Con-
celho,  saliente-se ainda a 1.ª Posição dos Salesianos de Évora, nos 
Exames no Universo das Escolas do Concelho.
 Os elogios e reconhecimento da qualidade do Ensino nos Sale-
sianos	tem	sido		desde	sempre	como	se	justifica	ou	comprova	pela	
resposta dada pela Professora D. Maria Clara, aquando dos primeiros 
exames	de	admissão	às	Escolas	Técnicas	e	Liceus	realizados	nos	fi-
nais da década de quarenta do Século passado.
 Quando alguns pais e, encarregados de educação aguardavam na 
sala de espera da Escola Industrial e Comercial Gabriel Pereira, soli-
citaram  a uma componente do Júri, os resultados dos exames, antes 
da	sua	afixação,	a	Professora	D.	Maria	Clara		ao		ter	conhecimento		que	
a pergunta se referia a alunos do Oratório de São José, respondeu 
categoricamente “OS DA ESCOLA DOS PADRES PASSARAM TODOS”.
	 Por	isso	passados	setenta	anos	confirma-se	que	a	obra	realiza-
da pelos salesianos em Évora continua a ser digna de admiração e 
respeito,	ao	mesmo	tempo	que	confirma	que	quaisquer	que	sejam	
as orientações do Ensino terão que ser  baseadas  nos ensinamen-
tos de Dom Bosco.
	 Como	apontamento	final	apresentamos	os	nossos	parabéns	e	fe-
licitações a todos os que duma forma ou de outra contribuiram para 
tão excelentes e importantes resultados.

Armando Ribeiro

OS SALESIANOS E O ENSINO

 Decorria o ano de 1968. No velhinho colégio ou “escola dos pa-
dres” como ainda era conhecido, remontando às suas origens, um 
jovem franzino, de cabelo castanho escuro encaracolado e curto, 
juntava-se ao rol dos catraios da sua idade (só rapazes porque não 
havia turmas mistas) num cinzento e frio dia de Outubro, no início de 
um novo ano escolar. Não foi a chegada às primeiras classes, pois, 
por outras circunstâncias da vida, frequentara os primeiros anos da 
“primária”, como então se designava o ciclo de estudos referente aos 
primeiros anos do ensino básico (primeira e segunda classe) na esco-
la de São Mamede.
 Os amigos, esses já eram conhecidos alguns e outros depressa se 
tornaram “amigos de peito” nessa “terceira classe” e alguns pela vida 
fora, embora de outros tenha perdido o rasto.
 A passagem deste jovem foi curta e muito rápida, porque tinha a 
ambição de passar por este ciclo de estudos sem desperdiçar muito 
tempo porque queria aprender sempre mais e mais e sempre muito 
depressa. Contudo, não foram só as parcas recordações académicas 
que	ficaram	retidas	na	memória,	foi	toda	uma	vivência	cristã	que	con-
tribuiu	significativamente	para	se	ter	tornado	no	que	hoje	é.
 A pedagogia de São João Bosco do “Da Mihi Animas” (Dai-me al-
mas) que os salesianos, os seus professores, cooperadores e demais 
colaboradores aplicavam no quotidiano da vida da escola (e mais tar-
de nas actividades da paróquia), o são convívio com os colegas (lem-
bro-me de alguns, todos seguindo caminhos diferentes), a presença 
da oração e da música que sempre me serviram de orientação e de 
apoio, só os salesianos podiam ter transmitido.
 Hoje, este outrora jovem franzino e tímido, já tem percorrido mui-
tos	outros	caminhos	que	o	tornaram	o	educador	que	é,	mas	fica	para	
todo o sempre gratos a todos pelos momentos vividos como Antigo 
Aluno, com os professores, educadores, cooperadores e colaborado-
res salesianos, com os companheiros que tocaram música já adoles-
centes ou que participavam nas actividades que aí se realizavam, em 
particular aos padres Manuel Pinhal, o Padre Simão o Padre Fernan-
des  e até os escuteiros de outrora (embora sempre como “penetra”) 
e a tantos e tantos outros e outras que nos formaram e ajudaram a 
formar quem por esta escola passou.
 A alegria era a máxima tirada a papel químico da prática de Dom 
Bosco.
 Os tempos hoje são diferentes, a escolaridade já está mais alarga-
da (no tempo do jovem franzino só havia formação até ao quarto ano 
ou	quarta	classe,	que	era	o	fim	da	linha)	mas	fica	o	testemunho	de	que	
quem frequentou a escola salesiana, mesmo que por pouco tempo, 
ficou	ligado	à	paróquia	e	ao	ideal	de	São	João	Bosco	que	se	espelha	
no	hino	Salesiano	“Virtude,	trabalho	é	a	Santa	bandeira	que	às	árduas	
vitórias D. Bosco guiou”.

(escrito de acordo com as normas do Antigo Acordo Ortográfico)

João Manuel Banha Correia

O Antigo Aluno
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 1 de Junho
 11.00h. – Encontro na Loja Intereativa de Turismo de Arouca 
(LITA)
 11.30h. – Boas vindas no auditório da LITA pela Presidente da 
Câmara Municipal de Arouca e pelo Provincial ou pelo Delegado na-
cional da Família salesiana.
 12.00h. – Apresentação de um tema a escolher.
 13.00h. – Concentração à volta do Busto de D. Bosco no parque 
municipal de Arouca.
 Cântico: Pai e mestre dos Jovens.
	 Fotografia	de	grupo	na	escadaria	monumental	do	Mosteiro	de	
Arouca.
 13.30h. – Almoço em espaços do Mosteiro de Arouca (antigo 
refeitório dos Salesianos).
 15.00h.	–	Visita	à	Biblioteca	memorial	D.	Domingos	de	Pinho	
Brandão (salão de estudo e de teatro do antigo Colégio Salesiano) e 
momento de partilha de vivências salesianas.
 15.30h. – A presença dos salesianos em Arouca (Projeção mul-
timédia).
 16.00h. – Subida à serra da Freita onde se poderá:

a. Admirar a queda de água da Frecha da Mizarela.

b. Conhecer o fenómeno raro das Pedras parideiras.

c.	Visitar	o	Centro	de	 interpretação	geológica	com	filme	em	
3D (OPCIONAL)

d. Admirar a paisagem do miradouro do Detrelo da Malhada 
(ponto mais alto da Serra da Freita)

 19.00h. – Eucaristia vespertina na Igreja Conventual: festivida-
de do Pentecostes.
 Breve acolhimento ao som do órgão ibérico (1743) do Mosteiro 
de Arouca.
 21.30h. – Espectáculo musical: Encontro de coros na LITA (es-
pectáculo aberto ao público)

 2 de Junho
 9.30h.	–	Visita	ao	Museu	de	Arte	Sacra	de	Arouca	no	Mosteiro	
(OPCIONAL).
 10.30h. – Partida para os Passadiços do Paiva e ponte suspen-
sa (a maior do mundo ainda em construção).
 Como, para muitos, será difícil fazer todo o percurso (8km para 
cada lado ) sugere-se:

a) Entrada na Espiunca e caminhada até à ponte suspensa na 
praia	do	Vau.	É	um	troço	com	bastante	sombra	e	poucas	su-
bidas. Regresso ao início.

ENCONTRO NACIONAL EM AROUCA
b) Entrada na praia do Areinho e subida até à nova ponte sus-

pensa (em construção). Regresso ao início. Estas modali-
dades	de	percurso	evitariam	o	 recurso	ao	 táxi	no	final	da	
caminhada para regressar aos carros próprios.

c) Passadiços: percurso total sugere-se a entrada em Espiun-
ca, caminhada até à nova ponte suspensa e saída na ponte 
de Alvarenga sobre o rio Paiva.

 13.30h. - Almoço em Alvarenga onde há bastantes restaurantes.
 16.00h.	–	Visita	ao	Centro	de	interpretação	geológica	das	Tri-
lobites onde existem exemplares das maiores trilobites do mundo, 
(OPCIONAL) no	regresso	para	a	Vila	de	Arouca.

 Observações:
a) O almoço do 2.º dia será também reservado pela organi-

zação, de modo a permitir a fruição de mais um espaço de 
convívio entre todos os participantes.

b)	Brevemente	será	definido	o	preço	final	que	englobará	os	
dois almoços.

c) Quanto às entradas nos passadiços (1€ por pessoa se 
tirado no portal da Internet) será preferível fazê-lo indivi-
dualmente e não pela organização, para facilitar assim as 
opções relativas aos locais de entrada de cada um.

d) A reserva do Alojamento	ficará	ao	encargo	de	cada	um.	La-
mentavelmente, o Hotel S. Pedro já está lotado para o dia 1. 
Enviar-se-á lista de ofertas de alojamento local em Arouca.

 O transporte é gratuito para os associados do Centro e um familiar.
 As inscrições decorrem até ao dia 18 de Maio, para atempa-
damente podermos escolher o tipo de transporte a utilizar. Haverá 
refeições fora do programa que serão da responsabilidade dos par-
ticipantes. Os contactos para alojamento, poderão ser efectuados    
por intermédio do Centro, caso, assim, o pretendam, mas para esse 
efeito há que fazer a inscrição quanto antes, e assim aproveitarmos 
as vagas que ainda existam, num Concelho tão visitado e bonito 
como este é.
 Estando os associados do Centro “isentos” de pagamento de 
transporte, isso não invalida que antigos alunos em geral e fami-
liares, de Évora ou de outros Colégios Salesianos, não possam par- 
ticipar no Encontro Nacional, e aproveitar o mesmo transporte, ins-
crevendo-se com as condições indicadas para estes, e dentro dos 
períodos mencionados.
 Posteriormente, para melhores esclarecimentos, poderão os 
interessados contactar o Centro, que de momento, não dispõe  de 
algumas informações, nomeadamente, custos de alojamento, custo 
de inscrição, e o que nela se encontra incluído. Contamos, ainda,  
durante o mês de Abril, poder fornecer não só essas informações, 
como o local e horário da partida e outras julgadas necessárias, mas 
essas informações só irão chegar aos que têm email, ou a quem 
mostre interesse em participar.

PROGRAMA DO ENCONTRO

 Foi solicitado, aos associados, no “O Elo” anterior, a 
sua opinião sobre os locais a visitar nos passeios a agen-
dar para 2019, como não recebemos qualquer proposta, e 
dado que a Federação Nacional dos Antigos Alunos Sale-
sianos, escolheu Arouca, distrito de Aveiro, para local do 
Encontro Nacional de Antigos Alunos Salesianos, a realizar 
nos dias 1 e 2 de Junho, optámos por aproveitar esta des-
locação para o nosso passeio anual.

PASSEIOS / CONVIVIOS A REALIZAR
(com transporte gratuito)

Envio de Email
 O do Centro: caasalesianosev@gmail.com
 Para que todos os associados, tenham conhecimento mais 
atempado, das noticias do Centro e de outras, respeitantes 
à grande Família Salesiana, e, não somente duas vezes por 
ano, através do “O Elo”, deverão enviar-nos o vosso email, 
pois, embora tenhamos recebido mais de duas centenas, 
ainda nos faltam bastantes, dos associados do Centro e que 
certamente terão o seu email.


