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l Ninguém nasce padre. Assim como ninguém
nasce médico, professor ou mecânico. A
vocação, bem como o saber, semeia-se, trata-
se e cultiva-se. As necessidades sacerdotais nas
paróquias constituem um problema premente.
O problema é inegável: faltam padres.
Muitas vezes se questiona: até que ponto as
próprias comunidades têm responsabilidades
no problema? Se há falta de sacerdotes, não
deveriam as paróquias cultivar a fé nos jovens
e fomentar o interesse pela vida de entrega ao
outro e a Deus?
A verdade é que a sociedade atual é pouco
fomentadora desses testemunhos de vida na
fé e, no seio das próprias famílias, escassa o
incentivo ao jovem que pretende ingressar na
vida religiosa. É vergonha querer estar ao lado
de Deus.
Os seminários assumem um papel fulcral no
cultivo de novas vocações. Porque ninguém
nasce padre e é preciso cultivar o chamamento
de Deus, o seminário assume o papel de
agricultor da fé. É aqui que se fomenta a
entrega, a abnegação e o despreendimento
com que se deve viver a vocação.
É preciso não esquecer esta vertente. Os
seminários não são só paredes. São estruturas
de cultivo de trabalhadores para a vinha do
Senhor.  Nós, os que nele vivemos, somos
testemunhas disso, quer no ministério
ordenado, quer no ministério laical.

***
Estamos a viver na Diocese de Aveiro a Missão
Jubilar, que decorre de 21 de Outubro de 2012
a 11 de Dezembro de 2013, sob o lema: «Vive
esta Hora». Como refere o nosso Bispo, a Missão

Jubilar é um «tempo por Deus sonhado para a
Igreja de Aveiro, ao celebrar o jubileu dos setenta
e cinco anos da restauração da Diocese. (�) Pela
Missão Jubilar buscamos a solidez da Fé, a alegria
de ser Igreja e a abertura ao Mundo, para irmos
ao encontro de todos os homens e mulheres do
nosso tempo, nos mais variados lugares e tempos
da vida, da cultura, do trabalho, da acção social,
do convívio e do lazer. Encontramos no anúncio
evangélico das bem-aventuranças o fermento de
uma Igreja renovada e o paradigma de uma
Humanidade nova.
É com ânimo evangelizador que vamos dar
visibilidade neste tempo de Missão Jubilar que
é, também, Ano da Fé, ao que de melhor existe
e se faz na nossa sociedade e na Igreja de Aveiro:
uma Igreja fiel a Jesus Cristo, dócil ao Espírito
Santo e atenta aos dinamismos renovadores do
Concílio Vaticano II, de cujo início celebramos,
também, o jubileu.
Somos chamados a ser mensageiros da alegria
e rosto da esperança, no meio de crises e de
dores, de privações e de ansiedades, de pobrezas
e de medos, de sonhos e de projectos da
sociedade do nosso tempo e da cultura actual.
Somos testemunhas felizes do amor de Deus e
da comunhão da nossa fé, que nos fazem irmãos
de toda a Humanidade.»
Seja cada um de nós, antigo seminarista da
Diocese de Aveiro, rosto vivo deste espírito de
comunhão espiritual e fraterna da Missão Jubilar
que vivemos.
- Votos de um Santo e Feliz Natal e extraordinário
Ano Novo 2013, cheio de Paz, Saúde e Esperança
num mundo melhor. Saudações fraternas
extensivas aos vossos familiares e amigos!

Os seminários como
cultivadores de fé
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Cumprindo o que foi aprovado anteriormente, um grande Encontro
Anual da ADASA, que se realize no sábado anterior à festa anual de Santa
Joana Princesa, Padroeira da Diocese e do Seminário (12 de Maio), teve
lugar o tradicional Encontro Anual da ADASA, em 5 de Maio de 2012, no
Seminário de Santa Joana Princesa, em Aveiro.
Na Assembleia Geral, presidida pelo Padre Manuel António Carvalhais,
dos assuntos tratados, mereceram destaque:

- A presença dos nossos Bispos, D. António Francisco e D. António Marcelino,
bem como do Vigário-Geral, Monsenhor João Gonçalves Gaspar, que
também nos acompanharam na Missa solenizada pela � Schola Cantorum�
do Seminário.

- As palavras do Reitor do Seminário, Padre João Alves, falando do Seminário
ao nível da frequência de alunos, que tem vindo tendencialmente a
aumentar de ano para ano (parece que o frequente apelo-campanha de
D. António Francisco está a dar resultado. Ainda bem!). Também o nosso
Reitor não pôde deixar passar a oportunidade de falar no bom andamento
das obras da Casa Sacerdotal, salientando o apoio carinhoso de muita
gente, nomeadamente dos nossos padres. Convidou a Assembleia presente
a uma visita guiada à Casa Sacerdotal.

- A intervenção do Presidente da ADASA, Mario Paulo Martins, que deu
conhecimento das actividades da ADASA ao longo do ano, destacando no
seu discurso os vinte anos de existência da ADASA, dando conhecimento,
na íntegra, do decreto da sua erecção canónica. Referiu que, oficialmente,
a ADASA já faz parte integrante da UASP, recentemente fundada. Fez de
novo o apelo insistente para a criação do orfeão da ADASA e lembrou a
importância da divulgação de livros publicados por antigos alunos e
professores do nosso Seminário (a propósito, há que salientar a oferta
generosa das à ADASA de livros dos colegas Amor Pires Mota  e Amaro
Neves).

Tendo presente a memória do saudoso Dr. João Augusto Frade, Presidente
do Conselho Fiscal, foi eleito para preencher a vaga naquele órgão social
o associado Manuel Graciano Simões Neto, de Santa Catarina (Vagos)

Cumprindo a tradição, foram homenageados os antigos alunos que há 50
anos deram entrada no Seminário. Uma cerimónia de alto significado e
emotiva.

O Presidente da ADASA aproveitou a oportunidade para prestar
homenagem a todos os Presidentes da Direcção que ao longo dos últimos
vinte anos exerceram aquelas funções, entregando-lhes um significativo
diploma.

O colega Doutor Jorge Peralta, há muito radicado no Brasil, proferiu uma
brilhante alocução em que realçou a sua passagem pelo Seminário.
Destacamos:

- �Sinto uma grande alegria por estar aqui convosco. Amo esta casa e esta
terra como se fossem minhas. De notar que a maior parte dos grandes
intelectuais e políticos passaram pelo seminário.�;
- �A base da minha vida intelectual devo-a ao Seminário.�;
- O Brasil deve muito à Igreja e a Portugal.�

Lembrou duas figuras que o marcaram como aluno: D. João Evangelista
de Lima Vidal e o Padre Alyrio de Mello. E terminou refrindo: �Trago um
abraço do meu irmão para todos vós�.

Antes de terminar os trabalhos, a Assembleia Geral aprovou um voto de
pesar pelo falecimento do Padre João Paulo Ramos e do Dr. João Frade.

O Seminário é, nas rotas da vida, um oásis na cidade, e continuará a ser
a nossa segunda casa que nos acolhe com o maior carinho, onde se vem
e traz um amigo e mais um colega, recebidos sempre de braços abertos,
como é timbre das gentes aveirenses.

Encontro anual da
ADASA 2012
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�As petálas descobrem  laivos coloridos de alegria e
perpetuam-se num céu azul, onde traços de sol, bordando
nuvens, marcam os apoios da felicidade. O amor a estas
flores toca as raias do infinito, mas nunca pode ser total
porque tem de sobrar ainda amor para dar aos outros�

(António Capão)

A ADASA expressa, com grande pesar, o desaparecimento
do Dr. Capão, ínsigne Mestre de tantos seminaristas e
professores que muito lhe devem no saber, no rigor, no
amor à língua e cultura portuguesas, e no conhecimento e
no cultivo erudito de tantos clássicos da Literatura.
Guardamos dele a imagem de um Homem bom, cultíssimo
e doutíssimo, investigador e estudioso com muitas obras
publicadas, conversador cativante, amante incondicional
do chão que o viu nascer. Tantos são os atributos que não
conseguimos contabilizar. Endereçamos aos seus filhos
sentido pesar, extensivo  a seus netos, bisnetos e demais
família.

Em jeito de homenagem escrita, �Jornal da ADASA� publica neste número
três textos: dois testemunhos de antigos alunos do saudoso Mestre e o
último texto escrito pelo Dr. Capão para o �Correio do Vouga�, na quadra
de Natal. ADASA, e que aqui reprouzimos com a devida autorização daquele
órgão e que muito agradecemos. A Direção da ADASA.

A voz que saía do telemóvel deixava-me transtornado: «Acabo de saber
pelo Facebook que o Dr. Capão morreu».
Foi ontem à tarde. Pouco depois, haveria de saber que o que fora o seu
corpo jazia já sob a terra e que, para além dos familiares e das entidades
públicas, o féretro tinha sido emoldurado apenas por um punhado de
palhacenses. Fiquei triste. Pode ter sido, como justificava o meu interlocutor,
por falta de informação, pode ter-se devido à precipitação das nuvens e
dos acontecimentos, pode ter sido muita coisa.

Não se compreende. O Dr. Capão foi sem dúvida o mais ilustre dos
palhacenses dos últimos decénios, ainda que nunca tenha sido
suficientemente reconhecido como tal pelos seus conterrâneos. Guardava
uma certa mágoa por isso. E não por presunção, estou convencido.
Recentemente, numa das últimas visitas que lhe fiz, ele apontara o diploma
pendurado na parede do escritório que testemunhava a distinção que a
Academia Portuguesa de História (julgo que era esta a instituição) lhe
concedera em 2011, ao atribuir-lhe o grau de Doutor Honoris Causa (estou
certo que o facto é uma surpresa para alguns dos que eventualmente
venham a ler este texto). Citou, a propósito, a célebre apóstrofe do

Eclesiastes: «vaidade das vaidades, tudo é vaidade». Lembrei-lhe que os
seus pares o haviam reconhecido. Repudiou o cumprimento. Claro que
estava ciente do seu valor intelectual, mas mostrava-se um pouco
desencantado com tudo. Acabara de lhe falecer a esposa, não ia para novo,
sentia a ingratidão. Mas o que sobretudo lhe doía era não aproveitarem
os seus dons. E, embora o tentasse animar com as minhas palavras,
intimamente eu sentia que a mágoa se justificava e eu próprio lamentava
a perda que isso constituía para todos e a injustiça irreparável que lhe
fazíamos, nós os palhacenses.

Estava ali aquele tesouro cultural vivo (andara pelas Áfricas, fora professor
no Magistério Primário, professor de Português, era um apaixonado de
Camilo Castelo Branco, investigador de História com várias monografias
nesse âmbito, quando o deixavam era um católico activo na sua paróquia,
era coleccionador, e tantas outras coisas de que nem sequer cheguei a ter
conhecimento�), estava ali, diante de mim, aquele homem de biografia
riquíssima, e tudo o que recebia era a reverência distante dos simples e a
indiferença daqueles que tinham o poder e o dever de o chamarem para
o palco dos acontecimentos. E agora, por mais homenagens que lhe venham
a fazer, nada reparará a injustiça da omissão. A morte nada conciliará neste
particular.

Egoisticamente, nas visitas que lhe fazia quando ia à terra, lamentava não
poder frequentar mais assiduamente a sua casa para beber do seu imenso
saber, como lamentava a minha fraca memória que me impedia de fixar
as migalhas de ouro que oferecia nas nossas conversas. Para mim, contudo,
o Dr. Capão foi (e é!) muito mais que um insigne palhacense. Tinha por ele
uma grande estima como pessoa e cidadão e, quando penso na afabilidade
com que me recebia sempre, sei que me retribuía essa estima. A nossa
relação vinha do tempo em que fora meu professor de Português no
Seminário Santa Joana Princesa de Aveiro. Desse tempo recordo o amor
pela língua portuguesa e pelos autores portugueses, o rigor que punha em
tudo o fazia, a seriedade que nos exigia� e sobretudo o dia da entrega dos
testes. Nesse dia, tínhamos um Dr. Capão diferente: um homem que sofria
com o falhanço dos seus alunos, quase como um pai. Era-lhe tão penoso
ver que um aluno não aprendera, por dificuldade ou preguiça! Quando
entrava com o semblante carregado, sabíamos que íamos assistir no seu
rosto a uma luta contra a mediocridade, na qual não se limitava a
responsabilizar o aluno, mas se metia ele próprio ao barulho, como se os
erros do aluno fossem os seus. Acreditava sempre que podíamos ir mais
além e sofria genuinamente se ficávamos pelo suficiente. Numa dessas
situações, chegou a acontecer ser o próprio aluno visado a tentar animá-
lo, um condiscípulo nosso com sentido de humor apurado. E o Dr. Capão
sorriu. Com aquele sorriso grande que lhe conheciam os mais próximos.

Foi um mestre. E foi como tal que me referi a ele ainda há poucos dias em
conversa, antes de saber desta triste notícia, quando alguém me perguntava
que professores me marcaram mais. Um mestre com o qual nem sempre
estive de acordo, claro, com as idiossincrasias próprias de qualquer ser
humano, mas alguém que respeitava muito. E respeitava-o, antes de mais,
pela sua humanidade e ternura, ternura que podia passar despercebida
por detrás do seu fácies grave. Lembro-me da sua simplicidade, das conversas
bem-humoradas que travava com os alunos no claustro do seminário nos
intervalos das aulas, nas quais quase se despia do papel de professor e se
tornava um rapaz connosco; lembro-me das pequenas confissões, como
a de que os amigos lhe reconheciam mais perícia nos versos livres do que
nos versos rimados, embora se sentisse mais à vontade com as rimas.
Chegava a ter esta candura e descontracção.

Não era um santo, mas era um santo que lhe orientava a vida: S. Francisco
de Assis. Ainda numa das nossas últimas conversas referira o Cântico das
Criaturas, mostrando uma reprodução do mesmo, «escrita em dialecto
úmbrico, como no original». Esse amor pela vida simples que tinha S.
Francisco como modelo, levou-o um dia a confessar-nos, a nós, alunos do
seminário, que, se tivesse sido outra a sua vida (era pai de muitos filhos),
teria sido franciscano. Reafirmou-mo posteriormente várias vezes. Esse
amor pela simplicidade e pela natureza de resto acompanhou-o até ao fim,
pois, ao que parece, nas exéquias, uma filha leu o poema que destinara
ao dia da própria morte: aí, uma vez mais voltava a fazer referência à
comunhão com a natureza, como o seu santo de eleição. E é assim que
consigo suportar a sua morte com um sorriso sereno: o Dr. Capão despediu-
se dos que o amavam humanamente, mas voltou a casa para se juntar aos
seus irmãos Vento, Ar, Nuvens, Água, Terra. Regressou: vivo enquanto
memória viva no espírito dos vivos, vivo na revolução constante da Matéria
Viva.

O DR. ANTÓNIO CAPÃO
REGRESSOU A CASA.
por Paulo Carvalho (Palhaça, Lisboa)

IN MEMORIAM
Dr. António Tavares Simões Capão

(29 de Agosto de 1930 | 6 de Novembro de 2012)
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O nascimento de Jesus Cristo, ao indicar praticamente o
desmoronamento do vasto Império Romano, tornou-se o marco
temporal mais importante para o mundo inteiro e, sobretudo,
para o desenvolvimento da civilização ocidental.
Muitos estudos se fizeram, muitas teorias se construíram a partir
da chegada de Jesus a este mundo dos homens. Mas, pelos
mistérios que envolve e por toda a doutrina messiânica que revela,
não é só a razão dos sábios que satisfaz o esclarecimento deste
notabilíssimo acontecimento. Ficará muito pouco aos elevadíssimos
raciocínios e às doutíssimas teses, plenas de lucubrações para a
iluminação dos espíritos, se não lhes juntarmos a avaliação
sentimental apoiada numa Fé esclarecida.
A data do dia de Natal é controversa. Isto quer dizer que não se
sabe ao certo o dia em que nasceu Jesus Cristo. Conhecem-se
alguns pormenores sociais e temporais que caracterizaram o
ambiente em que o importante facto eclodiu para espanto de
todos os povos.
Um novo sol vinha substituir os deuses do paganismo grego e
romano. Não nos interessa tanto interpretar as festividades cristãs
à luz de solestícios de verão e de inverno ou do equinócio da
primavera. O importante é saber que não foi o Senhor que se fez
sol, mas sim que foi Ele que fez o sol: 'Non est Dominus Sol factus
sed per quem Sol factus est'.
Ora para tomar o lugar da festa pagã do 'Sol invictus' e à falta de
uma data certificada, a Igreja do Ocidente assentou no dia 25 de
Dezembro, enquanto no Oriente, seguindo-se outros raciocínios,
foi adoptada a data de 6 de Janeiro, embora outras também
tivessem sido propostas, como 20 de Abril e 20 de Maio.
Assim, a Igreja ocidental preferiu adoptar as duas festas: a do
nosso Natal e a da nossa manifestação de Cristo ou da Epifania.
Para além de toda essa complexidade de estudos e de elaborados
raciocínios, o que interessa é ficarmos perante a admiração,
estupendamente familiar, mas universal, do nosso Presépio, com
toda a pobreza e com toda a humildade que encerra, com Jesus
envolto em panos, deitado nas palhas de uma manjedoura, à vista
de animais.
De facto, Cristo nasceu numa estrebaria e não numa hospedaria,
porque, aqui, já não havia lugar para esta família acabada de se
recensear e se encontrava em situação difícil, como poderia

Uma Página acontecer a quaisquer pessoas.
Deus está entre nós, é Cristo, é o Salvador do género humano, é
Emanuel, o Rei Universal do salmo:

�Povos todos, batei palmas,
aclamai ao Senhor, com vozes
de alegria!�

A sua chegada suscita o chamamento do Anjo aos homens simples,
humildes, que vivem do seu trabalho e descansam naquela noite
sagrada  os pastores. Vinde adorar o Salvador, adeste fideles,
aproximai-vos. Mas este convite é universal porque nele se incluem
todos os homens: as crianças, os jovens, os pobres, os que têm
fome, os que choram, os que são odiados, os espoliados, os
oprimidos, os grandes e os pequenos, os sãos e os doentes, os
perseguidos e os perseguidores  ninguém fica excluído neste apelo,
porque Cristo veio ao mundo, tornou-se um de nós para salvar a
humanidade inteira, mergulhada nos seus pecados e nos seus
vícios desastrosos. Este chamamento implica a paz entre os homens,
exige a fraternidade e a solidariedade entre todos. Estigmatiza a
guerra, a violência, a injustiça, o desamor, e quer desenvolver
cordialidade mais íntima entre os humanos.
Razão e Fé não são contraditórios. Mas o nosso coração tem de
estar profundamente unido a Cristo e à sua bondade infinita. O
amor verdadeiro é a qualidade mais sublimada e, por isso, mais
surpreendente, que emana da pobreza do Presépio. É que �um
Natal sem Cristo e um nome cristão sem a fé em Cristo são escárnio
à verdade divina e à inteligência humana�, afirmou Paulo VI.
A Virgem Maria é mãe feliz porque o seu Filho é Filho do Altíssimo
e Ela pode continuar a entoar o seu Magnificat, porque Deus fez
nEla grandes maravilhas, dando à humanidade corrupta, pecadora,
geradora de violências  e de injustiças, o Salvador e o Redentor de
todos os homens, sem excepção.
Acabamos esta página sobre o Natal com o salmo que é a exortação
de louvor a Deus:

�Vinde, exultemos no Senhor,
aclamaremos o rochedo da nossa salvação.
Vamos à sua presença com hinos de louvor,
vamos saudá-Lo com salmos jubilosos.�

1980. 10.º ano. Aula de Português. O professor
lê e comenta �Menina e Moça� - �Saudades��
Bernardim Ribeiro. Das árvores que ficam entre

a sala de aulas e o campo de futebol (a poente) vem um canto de
ave. Aproveitou a boleia da luz do sol do princípio da tarde de
Março (Abril, Maio?), atravessou os vidros da janela fechada e
entrou. O professor cala-se e deixa que a melodia do canto faça
do silêncio encantamento.
Vejo-lhe as mãos sobre a secretária, levemente entrecruzadas as
pontas dos dedos longos.
A ave deixa de cantar.
- Sabem como se chama o passarito?
A nossa mudez abre-lhe no rosto aquele sorriso. Aquele sorriso
cheio de ternura que quase sempre esconde no rosto sério.
- Toutinegra� Ouve-se falar muito do canto do rouxinol, mas este
passarinho não lhe fica nada atrás!
E aqui começa uma das muitas lições apaixonadas com que nos
ensina a beleza e a poesia das coisas naturais e simples.

OBRIGADO,
DR. CAPÃO!
por Luís Oliveira (Calvão)

� António Capão

Sobre O Natal

(Da edição do Correio do Vouga de 17 de dezembro de 2003)

IN MEMORIAM
Dr. António Tavares Simões Capão

(29 de Agosto de 1930 | 6 de Novembro de 2012)



:: Jornal da ADASA | dezembro 2012 :: 5

1. Missão Mais
21 de outubro de 2012 - Génesis
09 de março de 2013 - Dia de Deserto
julho e agosto de 2013 - Tenda de Deus
9 a 17 de novembro de 2013 - Semana Promoção Vocacional

2. Missão 11
11 de novembro - Dia do Anúncio
11 de dezembro - Dia da Palavra
11 de janeiro - Dia do Grito
11 de fevereiro - Dia da Visita
11 de março - (in)Veste

11 de abril - Dia da Partilha
11 e 12 de maio - Dia da Peregrinação
11 de junho- Dia da Saudação
11 de julho - Dia da Oração
11 de agosto - Dia da Cristoteca
11 de setembro - Dia da Família
11 de outubro - Dia da Procissão
11 de novembro - Dia do Convite
08 de dezembro - Dia da Missão
11 de dezembro - Dia da Memória

3. Missão Cultura

> Exposição

20 de janeiro a 07 de abril de 2013 - Diocese de Aveiro -
Presente e Memória

> Sessões/Debate

30 de novembro de 2012 - A Ação Social
25 de janeiro de 2013 - Ecunemismo e Diálogo Inter-religioso
26 de abril de 2013 - Economia e mundo operário
25 de outubro de 2013 - Família, casamento e sexualidade

> Congresso

09 e 10 de dezembro de 2013

> Concertos

29 de dezembro de 2012 - Concerto de Natal
06 de abril de 2013 - Concerto de Páscoa
18 de maio de 2013 - Concerto "vida"
24 de agosto de 2013 - Concerto comemorativo da publicação
da bula "Omnium Ecclesiarum"
28 de setembro de 2013 - Concerto de outono
11 de dezembro de 2013 - Concerto comemorativo da
execução da bula "Omnium Ecclesiarum"

> Encenação

16 de março de 2013 - A Paixão de Cristo

ORAÇÃO
da MISSÃO JUBILAR

Lema da Missão Jubilar:
�Vive esta Hora�

�Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos, e alegremo-
nos nele.� (Sal 118, 24) foi a nossa inspiração para o lema
que assumimos para a nossa Missão Jubilar. Este é o dia do
Senhor, este é o tempo que Deus nos deu, esta é a hora da
salvação para ser vivida com alegria.

Calendário de

ações programadas

Senhor, nosso Deus,

nós Te confiamos a Igreja de Aveiro

e a nossa Missão Jubilar.

De Ti, Senhor, recebemos o convite

e partimos para anunciar

o evangelho das bem-aventuranças

e ser Teu rosto vivo junto de cada pessoa.

Que a Missão Jubilar seja

momento de renovação para a Igreja,

aurora de alento para o Mundo

e certeza de Páscoa perene para a Humanidade.

A Maria, nossa Mãe,

pedimos a força da fé e a alegria da confiança

para amar a Deus e servir os nossos irmãos.

Que Santa Joana, nossa Padroeira,

nos proteja e ajude

a «viver esta hora» de Missão Jubilar.

Amen.
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Distribuídos por três Seminários, são dezanove os seminaristas
da Diocese de Aveiro:

Seminário de Sta Joana Princesa

10.º ano
Alexandre Mateiro (Paróquia da Gafanha do Carmo)
Bruno Ferreira (Paróquia da Gafanha da Encarnação)
Pedro Amorim (Paróquia do Bunheiro)
11.º ano
João Paulo Correia (Ílhavo)
Daniel Loureiro (Ílhavo)
José Carlos Leitão (Albergaria-a-Velha)
Afonso Castro (Aradas)
Leandro Rico (Esgueira)
12.º ano
Daniel Maia (Glória)
João Coutinho (Macinhata do Vouga)

Seminário de S. José de Caparide (Lisboa)

1.º ano
Pedro Oliveira (Ribeira de Fráguas)
Jorge Gonçalves (Recardães)

Seminário de Cristo-Rei dos Olivais (Lisboa)

2.º ano
Fábio Freches (Vera Cruz)
4.º ano
Gustavo Fernandes (Recardães)
5.º ano
Pedro Barros (Santa Joana)
João Santos (Canedo)
6.º ano
Vítor Cardoso (Gafanha do Carmo)
Hélder Ruivo (Oliveira do Bairro)
Leonel Abrantes (Aguada de Cima)

O Padre Carvalhais, Presidente da Assembleia Geral da ADASA,
completa, no próximo dia 30 de Dezembro, 50 anos de sacerdócio.
Foi o primeiro padre ordenado por D. Manuel de Almeida Trindade,
na época recentemente nomeado Bispo de Aveiro, em 30 de
Dezembro de 1962.
Na sua acção pastoral, o Padre Carvalhais passou por Cacia, Fermelã,
Canelas, Águeda e está em Vagos há perto de 20 anos.
O nosso Padre Manuel António Carvalhais nasceu no lugar da Choca
do Mar, na freguesia de Calvão.
Há anos atrás, num grupo de jovens de Vagos, cantou a plenos
pulmões um hino muito bonito, dedicado a Calvão, que, com uma
pequenina alteração, o recordo com saudade e moção, pois até
vem a propósito:

Seminaristas da Diocese
(ano lectivo 2012-13)
Por Pe. João Alves

BODAS DE OURO
SACERDOTAIS
Padre Manuel António Carvalhais

Por Basílio de Oliveira

�Ó Calvão, meu rico Calvão,
Tens um Padre Carvalhais
Tiveste um Padre João (Mónica).
Ó Calvão, meu rico Calvão,
Dou-te o meu amor,
Dá-me a tua mão�

Meu caro Padre Manuel Carvalhais, mal sabia eu, quando há cerca
de 65 anos atrás, imaginávamos, juntos, o Seminário Novo de
Aveiro, quando brincávamos juntos no recreio, quando rezávamos
juntos na Capela do Seminário, quando nas aulas de Históriada
Filosofia e da Literatura pregávamos algumas �partidazitas� ao
Padre Alyrio de Mello e a outros professores, quando juntos
pisávamostantas vezes o Estádio Mário Duarte em jogos da Selecção
de Futebol do seminário que fizeram história em terras de Aveiro,
quando juntos visitávamos e dávamos apoio aos pobres do Bairro
de Santiago, quando juntos acolitávamos o nosso saudoso
Arcebispo, D. João  Evangelista de Lima Vidal nos solenes Pontificais
realizados na Sé Catedral de Aveiro, quando já em Lisboa, no
Seminário dos Olivais, juntos, acolitávamos, na Sé Catedral, D.
Manuel Gonçalves Cerejeira, Patriarca de Lisboa, quando juntos
participávamos nos monumentais e solenes TE DEUMS, realizados
no Mosteiro dos Jerónimos, nomeadamente na inauguração da
Estátua do Cristo Rei, em Almada, quando, juntos assistimos a
tantas missas novas na Igreja de Calvão. Mal sabia eu, dizia, que
um dia, passadas dezenas e dezenas de anos, havia de te �aturar�
e continuar a trabalhar contigo nas tarefas da ADASA e na Missão
Jubilar, na difusão do Evangelho em terras de Santa Maria de
Vagos! É o Mundo! É a vida!
Porque a data das tuas Bodas de Ouro sacerdotais é tão histórica
como sublime, permite que encerre esta minha saudação da aneira
que mais gostas de ouvir
�Pode haver quem o não veja
Nem entenda a sua voz.
Mas sabe que Deus festeja
Este dia mais do que nós�
Ao assinalar os 50 anos do sacerdócio ao serviço da Igreja, ao olhar
para o passado, deves sentir a consciência tranquila pelo dever
bem cumprido e assim exclamar como S. Paulo  �Combati o bom
combate, defendi a fé, só me resta esperar de ti, Senhor, a
recompensa merecida�.

- Parabéns, Padre Carvalhais e continuação de fecundo apostolado!
São os votos conjuntos da ADASA e do Basílio.

Com muita alegria no coração, recebi e agradeço a
mensagem do nosso Sr. Bispo de Aveiro, Dom António
Francisco dos Santos.
Daqui do Brasil, de São Paulo, a 8.000 km de distância,
congratulo-me com a nossa Diocese, pelo seu Jubileu, seus
75 anos de restauração, que celebra em 2013.
Por simples coincidência, também eu estou, com muita
alegria, comemorando,junto com a Diocese, 75 anos de
vida, pois também nasci em 1938 (Janeiro), e me sinto
muito jovem, no físico, na mente e no espírito.
Guardei no meu coração a bela Mensagem de Natal que
nos convida a agradecer sempre o dom da vida, e a ser ,
para os irmãos,'' um oásis, de Deus, nos desertos da vida".
Sinto-me sempre muito feliz pelo espírito de alegria sincera
que se vive na nossa Diocese de Aveiro. Nossa Diocese é
uma Diocese abençoada! Isto me alegra. Alegro-me por
ter nascido na Diocese de Aveiro.
Ao sr. Bispo de Aveiro e a todos os companheiros e
membros da ADASA, desejo um

Mensagem de
Natal Jubilar

Por José Jorge Peralta

FELIZ NATAL!

A ADASA deseja a todos os seus Associados e Amigos um

Santo e Feliz Natal cheio de muitas bênçãos espirituais em

Cristo e um ano 2013 de muitas alegrias, saúde e esperança.


