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 Celebrámos, no passado dia 19 de Fevereiro, o 94.º aniversá-
rio da presença Salesiana em Évora: dois sacerdotes oriundos da 
Itália, vieram ocupar uma casa muito simples, que o Arcebispo de 
então, D. Manuel Mendes da Conceição Santos, havia adquirido 
a expensas suas, junto à Porta de Alconchel, a fim de a entregar 
aos Filhos de Dom Bosco.    
 Este grande Arcebispo, ao aperceber-se, por lado, da situa-
ção deveras confrangedora em que se encontravam as camadas 
juvenis da sua Arquidiocese e sobretudo dos subúrbios da cidade 
de Évora, e, por outro, conhecedor do que a Família Religiosa fun-
dada pelo grande educador, Pe. João Bosco, estava a realizar um 

Regresso ao passado…

pouco por toda a parte, em prol da recuperação da juventude mais 
pobre e necessitada, não descansou enquanto não se pôs em con-
tacto com os responsáveis da Congregação Salesiana, no intuito 
de a trazer para a sua Arquidiocese, a fim de ela procurar realizar 
o que o seu fundador fez na cidade de Turim.  
 A Obra Salesiana, nos seus inícios, em Évora, para poder al-
cançar os seus objectivos – fazer com que os jovens se tornas-
sem ao mesmo tempo honestos cidadãos e bons cristãos – teve 
de enfrentar um ambiente muito hostil. Na verdade, uma boa 
parte da sociedade eborense tinha-se deixado embriagar por 
absurdos preconceitos contra a Igreja Católica e particularmen-

Reabertura da nossa sede
 Reabertura da sala do nosso Centro, sábados 
das 16h. às 17 horas.
 Para informações, pagamento de quotas, e re-
colha de dados para a elaboração dos Diplomas 
e Emblemas, dos interessados constantes da lis-
tagem incluída neste “O Elo”, ou de A. A. de anos 
anteriores,  que ainda não receberam.

26 de Setembro – 15.45h. (sábado)
15.45h. - Concentração no Pátio dos Salesianos.

16.00h. - Cerimónia da Bênção das flâmulas/emblemas 
         e diplomas.

16.15h. - Entrega de:

Diplomas aos Antigos Alunos/as de 25 anos.

Emblemas/flâmula aos Antigos Alunos de 50 anos.

Emblemas/flâmula aos associados 
não antigos alunos.

Diplomas a Antigos Alunos de 65 anos.

Emblemas/flâmula/diploma aos Antigos Alunos 
de 75 anos 

Diploma de Mérito a Antigo Aluno.

 Todos os antigos alunos constantes das LISTAGENS inse-
ridas neste “O ELO” que façam gosto em receber o emblema/
flâmula ou diploma, deverão contactar-nos até dia 19 de Se-
tembro, para que possamos proceder à sua execução, podendo, 
para o efeito,  utilizar os seguintes meios:

 - Na sede do Centro dos A.A. 
   (aos sábados entre as 16h. e 17 horas) 
 - Através de um membro directivo.

 - Pelo email: caasalesianosev@gmail.com

 - Telemóvel: 966 800 432 (Renato) - 967 557 951 (Serrano)

Cerimónia de entrega 
dos emblemas e diplomas

P R O G R A M A   2 0 2 0

Centro dos Antigos Alunos 
de Dom Bosco

Salesianos de Évora

te contra a Companhia de Jesus, cujos membros, os Jesuítas, 
se tornaram o alvo preferido da chacota, não só do jornalismo 
barato, mas também de grande parte da própria literatura e da 
política da época. Uma das intenções que transparece das leis 
e das afirmações dos políticos da Primeira República era a de 
destruir toda a influência cristã na sociedade portuguesa. E não 
restam dúvidas de que em grande parte o conseguiram, particu-
larmente ao sul do rio Tejo. O Mundo da cultura tinha de facto 
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NOTICIÁRIO:

 Encontra-se de luto o nosso amigo Padre Simão Cruz, di-
rector do Colégio Salesiano de Évora, pelo falecimento de sua 
irmã D. BERTA CÉU CRUZ.
 O seu funeral realizou-se para Vilarinho, Vila Flor.
 Ao nosso amigo, apresentamos as nossa condolências.

- FALECIMENTOS -

 José Celestino do Carmo Pastorinho, faleceu no passado 
dia 25 de Janeiro, aos  86 anos de idade. Com entrada  no Ora-
tório em 1940, foi-lhe atribuído o número de matricula 1076, 
sendo o  antigo aluno mais antigo dos inscritos no Centro, com 
o n.º 7, tendo  recebido  o diploma/emblema dos 75 anos, no Dia 
Local do Antigo Aluno  de 2015.
 Foi um antigo aluno activo, pois fez parte de alguns movimen-
tos católicos, e, ultimamente era membro do Coral Évora. Pro-
fissionalmente foi funcionário da Direcção Geral das Florestas.
 À família, O Elo apresenta  condolências.

 José Anunciação Neves, faleceu no dia 12 de Fevereiro, com  
85 anos de idade. Frequentou o Oratório, não só ele, como os 
seus irmãos Rogério das Neves, já falecido, e Júlio Neves, antigo 
aluno assíduo do nosso Centro. 
 Foi músico da Escola dos Amadores de Musica Eborenses, e 
profissional do exército. Tocou ainda na E.N.
 À família apresentamos sentidos pêsames.

 Francisco Matos, pai dos ex-atletas do Centro de Cultura e 
Desporto dos Salesianos, José Matos e Jorge Matos, este, per-
tencente aos corpos sociais do nosso Centro.
 Foi  um assíduo colaborador quando o Centro de Cultura 
e Desporto dos Salesianos de Évora disputava os campeonatos 
distritais de futebol,  nas diversas categorias jovens.
 À viúva Matos e seus  filhos, apresentamos, as nossas condolências.

 Francisco Manuel Pereira Prates, faleceu no passado dia 
18 de Fevereiro, associado do Centro. O “Chico Prates”, como 
era conhecido, integrou, também, os corpos sociais do Centro. 
Embora, não sendo antigo aluno, foi um óptimo colaborador, 
sendo ele que executava as flâmulas comemorativas do Dia 
Local do Antigo Aluno, sem qualquer encargo financeiro para 
o nosso Centro, não negando, nunca, a sua colaboração, a qual-
quer missão que lhe fosse solicitada.
 O Centro recorda-o com saudade e renova os sentidos pêsames, ao 
filho e restantes familiares.

 Mário Neves Silva Roubaco, faleceu no passado dia 26 de 
Janeiro, com 81 anos de idade. Era um dos A. Alunos convocado 
para receber, neste ano, a flâmula dos 75 anos.
 À família apresentamos sentidos pêsames.

 Antónia Maria Moio Lemos Moio, faleceu no passado dia 
11 de Junho, com 84 anos de idade, casada com o A. A. Manuel 
Joaquim Leirão Moio, que fez parte dos Corpos Sociais de várias 
Direcções do Centro Antigos Alunos.
 Ao “Manel Moio” apresentamos sentidas condolências.

 Maria Godinho Caeiro, faleceu no passado dia 8 de Junho, 
viúva do A. A. Braulio José Marreiros Mendes.
 O Centro dos Antigos Alunos recorda-os com saudade, 
nunca esquecendo o franco convívio do casal, nos muitos e di-
versos eventos em que  participaram. 
 O Centro  renova os sentidos pêsames, à sua filha e genro.

 José Francisco Monteiro, A. A., faleceu aos 81 anos de idade. 
Entrou para o Colégio em 1945, tendo sido inscrito com o n.º 1402.
 Era pai dos antigos alunos Paulo e Feliciano Monteiro. Ain-
da colaborou com o nosso Centro em diversas actividades. Foi 
um distinto Comandante dos Bombeiros Voluntários de Évora, 
para além de outras actividades cívicas.
 O Centro recorda-o com saudade e renova os sentidos pêsames, 
aos  filhos e restantes familiares.

 Embora, com todas os condicionamen-
tos, e, respeitando as normas estabelecidas, 
os dias 24, continuam, sempre, como dias 
festivos para a Família 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 grande Fa-
mília, honrarmos e louvarmos à Santíssima Trindade e im-
plorar as bênçãos que todos nós e o mundo inteiro precisa, 
por intercessão da Auxiliadora dos Cristãos! (Não esquecer 
a mascara)

DIAS 24

 - No dia 19 de Fevereiro de 2021, comemoram-se 95 anos, da chega-
da dos primeiros sacerdotes Salesianos a Évora.
 - Também em 2021, no dia 19 de Abril, o Centro dos Antigos Alunos 
Salesianos de Évora, completará 85 anos. Presidida pelo saudoso Padre 
Morais, numa reunião com perto de uma centena de Antigos Alunos, foi 
decidido que para os ex-alunos de Évora iria ser criada uma Associação 
própria, para iniciativas de vária ordem, entre as quais: religiosas, cultu-
rais, sociais, desportivas e outras.
 - No dia 8 de Novembro de 2019, completaram-se 125 anos da che-
gada dos Salesianos a Portugal, mais precisamente a Braga. O Padre 
Cruz, conhecido popularmente pelo Santo Padre Cruz, foi o responsável 
pela sua vinda.
 - A selecção de futebol sénior da Associação de Évora, foi a campeã 
nacional do campeonato realizado da época 2019-2020, depois de ter 
vencido na final de Castelo Branco, nas grandes penalidades.
 Curiosamente, a equipa técnica é constituída totalmente por anti-
gos atletas de equipas dos Salesianos (Centro de Cultura e Desporto dos 
Salesianos de Évora), João Paulo Fialho (ex-atleta e ex-técnico), Carlos 
Barrigoto (ex-atleta ), e Pedro Batista (ex-atleta). Irão em breve disputar 
o Europeu na Roménia. Parabéns !

Curiosidades ou não !!!!!......

Envio de Email
 Email do Centro: caasalesianosev@gmail.com
 Para que todos os antigos alunos (associados ou não), te-
nham conhecimento mais atempado, das notícias do Centro ou 
outras, respeitantes à grande Família Salesiana, e, não somen-
te duas vezes por ano através do “O Elo”, deverão enviar-nos 
o vosso email, pois, embora tenhamos recebido perto de duas 
centenas, ainda nos faltam bastantes, o que nos diminuiria, 
bastante os custos de envio pelo correio, que ainda somos obri-
gados a usar, para mais de duas centenas de antigos alunos.
 Renovamos, assim, o apelo ao envio do vosso e-mail!

 Como tantas outras realizações, também esta de 
longa tradição, NÃO VAI PODER REALIZAR-SE ESTE ANO!
 Estamos optimistas, na esperança de que em 2021,  
possa voltar a realizar-se, esta tradição, com dezenas 
de anos, que nos Salesianos, nos recorda o milagre das 
castanhas de Dom Bosco, e que para nós, Antigos Alu-
nos de Évora, (antigos, mesmo!!!) era uma das ocasi-
ões mais desejadas, em que saíamos do Oratório, para 
o campo, (Alto de S. Bento, quintas de benfeitores !!!) 
com os sacos das castanhas e o lanche preparado pelos 
Salesianos, para vivermos esse dia tão especial e cheio 
de alegria!

MAGUSTO
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 Caros Amigos,
 Deixem-me dar-vos umas referências sobre esta iniciativa.
 Em 2016, deixei de ser o presidente da Assembleia Geral 
do Centro.
 O Baltazar ao ver no “O Elo” de Novembro de 2016, os novos 
Corpos Sociais, em que ambos já não figurávamos, fez “UMA 
SUGESTÃO”, que foi publicada no “O ELO” de Março de 2017.
 Assim em 23 de Abril de 2017, recebi o DIPLOMA DE MÉ-
RITO que o Baltazar sugeriu, que me fosse atribuído, por pro-
posta da Direção do Centro.
 No “O ELO” de abril de 2019 é noticiado que a Direção deci-
diu atribuir o DIPLOMA de MÉRITO ao Isidoro Baltazar, e que 
lhe foi entregue em 28 de Abril de 2019.
 Quando o visitava já doente, a conversa tinha sempre 
uma boa parte do tempo dedicada à Família Salesiana/Anti-
gos Alunos.
 Sendo os dois, os únicos AA de Mérito, um dia, concluímos 
que muitos os deviam ser também. E logo surge como exem-
plo o nome do Renato Casco. 
 Sendo o Renato o Presidente da Direção, vimos que não 
caberia a esta propô-lo.

Diploma de Mérito 
atribuido ao Presidente Renato Manuel Casco

 Lembramo-nos que podía-
mos ser nós os dois, a fazer uma 
proposta à Assembleia Geral, e 
por escrito e datada de 21 de 
Abril de 2019 a subscrevemos, 
e a entregamos ao Presidente 
deste órgão.
 Entretanto o Baltazar veio a 
falecer em 4 de Agosto de 2019.
 Na Assembleia Geral de 16 
de Novembro de 2019 foi apro-
vado por unanimidade e acla-
mação a atribuição do DIPLOMA DE MÉRITO ao nosso Pre-
sidente da Direção RENATO MANUEL CASCO e que lhe será 
conferido no próximo Dia Local do Antigo Aluno.
 Julgo que será uma obrigação a nossa presença nesse ato, 
pois o Renato é sem dúvida nenhuma um exemplo de de-
dicação e muito provavelmente inigualável direi até a nível 
mundial, face aos anos continuados de dirigente dos AA de 
D. Bosco.

JMC NOITES

assimilado tudo o que de negativo conceberam os mentores da 
Revolução Francesa que, como se sabe, se revelou ateia e anti-
cristã.
 E a juventude, sobretudo a dos subúrbios de Évora, como a 
podemos descrever? As Crónicas relatam-nos que os primeiros 
Salesianos não tiveram de enfrentar adolescentes e jovens mui-
to complicados, com falsas ideias. As crianças pobres da perife-
ria de Évora não tinham nem boas nem más ideias. Entre eles 
reinava uma quase absoluta falta de escolaridade, quanto mais 
saber fosse o que fosse sobre a Religião Cristã. Estavam imbuí-
dos, isso sim, de todos os preconceitos da sociedade contra tudo 
o que fosse religião, Igreja, sacerdotes, ensino religioso… Tive-
ram por isso de usar de muita paciência com os jovens, como 
aliás com os adultos, para os libertar de sentimentos e atitudes 
que, na maior parte dos casos, não correspondiam à realidade.
 À medida, porém, que os anos iam decorrendo, lidando com 
os jovens que por ai circulavam ao deus-dará, os Salesianos, 
aplicando os princípios do Método Preventivo concebido e exer-
citado com espantoso êxito pelo genial educador S. João Bosco, 
contribuíram para modificara situação. A generalidade das fa-
mílias foi-se apercebendo de que afinal os padres, Jesuítas ou 
não, longe de serem os “bichos caretas” como a propaganda pan-
fletária queria fazer crer aos ingénuos, eram pessoas normais, 
educadas e simples, homens que nada mais pretendiam do que 
fazer o bem à sua volta: usavam apenas de bons modos com 
toda agente, ricos e pobres. Admiravam-se por os seus filhos se 
darem muito bem com estes novos padres que apareceram na 
cidade e que se interessavam por entreter as crianças e os jovens 
de forma alegre, sadia. Além disso, procuravam educar os seus 
filhos à base da bondade, da razão e do carinho, ensinando-os 
não só a ler e a contar, mas também a incutir neles o interesse 
pela música coral e instrumental, pelo desporto e até pela arte 
da declamação e do teatro e, como complemento a tudo isto, 
iniciando-os gradualmente, sem imposições de nenhuma na-
tureza, na descoberta da sublimidade dos princípios da Religião 

Regresso ao passado…
Cristã que tanto dinamizaram a história de Évora e de todo o 
Alentejo.   
 Afinal a grande “aposta” de Dom Bosco na educação das ca-
madas jovens em perigo, foi-se concretizando através dos seus 
continuadores. A verdade é que do Oratório Festivo de S. José 
ou “Escola dos Padres”, primeiro, e depois, do Colégio Salesiano, 
saiu uma verdadeira plêiade de homens que honraram e conti-
nuam a honrar quer a sociedade civil quer a Igreja.
 Desta Obra Salesiana, com origens tão humildes, mediante 
a acção conjunta e generosa dos Filhos de Dom Bosco, dos seus 
colaboradores leigos e de alguns ilustres e generosos benfei-
tores, como o Conde de Vilalva, surgiram óptimos chefes de 
família, apreciados empresários, bons governantes, artistas 
e até religiosos e sacerdotes. De entre estes distinguem-se o 
inesquecível Pe. Pedro Morais e o grande músico Cónego José 
Augusto Alegria, este um dos primeiros alunos da “Escola dos 
Padres”, que mais contribuíram para que ela se tornasse, nas 
áreas educativa e evangelizadora, em terras do Alentejo, aqui-
lo que é em nossos dias.
 Mostraram-me, há dias, uma foto de meados do século pas-
sado relativa a uma concentração de cerca de 300 Antigos Alu-
nos Salesianos, quase todos de Évora. Quem me servia de cicero-
ne na identificação daqueles senhores, comentou, a dada altura: 
“Há muita gente ilustre entre estes homens de quase todas as 
profissões: há professores, sacerdotes, políticos, artistas sobre-
tudo na área musical, desportistas…; estamos perante gente 
boa, capaz de testemunhar, com a vida, a mensagem cristã e a 
educação que receberam na sua “Escola dos Padres”. Eu só pude 
exclamar: ”Louvado seja Deus!”.
 Faço votos para que a magnífica Obra Salesiana de Évora, 
hoje e aqui, continue a enriquecer o contexto cultural do Alen-
tejo com homens e mulheres assim, que honrem com a sua vida, 
sem quaisquer respeitos humanos, a sua identidade de “Bons 
Cristãos e Honestos Cidadãos”. 

Pe. José Adolfo sdb

(Continuação da primeira página)
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 Devido às limitações impostas pela pandemia, este 
ano não foi possível realizar em Abril o Dia Local do Anti-
go Aluno Salesiano e a publicação de “O Elo” naquela data.
 Contudo, apesar disso, julgamos ser de interesse e 
ainda oportuno publicar o artigo que então tínhamos 
escrito para aquele “O Elo”, não só para conhecimento 
de todos nós, mas também para os nossos vindouros, 
sem fazer quaisquer alterações no texto.
 No entanto é com pesar e senti-
mento que lamentamos informar 
que José Francisco Monteiro, a que 
nos referimos no artigo, faleceu no 
passado dia 25 de Junho, pelo que 
resta-nos desejar que sob a protec-
ção de Dom Bosco descanse em paz.
 Depois desta introdução dize-
mos que comemoram setenta e 
cinco anos de entrada no Orató-
rio Festivo de São José, os rapazes 
(alunos) que entrámos em 1945 
naquela que ainda hoje é conheci-
da por Escola dos Padres.
 Por isso começamos por dizer 
que as comemorações de setenta 
e cinco anos são identificadas para 
uns como bodas de diamante e para 
outros como bodas de brilhante.
 Nos setenta e cinco anos que 
nos separam daquela data, muitas alterações se verifi-
caram no Colégio em todas as vertentes, desde as insta-
lações à logística, bem como do corpo docente às con-
dições sócio/económicas dos alunos, sendo no entanto 
as diferenças bastante significativas para muito melhor.
 Apenas para conhecimento dos mais novos e recor-
dação dos que nesse tempo frequentaram a Escola dos 
Padres citamos três exemplos: a água que bebíamos era 
retirada da nora para um depósito rectangular em ci-
mento com três torneiras por não existir água canaliza-
da; a maioria dos alunos apresentava-se de pé descalço 
e nas salas de um dos edifícios então existentes (barra-
cão adaptado a sala de aulas) o frio e a chuva obrigavam 
a que se tivesse que mudar de lugar.
 Continuando dizemos como curiosidade que foram 
73 os rapazes que entraram em 1945 e, que a maioria 
atingiu grande notoriedade nas mais várias profissões, 
de que salientamos: directores gerais e funcionários 
superiores tanto nos sectores públicos como privados, 
professores, empresários, músicos, cantores, membros 
dos três ramos das forças armadas, jornalistas, dirigen-
tes de clubes, associações federações e fundações, con-
selheiros de arquidioceses e de irmandades religiosas, 
acólitos e um sacerdote.
 Ao longo dos anos souberam adaptar-se às transfor-
mações e exigências da sociedade, sem esquecerem os 

ensinamentos que lhes foram ministrados pelos seus 
mestres.
 Por isso, devido à sua diversidade, quantidade e qua-
lidade não nos ser possível por falta de espaço citar to-
dos, falamos apenas de um que pelas suas qualidades 
humanas nos representa e, desta forma prestarmos a 
nossa homenagem aos Salesianos e, ao mesmo tempo 
agradecer os seus ensinamentos para que tivéssemos 

conseguido ser bons cristãos e ho-
nestos cidadãos.
 Neste contexto escolhemos 
José Francisco Monteiro pelos re-
levantes serviços em prol da hu-
manidade, dedicando grande par-
te da sua vida (mais de 30 anos) 
a Associações Humanitárias de 
Bombeiros e à Cruz Vermelha Por-
tuguesa, servindo com devoção na 
nobre missão de ajuda aos outros, 
quaisquer que fossem as situa-
ções, sem olhar a sacrifícios e peri-
gos que lhe poderiam advir.
 Com a sua abnegação contri-
buiu também para a fundação dos 
Bombeiros Voluntários de Portel e 
de Viana do Alentejo.
 Por tudo isto e por muito mais 
que fica por dizer a Câmara Muni-

cipal de Évora concedeu-lhe em 2018, na Cerimónia do 
Dia da Cidade, A Medalha de Mérito Municipal – Classe 
de Ouro.
 Como Comandante da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Évora, durante 17 anos, con-
seguiu com o seu exemplo e dinamismo fazer bons ho-
mens e disciplinados bombeiros num verdadeiro espíri-
to de grupo.
 Na década de setenta com o fim de aperfeiçoamento 
e conseguir mais e melhores conhecimentos frequen-
tou em Marselha um Curso de Combate a Incêndios 
Helitransportados, tendo sido considerado o melhor 
formando.
 Como Bombeiro Voluntário e Comandante Opera-
cional foi formador na Cruz Vermelha Portuguesa. Fez 
parte da primeira Direcção da Federação dos Bombeiros 
do Distrito de Évora e pertenceu à Liga dos Bombeiros.
 Em 1991 passou ao Quadro de Honra dos Bombeiros 
Voluntários de Évora, fazendo por isso parte dos ele-
mentos que ao longo da história da Corporação deram o 
seu contributo para a protecção da população Eborense.
 Terminamos afirmando que é com satisfação e redo-
brada alegria que continuamos a fazer parte da Família 
Salesiana.

ARMANDO RIBEIRO

75 anos da entrada na “Escola dos Padres”
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RECORDANDO…
Ano 1                                 Maio 1961 N.º 3

Fotos do Arquivo 
do Centro Antigos Alunos
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José Fernando Rosmaninho Silva
José Francisco Monteiro
José Joaquim Perfeito Sá
José Manuel Pereira Neto
José Manuel Quintano Mendes
Julião Santos Martins
Julio Augusto Dores Aço
Julio José Pires Satiro
Lactario Bento Feleciano
Ludovico José Madeira Melo
Luis Gonzaga Fernandes Almaça
Manuel Francisco Rosado Vieira
Manuel Jorge Pombo Cruchinho
Manuel José Mendonça Costa
Manuel Pereira Mira
Mário Neves Silva Roubaco
Polivio Jesus Mendes Oliveira
Rodrigo David Neves Ramalhinho
Rodrigo Joaquim Alfazema Guerra
Romão Ambrosio Marques Mira
Simão Cristela Nunes Aleixo
Simão Fernandes Corrreia
Vicente António Alfazema Guerra
Vicente António Gafanha
Vitor Joaquim Santos Canhoto
Vitor José Costa
Vitor Manuel Toledo Pereira
Vitor Manuel Torres Soares

65 ANOS 1955 - 2020

Abel da Conceição Silva Júlio
Alberto Fernandes Caldeirinha
Alfredo Leopoldo da Silva Bento
Álvaro Francisco Garcia Caeiro
Alvaro Gaspar Faleiro Murteira
Américo Joaquim Gaiato
Anselmo Fernando Guerrinha
António Alberto Martinho Alves
António Augusto Mira Paulo
António Filipe Santana Marreiros
António Joaquim Ganhão Covão
António José Galinha
António José Manteigas Farinha
António José Perdigão Marriço
António José Venda Marquito
Artur Manuel Andorinho Fialho
Carlos Alberto Carvalho

Carlos Alberto Leitão Pegado
Carlos Manuel Bonifácio Courelas
Demétrio António Azedo Cardoso
Francisco Inocêncio da Silva Júlio
Francisco Máximo Soares
Francisco Valido dos Santos
Gaspar Manuel Lopes Almaça
João Manuel Vilalva Vieira
João Manuel Leirão Basco
Joaquim Luis Piteira Roque
Joaquim Manuel Amador Galiano
Joaquim Manuel Pinto Pardal
Joaquim Manuel Piteira Alberto
José António Empadinhas
José Augusto Pereira Gama
José Gregório Antas Barrulas
José Inácio Pedras da Cruz
José Jacinto Caraça Molero
José Lourenço Franco Pico
José Luis Matos Moreira
José Manuel Leal Martins
José Manuel Rolo
José Maria Baltazar Tavares
Luis Rodrigues Pinto
Manuel Armando Valeriano Madeira
Manuel Francisco Banha dos Santos
Manuel Francisco da Conceição Marques
Manuel Francisco Ribeiro Pina
Manuel José de Mira Fernandes
Manuel Maria Lopes Caetano
Manuel Salvador Fialho da Costa
Marcos Francisco Gaiato Vinagre
Martinho Manuel dos Santos Marques
Mateus da Conceição Courelas Neutel
Mateus José Correia da Costa
Norberto Agostinho Boavida Mataloto
Orestes Nelson Pereira Pazeiro
Osvaldo Manuel Marques Amaral
Ramiro José Santana Marreiros
Ramiro Manuel Pereira Ferraz
Serafim José Mendes Caeiro
Telmo Jacinto Palma
Venceslau Manuel Figueira Fernandes
Victor da Fonseca Lourenço
Virgolino Gonçalo Zambujo da Costa
Virgolino Plinio Gonçalves Anes
Vitalino Amandio Pinheiro Fernandes

OS GALARDOADOS NO ANO DE 2020

 Conforme já referido, anteriormente, todos os antigos alunos que constam nas listagens incluídas neste O Elo, deverão informar, 
até  dia 19 de Setembro, se tem disponibilidade para vir receber, o Emblema/Flâmula ou Diploma.
 Como  sabemos, não podem muitos dos actos, ter a sua realização de forma habitual, mas, para que não deixemos de entregar 
as insígnias, cuja entrega tem sido feita, nos Dias Locais, desde há muitos anos, assim, irão os antigos alunos que deram entrada no 
Oratório de S. José nos anos de 1995-1970-1955 e 1945 ou outros de anos anteriores que queiram estar presentes, recebê-las de forma, 
totalmente diferente, e, que constará de uma cerimónia na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, realizada, só para o efeito, para a 
qual o Padre António muito gentilmente se disponibilizou, logo que lhe propusemos a ideia. Os lugares a ocupar são os que se en-
contram marcados nos bancos, e, após a bênção dos emblemas e diplomas, será junto ao Altar que será feita a entrega dos mesmos.  
 Este acto, terá lugar dia 26 de Setembro, sábado, pelas 16H00.
 Para o efeito, agradecemos nos façam chegar, com a maior brevidade, os nomes dos que tem disponibilidade e desejo em parti-
cipar neste acto. 

75 anos – alunos de 1945 – Flâmula/emblema e diploma
50 anos – alunos de 1970 – Flâmula/emblema

65 anos – alunos de 1955 – Diploma
25 anos – alunos de 1995 – Diploma

Associados NÃO Antigos Alunos – Flâmula/emblema

LISTAGENS DOS ANTIGOS ALUNOS 75, 65, 50 e 25 ANOS

75 ANOS (1945 - 2020)

Amarílio Carlos Santos Canhoto
António Fernando Carvalho Rico
António Joaquim Silveira
António José Argente Sousa
António José Silva
António Manuel Neves Gomes
António Manuel Vermelho
António Maria David Espada
Armando José Correia Ribeiro
Arnaldo Francisco Corado Amaral
Artur Francisco Ribeiro Rochinha
Augusto Celestino Cabrita Paixão
Candido Augusto Peixe Peres
Carlos Alberto Aragonez Ferreira
Carlos Josué Pimenta Cerca
Carlos Vládimiro Lavadinho Serrano
Celestino Eduardo Fonseca Santos
Cesar Luis Ramalho Almeida
Custódio Marques Mendes
Domingos Faustino Pinto
Domingos Manuel Almeida Mira
Duarte Guigo Garcia Coelho
Eleutério Bento Coelho Ferreira
Fernando José Godinho Cunha
Francisco António Zambujo Monginho
Francisco Argente Sousa
Francisco Luis Macias Santos
Francisco Manuel Pinto Baltasar
Francisco Manuel Silva Passos
Honorio Joaquim José Figueiredo
Israel José Miguens Macarrão
Jacinto Joaquim Piteira Santos
Jaime Fernandes Costa
Januario Inácio Ramalho Santos
Jeronimo José Alfaiate
João António Carrasco
João António Mauricio
João António Monteiro Antunes
João Ascenção Carapinha Frade
João Francisco Ribeiro Almas
Joaquim António Cavaco Empadinhas
Joaquim Bauto Silva
Joaquim Manuel Piteira Santos
Joaquim Tomé Sofio Alexandrino
José Custódio Miguens

ENTREGA DOS EMBLEMAS/FLÂMULAS e DIPLOMAS 2020
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50 ANOS 1970 - 2020
 
Abel Santos Veigas Rainha
Alvaro José Santos Marques
António José Costa
António Manuel Costa Soares
Aurélio Joaquim Cruz Rainha
Carlos Alberto Santos Bauto
Carlos Alberto Satiro Patinho
Fernando Manuel Prates Simões
Fernando Marques Ramalho Santos
Filipe António Marques Cachapa
Francisco Bernardino Lopes Barata
Francisco José Madeira Moura
Gabriel José Parente Rodrigues
Gentil Manuel Murteira
Inácio Francisco Ferreira Correia
Joaquim Cardoso Carnaças
Joaquim João Neves Macarrão
Joaquim José Carapinha Batista
Jorge Manuel Cruz Serra
José Manuel TirapicosTimoteo Remanga
Luis Alberto Godinho Coelho
Luis Filipe Neves Macarrão
Luis Filipe Pina Mendes
Luis Rui Madeira Candeias
Manuel Jacinto Tonim Teigão
Manuel Joaquim Maximino Sousa
Manuel Jorge Brito Montenegro
Manuel LuisCanaipa Pimpão
Mario José Bernardino Lopes Barata
Martinho José Valadas Caeiro
Matias José Granja Valente
Miguel Francisco Lourenço Rosa
Paulo Jorge Moreira Anselmo
Sezinando Manuel Carvalho Amaral

25 ANOS 1995 - 2020

Ana Isabel Pelado Barruncho
Ana Lúcia Mourão Rebimba
Ana Lusa Silva Delgado
Ana Rita Coelho Almeida
António Manuel Fadista Fernando Carvalho
Bruno Filipe Poeiras Mendes
Carla Sofia Silva Alberto Delgado
Carlos Manuel Horta Baião
Carlos Manuel Silva Carvalho
Catarina Franco Mira Vaz Freire
Catarina Portas Pereira Trindade André
Cátia Sofia Palhetinha Águas
César Augusto Prates Azevedo
Claudia Carmo Prates Cota
Daniela Filipa Gonçalves Cartaxo
Edgar Nuno T. Silva Lage
Elisabete Sofia Cabos Capela
Elsa Cristina Santos Caeiro
Emanuel Filipe Mendes Alves
Fábio Filipe Rosalino Soares
Feliciano António Cabos Capela

Filipa Alexandra Sobral Grade
Filipe Maria Lemos R. F. Garcia
Frederico Manuel Alves Martins C. Vidal
Helena Sofia Arranhado Casquinha
Helena Sofia Cabaço Teixeira
Inês Filipa Ludovico Torres
Isa Miguel Godinho Lopes Charrua
Isabel Malveiro Ruivo
João Carlos Alves Carrilho
João Carlos Sousa Barros Grave
João Diogo Campos Curvo Félix Prego
João Diogo Tiago Valido 
João Francisco Coelho Vargas
João Miguel Cardia Melro Rodrigues
João Miguel Carvalhinho Palma
João Pedro Caleiro Medeiros
João Rosado Torres Vaz Freire
Jorge Miguel Carvalhinho Palma
José Manuel Mendes Calado Malta Vacas
José Núncio Cecílio Calejo Pires
Judite Conceição Mendes Pato
Laura Mariana Carvalho Sousa
Linda Maria Rosalino Madeira
Luísa Lara Bianchi Brasil
Mafalda Luísa Leiria Bernardes Silva
Manuel Diogo Marques Catarino M.Caixeiro
Manuel Maria Felner Costa Grave
Margarida Isabel Rodrigues M. C. Cardoso
Maria Madalena D’Orey Nunes Mexia
Maria Madalena Viegas Nunes Oliveira
Maria Margarida Berjano Mendes Bolas
Maria Silveira Paio Ferreira Paulo
Maria Teresa Potes Carneiro
Maria Teresa Queimado Queiroga
Marisa Cristina Figueira Ferreira
Marta Isabel de Morais Carrilho
Mauro Luís Santos Gomes
Miguel Ferreira de Matos Dias
Nélia Miguel Silva Pinheiro
Nuno Miguel Matos Piteira
Pedro Miguel Alves Lobão
Pedro Miguel Borrego G. B. Courelas
Raquel Gouveia Faria
Renato Pinto Assunção
Ricardo Alexandre Viegas Silva
Rui Miguel Camelo Barrenho
Sandra Cristina Ferreira Valadas
Sandro Miguel Marreiros Silva
Sara Alexandra C. Rebotim Pereira
Sara Filipa Borralheira Pinto
Sara Filipa Veladas Miguéns
Sebastian Seeber
Severo Joaquim Pereira
Sónia Conceição Barradas Oliveira
Stephanie Cravinho Lopes
Teresa Martins Alves Reis
Tiago Jorge Poeiras Mendes
Tiago Jorge Reis Carmo
Tiago Maria S. M. Câmara Pereira
Tiago Maria Santos Ochoa Az. Pires

Tiago Miguel Lopes da Silva
Vera Isabel C. Sousa Pereira
Vera Isabel Máximo Dias
Vitor Hugo Lopes Palma Rosa
Vitor Hugo Pia Santos
Vitor Manuel Ramalho Simões
Vitor Manuel Rosa Fialho

LISTAGEM DOS ASSOCIADOS 
NÃO ANTIGOS ALUNOS

 Se constas da lista e ainda não recebes-
te, poderás proceder ao levantamento da 
FLAMULA/emblema, na Sede do Centro, bem 
como, aproveitar fazê-lo, nesta Cerimónia, 
de dia 26 de Setembro. Informa-nos.

António José Carola Mau
Carlos Alberto Garrido Alexandrino
Carlos José Carvalho C Azeda
Carlos José Fialho Reis
Francisco Ângelo Palma Pisco
Francisco Xavier Antas Caixeiro 
Gabriel Luís Sabino Morgado
João António Bento Barrenho
João Dinis Palhetas Mendes
João Miguel Cameirão Simões
Joaquim Jorge P. Santos Teigão
Joaquim Manuel Potes
José Joaquim Coelho Pires
José Joaquim Mira Mendes
José Manuel Lopes Silva
José Maria Miranda Coelho
José Santos Amantes
Juventina Jesus A Jorge Casco
Manuel Fernando Bravo Murteira
Manuel Jacinto Gomes S Faria
Manuel João Coelho Pinto
Manuel Joaquim Bento Prates
Mario Miguel Neves Rosa
Orlandino Joaquim F. Rosa
Rui Francisco Ilhéu Amado

Pagamento 
de QUOTIZAÇÃO

transferência bancária 
ou depósito ao balcão:

IBAN 
PT50 0036 0031 991 002654 1771
(Ao utilizarem este sistema, quando 
o associado não é o titular da conta, 

insiram o nome deste)

Em numerário na Sede do Centro 
aos sábados de tarde.

Como temos vindo a informar, 
anteriormente, o PAGAMENTO 
das QUOTAS do nosso Centro, 

passará a realizar-se, 
ou presencialmente, na nossa Sede, 

ou por transferência bancária.
Chegou a hora, estimados antigos 

alunos/as, que queiram continuar a 
fazer parte do número dos efectivos 
inscritos no Centro, de ter de proce-
der à sua liquidação através destes 

meios. O Centro agradece!

OS GALARDOADOS NO ANO DE 2020

 Já reparas-te que o TEU NOME está numa das listagens que este O Elo incluí, 
e que podes participar da Cerimónia de entrega dos Emblemas e Diplomas que 
este ano vão ser efectuados no dia 26 de Setembro, pelas 15H45?
 Se te disponibilizares, informa o Centro que vais estar presente, para que 
possamos elaborar o respectivo, emblema ou diploma.
 Obrigado.

A Direcção do Centro

SÓ PARA TI
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Associação dos Antigos Alunos 
de D. Bosco comemora 150 anos

 Devido às limitações motivadas pela pandemia, foi atra-
vés de “vídeo conferência” que a Federação Nacional dos An-
tigos Alunos Salesianos, celebrou o Dia Mundial. Os A Alunos 
de Évora contou com meia dúzia de participantes. A Associa-
ção dos Antigos Alunos de Dom Bosco foi criada há 150 anos 
mais precisamente a 24 de Junho de 1870.
 Para assinalar esta efeméride têm decorrido diversas ini-
ciativas, nomedamente a edição de um livro e uma estátua de-
dicados a Carlos Gastini.
 De acordo com o Centro de Évora de Antigos Alunos de 
Dom Bosco, “Carlos Gastini”, juntamente com outros jovens do 
Oratório de Valdoco, entregou, a 24 de Junho de 1870, algumas 
chávenas de café a Dom Bosco como sinal de agradecimento 
pela educação recebida”.
 Segundo a página de internet dos Salesianos, “a data fixou-
-se na festa do nascimento de São João Baptista quando o gru-
po resolveu visitar São João Bosco e festejar a passagem do dia 
da festa do seu santo onomástico ou patrono”.
 E ainda realçado que , “nessa ocasião, Dom Bosco falou pela 
primeira vez aos seus jovens como a “antigos alunos”.
 A mesma fonte refere também que “foi daquele primeiro 
grupo que surgiu e se difundiu um movimento hoje vastíssimo 
e presente em todo o mundo”, explicitando que “Carlos Gastini” 
e seus colegas faziam parte dos mais antigos alunos do Orató-
rio e deram assim origem àquela que sempre se considerou a 
associação “mãe”.
 Na nota informativa do Centro de Évora de Antigos Alunos 
de Dom Bosco é explicado que “o solene aniversário é tanto 
uma ocasião pra profunda reflexão sobre o sentido da missão 
do ex-aluno de Dom Bosco na família salesiana, na igreja  e na 
sociedade de hoje, uma oportunidade para lançar numerosas 
iniciativas”.

 A par do livro e da estátua a Carlos Gratini, o centro dá con-
ta da “edição de um outro livro sobre Alberto Marvelli, ex-aluno 
de Dom Bosco e beato; uma publicação sobre 150 figuras re-
levantes de entre os ex-alunos; ou uma publicacção sobre 150 
projectos e inicitaivas dos ex-alunos que merecem ser reco-
nhecidos para inspirar outros”.
 Evidenciou ainda que estão à venda “as chávenas comemo-
rativas do 150.º aniversário”, especificando que são 150 emba-
lagens especiais e exclusivas, acompanhadas por uma emba-
lagem de café do projecto “Di Bosco - Caffé di Exallievi”, cuja 
venda apoiará projectos educativos e sociais do ex-alunos na 
América, África e Ásia.

 Não tendo sido possível a realização do Dia Local 
do Antigo Aluno de 2020, este ano, apenas terá lugar 
a CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS EMBLEMAS E DIPLO-
MAS DOS A. ALUNOS/AS DAS LISTAGENS DE 2020,
(ou anteriores), que terá lugar dia 26 de Setembro, 
pelas 16 horas, na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora. 
 Concentração no Pátio dos Salesianos - 15.45 horas 
(é obrigatório o uso de máscara).

Dia Local não têm sido possível

 De ano para ano, vai-se tornando um encontro para 
muitos dos ex atletas do Centro de Cultura e Desporto 
dos Salesianos de Évora, entre colegas e colaboradores, 
a não perder!
 Este CONVIVIO iniciado no ano de 2014, continua 
a ser o único realizado por clubes desportivos na nossa 
cidade, nos quais já estiveram presentes no total geral 
dos Encontros perto de três centenas de elementos.
E,  como presenças individuais/singulares 92.
 Podemos ainda acrescentar que não faltaram a ne-
nhum encontro 14 elementos e com apenas “uma falta”, 
estiveram 15.
 Não podendo ter sido realizado, o sétimo no ano de 
2020, vamos esperar que as condições estejam total-
mente ultrapassadas, e que em 2021 o possamos fazer, 
com as melhores condições possíveis.
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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”

 Será que todos os “ANTIGOS”, e 
estes antigos, referimo-nos, particu-
larmente, aos alunos das décadas de 
1940-1950-1960… já leram o nosso 
livro: “Os Meninos da Escola dos Pa-
dres”?
 Ainda temos alguns exemplares!
 Quem não o adquiriu, pode ainda fazê-lo por apenas, 
10.00€ na Livraria Salesiana, no alfarrabista Oliveira (Rua 
Machede), ou na sede do Centro.

7.º ENCONTRO/CONVÍVIO
dos ex-atletas, dirigentes e colaboradores

do Centro de Cultura e Desporto dos Salesianos


