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Sob o lema: «Vive esta Hora», a Diocese
de Aveiro viveu este ano a Missão Jubilar, de
21 de Outubro de 2012 a 11 de Dezembro de
2013, um «tempo por Deus sonhado para a
Igreja de Aveiro, ao celebrar o jubileu dos
setenta e cinco anos da restauração da
Diocese», como nos disse o nosso bispo, D.
António Francisco. Com ânimo evangelizador,
conheceu-se e deu-se a conhecer melhor o que
de melhor existe e se faz na 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. Viveu-
se a procura da solidez da Fé, a alegria de ser
Igreja e a abertura ao Mundo. Foi-se 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.
E no anúncio evangélico das bem-aventuranças
encontrou-se o fermento de uma Igreja
renovada e o paradigma de uma Humanidade
nova.

***

Eis-nos chegados ao final de mais um ano.
É Hora de olhar para trás e ver o que de bom
e menos bom fizemos, vivemos, o que
aconteceu e fizemos acontecer.
É Hora de olhar em frente, com convicção e
esperança, movidos pela acção do Espírito
redentor, e projectar 2014 com optimismo.
É Hora de começar a fazer isto nas nossas
famílias, seguindo o oportuno conselho do Papa
Francisco, sintetizado em três palavras-chave:
�Por favor; Obrigado; Perdão�.

- É Hora! É Hora de tratar com ternura e apoio as crianças
e com maior paciência e desvelo os velhinhos e
idosos, a começar sempre pelos nossos de
sangue.
É Hora de olhar e incentivar com esperança e
fortaleza os adolescentes e jovens que se sentem
perdidos e sem rumo.
É Hora de estarmos mais presentes junto de
quem mais precisa, por causa do desemprego,
da doença, da solidão, com gestos de
solidariedade e caridade.

- Votos de um Santo Natal e de um Ano Novo
2014 que a todos traga Paz, Saúde e muita
Esperança. Que em 2014 não permaneçamos
nos bons desejos pessoais, antes dêmos o salto
qualitativo tendo o Próximo como nossa
prioridade.

Saudações fraternas extensivas aos vossos
familiares e amigos!
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No dia 4 de Julho de 2013, foi emitido o �Certificado de
Admissibilidade� da UASP  União das Associações dos Antigos
Alunos dos Seminários Portugueses, pelo qual obteve
reconhecimento civil. A esta data importante juntam-se outras
duas, decisivas neste processo e na vida da UASP: a da sua
constituição, em Assembleia Geral, no dia 17/09/2011, e a da sua
erecção canónica, pela Conferência Episcopal, no dia 23/10/2012.
Caso para dizer: três anos de existência, um grande passo por ano!
Agora a UASP tem existência legal, canónica e civil, de facto e de
direito. Mas o mais importante é que tem existência real, tem a
fogosidade própria da juventude, tem força e dinamismo e por
isso continua a mexer.

Directamente, as Associações de antigos alunos dos seminários
portugueses filiadas na UASP (como a ADASA) e, indirectamente,
todos os antigos alunos que são explícita ou implicitamente
reconhecidos à instituição que certamente os projectou para a
vida, o seu Seminário, devem regozijar-se com este desfecho feliz
para uma Instituição que pretende reforçar laços e ajudar a frutificar
e fortificar as sementes que um dia foram lançadas para a
construção de homens e de uma sociedade melhor. Eles estão
envolvidos neste espírito e muitos trabalham, por todo o país,
para fazerem este dinamismo que fará crescer a própria UASP.

Neste momento, duas grandes actividades se estão a desenhar
para um futuro próximo, elas próprias geradoras de outras
actividades e realizações de âmbito nacional:

1. Projecto �Por mares dantes navegados�  É nome de uma nova
proposta da UASP, sob a seguinte motivação: os nossos
descobridores partiram há 500 anos para dar novos mundos ao
mundo e no topo das suas motivações estavam também as
missionárias. Aproveitámos e ajustámos a citação de Camões �Por
mares nunca dantes navegados�, e, dentro do espírito do Ano da
Fé, vamos dar corpo a um espaço de diálogo cultural e partilha de
vivências no mundo lusófono, para onde foram enviados muitos
dos missionários formados nos nossos seminários, sobretudo
religiosos. Por isso, entre os dias 21 e 28 de Fevereiro de 2014,
vamos rumar a Cabo Verde, visitaremos 3 ilhas (Santiago, São
Vicente e Santo Antão), contactaremos com as gentes e
comunidades cristãs, locais de cultura e desenvolvimento social.
Tudo está a planear-se a bom ritmo e já há interessados em
embarcar nesta aventura! Esta actividade central gera uma série
de outras a nível nacional. Com o propósito de levar alguma coisa
de nosso, sobretudo a nossa solidariedade, estamos a criar ideias
para angariar alguns fundos que entregaremos integralmente às
duas dioceses de Cabo Verde, sobretudo para ajudar às despesas
com a formação dos seus seminaristas em Portugal. Com esse
desiderato, estão a preparar-se, entre outras actividades, a
realização de concertos em diversas partes do país cujos proveitos
reverterão para esta causa. Neste momento, agendaram-se
concertos em Lamego, em Vila Nova de Famalicão e Leiria. E estão
ainda para agendar concertos em Guimarães e Braga, seguindo-
se outras actividades que serão publicitadas no sítio da UASP.

2. Fórum �Olhares sobre o II Concílio do Vaticano� a realizar em
Braga, dias 13 e 14 de Setembro de 2014. Com o contributo de
peritos e gente comum, vamos reflectir e escutar testemunhos
sobre este acontecimento que há 50 anos marca profundamente
a igreja e a sociedade civil, bem como as relações da Igreja Católica
com as outras Igrejas, Comunidades cristãs e Religiões. Apelamos
à participação de todos, quer nas actividades propostas, quer na
criatividade, sugerindo ideias para levar por diante e com êxito
aquilo a que nos propomos, bem como novas ideias das quais a
UASP necessita, que acarinha e desde já agradece.

Siga a UASP em http://www.uasp.pt/ e/ou https://www.facebook.com/pages/UASP

TRÊS NOVOS
SACERDOTES na Diocese

Por Mário Paulo Martins

Quem passou pelo Seminário de Aveiro recorda-se dela. Era o
despertador matinal e o marcador temporal das aulas, refeições,
celebrações. Pelas nossas mãos passou várias vezes, em diferentes
usos. Ainda hoje a sineta (a conhecida �cabra� para muitos) está
ao serviço. O sineiro fá-la tocar todas as manhãs para acordar os
que dormem e o seu som chama para a oração comunitária.
Uma jóia intemporal do nosso Seminário que continua a chamar.

PAGAMENTO DE QUOTAS DOS ASSOCIADOS

Quem desejar pagar as suas quotas de forma pronta e mais fácil, poderá
agora fazê-lo para o NIB da ADASA: 003300000728046488793.

ELEIÇÕES DOS NOVOS CORPOS SOCIAIS DA ADASA

Na próxima Assembleia Geral, a ter lugar dia 10 de Maio de 2014, realizar-
se-á a eleição para os novos órgãos sociais da ADASA.
Em nome da Direcção, lanço daqui o convite à participação generosa e
activa de todos os Adasos a que se apresentem com listas concorrentes
para a eleição da nova Direcção, que conduzirá a nossa Associação, nos
próximos três anos (triénio 2014-2017).

A Diocese de Aveiro conta com três novos sacerdotes: Leonel Abrantes,
de Aguada de Cima, Águeda; Nuno Queirós, natural de Santo Tirso; e
Victor Cardoso, da freguesia da Gafanha do Carmo, Ílhavo. Foram
ordenados por D. António Francisco dos Santos, na igreja Catedral de
Aveiro, no domingo, dia 17 de Novembro de 2013.

"Ungidos e enviados em hora de Missão Jubilar, os novos sacerdotes
sabem que há tanta gente à espera�à espera do Evangelho! Há tanta
gente à procura�à procura de Deus!", assinalou D. António Francisco
dos Santos na mensagem que escreveu aos diocesanos a este propósito.

RECORDAR É VIVER

Foto partilhada por Pe. João Paulo Henriques

Pela ADASA

Por Mário Paulo Martins

Notícias da UASP

Por Luís Matias (UASP)



:: Jornal da ADASA | dezembro 2013 :: 3

O Encontro Anual da ADASA de 2013 realizou-se no dia 18 de Maio
de 2013, oito dias depois do costumado �sábado antes da Padroeira�
por a data (11 de Maio) coincidir com o Dia da Peregrinação ao
túmulo de Santa Joana, no âmbito da Missão Jubilar da Diocese
de Aveiro.

Começou o Encontro com Eucaristia, presidida pelo senhor Bispo
de Aveiro, D. António Francisco, e concelebrada por alguns
sacerdotes. O prelado agradeceu a presença dos antigos alunos
do Seminário que também são louvável testemunho de 75 anos
de vida diocesana que se assinala.
Na Assembleia Geral, presidida por Basílio de Oliveira, em
substituição do Presidente da Mesa, Pe. Manuel Carvalhais, que
por afazeres pastorais não pôde estar presente, e secretariada por
António José Ferreira dos Santos e Fausto Meireles Azevedo,
mereceram destaque os seguintes assuntos tratados:

- A intervenção de abertura do presidente da Assembleia Geral,
em que destacou a vida e obra de D. João Evangelista, de D. António
Marcelino, de D. António Francisco e de Monsenhor João Gonçalves
Gaspar;

- A distinta atribuição da Medalha de Ouro pela Câmara Municipal
à Diocese de Aveiro, pelos 75 anos da sua restauração evocada na
Missão Jubilar;

- Referindo-se a D. Manuel de Almeida Trindade, salientou o
entusiasmo com que lutou com Basílio de Oliveira e com o Dr.
Orlando de Oliveira para que Aveiro tivesse a sua Universidade,
ela que acabou por nascer bem juntinho ao Seminário;

- A intervenção do Reitor do Seminário, Pe. João Alves, que falou
sobre a vida atual do Seminário, informando que os seminaristas
de Teologia estão distribuídos pelos seminários de S. José de
Caparide e Seminário dos Olivais (Lisboa) e que os alunos do
Seminário de Santa Joana Princesa frequentam as três escolas
secundárias da cidade de Aveiro. Informou os presentes acerca
que se está a fazer a catalogação da Biblioteca do Seminário e do
bom andamento das obras da Casa Sacerdotal, que está prestes
a ser habitada.

- A intervenção do Presidente da ADASA, Mário Paulo Martins,
que deu conhecimento das atividades da ADASA ao longo do ano,
referindo que a ADASA tem participado em iniciativas da Missão
Jubilar, bom como noutras atividades da Diocese. Destacou uma
mensagem recebida, via email, do antigo aluno, Doutor Jorge
Peralta, a viver no Brasil, em que o distinto Professor realça os
bons momentos passados no Seminário e o muito de bom que
nele aprendeu, não esquecendo o envio de grande abraço a todos
os adasos. Deu também a conhecer uma mensagem enviada pelo
Seabra, vinda de Coimbra, saudando todos. Lembrou, com emoção,
o João Salvadorinho, um dos fundadores e membro de várias
direcções da ADASA, falecido em sexta-feira santa (29 de Março),
o Dr. António Capão, distinto professor do Seminário, falecido em
Novembro de 2012, e o Pe. Miguel Tomás Ferreira, de Sangalhos,
em Fevereiro último. Renovou o apelo para a importância da
fundação do Orfeão de Antigos Alunos do Seminário. E agradeceu
publicamente a oferta dos livros do Amor Pires Mota e do Dr.
Amaro Neves com receitas também para a ADASA. Convidou os
presentes a efetuarem na tarde desse dia uma peregrinação ao
túmulo de Santa Joana Princesa, orientada por Monsenhor João
Gonçalves Gaspar (foto-reportagem no próximo número do Jornal da ADASA).

Este ano somos menos. Somos dois padres e seis seminaristas em
Aveiro, e sete em Lisboa. Somos menos também porque a Ir. Emília
saiu da vida da comunidade (está no Lar de S. José, em Ílhavo).
Somos menos porque os padres que aqui residiam saíram. No
fundo, não sou apenas menos em quantidade, mas também somos
um bocadinho menos por dentro� e a morte do Sr. Bispo António
Marcelino veio tornar-nos ainda menores.

Mas a comunidade das religiosas do Amor de Deus cresceu e com
irmãs novas. A Casa Sacerdotal veio trazer novos horizontes e novas
vistas, mas também nova potencialidades à formação dos jovens.
No fundo, sinto que o Seminário cresce no seu espaço, na obrigação
em encontrar formas novas de dialogar com o tempo em que vive,
com a cultura, com as comunidades. São tantos e em tantas
comunidades que amam o Seminário que ele só pode crescer em
afecto, carinho e generosidade. O número de seminaristas será
sempre um dado importante, mas secundário porque o Seminário
é muito mais que um número: é a alegria de ver três padres novos,
é a gratidão da generosidade das comunidades, é a dedicação
vocacional de tantos padres, é a memória grata de tantos que por
estes corredores passaram, é a oração da Igreja e a questão
vocacional de tantos jovens.

Ser ADASO é ajudar o Seminário a crescer. Só se vive agradecido
de soubermos na vida tornar o agradecimento força de seguimento.
A cada ADASO coloco o desafio de não ser apenas um número na
lista dos que entraram naquele ano, mas a ser memorial do
Seminário e o seu melhor testemunho.

Conforme vem sendo tradição, foram homenageados os Antigos
Alunos que há 50 anos (1963/64) deram entrada no Seminário. Em
nome do grupo aniversariante, António Tavares Timóteo agradeceu
a singela homenagem prestada pela ADASA, salientando que seria
bom que tivessem comparecido todos os antigos companheiros
do seu ano (35). Deste grupo, tomaram a palavra também Manuel
Simões de Carvalho e Silva (�Simões�), Norberto Correia e Pe.
Franclim Pacheco, que salientaram os grandes momentos que
passaram no Seminário.

Seguidamente o tesoureiro da ADASA, Mário Duarte Silva,
apresentou o Relatório de Contas 2012/2013, que foi aprovado.

A Assembleia Geral não terminou sem antes aprovar um voto de
pesar pelos falecimentos do João Manuel Soares Savadorinho, do
Pe. Miguel, do José Armando (de Albergaria), e do João Bola,
antigos alunos do Seminário de Aveiro.

ENCONTRO ANUAL DA
ADASA 2013
Por Basílio de Oliveira

O SEMINÁRIO continua
A CRESCER
Por Pe. João Alves
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O papa Francisco oferece à Igreja a exortação apostólica com o título de
�A alegria do Evangelho�. Faz esta oferta na celebração final do Ano da Fé
e entrega-a a representantes do povo de Deus na diversidade das suas
situações e idades. De facto, o Evangelho é para todos.

O título da exortação prolonga e actualiza o estilo novo que João XIII
inaugurou na 1ª sessão do concílio Vaticano II e fica consignado na Gaudium
et Spes  a constituição pastoral sobre a presença e acção da Igreja no
mundo actual. Foi prosseguido por Paulo VI em várias circunstâncias,
designadamente no documento sobre a alegria. Os seus sucessores
continuaram esta senda. Realmente, sem alegria a Igreja desfigura o rosto
de Cristo e os cristãos não vivem o espírito pascal.

O propósito é bem claro: que a nova etapa evangelizadora seja marcada
pela alegria que brota da fé no Senhor ressuscitado e que os caminhos
indicados na exortação para o percurso da Igreja nos próximos anos sejam
criativamente assumidos e realizados.

A mensagem surge num estilo leve, claro e assertivo, sem deixar de ser
fortemente realista e interpelante. Articula, de forma admirável, a reflexão
e a acção, o anúncio alegre e a denúncia profética, a proximidade e o
envolvimento, sempre marcados pela fé inquebrantável no amor de Deus
que em Jesus Cristo percorre, connosco, os caminhos da história humana.

O texto está organizado em cinco capítulos apresentados de forma agradável
e motivadora, valendo-se de breves enunciados que realçam e condensam
os temas. Basta �passar os olhos� por eles para se conseguir alcançar o
limiar do conteúdo da mensagem proposta. Sirva de exemplo a amostra
do 1º capítulo. Os títulos dos outros capítulos são igualmente expressivos,
mas o simples enunciado tornaria extenso o resumo que me foi pedido.

A doce e reconfortante alegria de evangelizar; uma eterna novidade; a
nova evangelização para a transmissão da fé; uma Igreja «em saída»
primeirear», envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar, pastoral em
conversão; uma renovação eclesial inadiável; a partir do coração do
Evangelho; a missão que se encarna nas limitações humanas; uma mãe
de coração aberto.
A exortação sublinha desafios do mundo actual e faz uma lista significativa
de nãos: não a uma economia da exclusão; à nova idolatria do dinheiro;
a um dinheiro que governa em vez de servir; à desigualdade social que
gera violência. E a  lista prossegue com outros lançados agora aos agentes
pastorais: não à acédia egoísta; não ao pessimismo estéril; não ao
mundanismo espiritual; não à guerra entre nós. E esta série termina com
um Sim às relações novas geradas por Jesus Cristo.

A pertinência destes enunciados faz-nos ver a riqueza e a acutilância de
toda a exortação. Realmente, só a leitura, a reflexão e o confronto com o
nosso ser existencial e com o agir da Igreja na sociedade em profunda
transformação pode dar-nos a noção aproximada do seu
autêntico valor. Pessoalmente e, melhor, em grupo.

Está de parabéns o papa Francisco que redigiu por seu punha este
extraordinário documento. Com elementos do sínodo e de pessoas que
quis ouvir. Fica a Igreja toda, a partir de cada cristão e de cada comunidade
ou movimento, com um bom guia que, no dizer de Rino Fisichella, delineia
"os caminhos do compromisso pastoral que ocuparão a Igreja no futuro
próximo. Um convite a recuperar uma visão profética e positiva da realidade,
mesmo sem deixar de ver as dificuldades�.

E o presidente da conselho pontifício para a nova evangelização acrescenta:
�O papa Francisco transmite valentia e convida-nos a olhar para frente,
apesar do momento de crise, fazendo da cruz e da ressurreição de Cristo,
mais uma vez, a 'insígnia da vitória�.

A ALEGRIA DO
EVANGELHO
Por Pe. Georgino Rocha
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l O céu de profundo azul pintado
É um poema inacabado
De beleza tanta!...
E a paz e o silêncio envolvente
Só é quebrado
Pelo gri gri  de um grilo encantado,
Na noite Santa.

Meu pensamento fito na lonjura
Leva-me a uma gruta escura
Estábulo de animais;
E em meus ouvidos
Soam já primevos vagidos,
De um bambino acabado de nascer.

Humildes pastores
Que guardavam seus rebanhos,
Eis que escutam vindos do alto
Sons tão belos, celestiais!
Põe-se então a caminho
Carregando seus lindos anhos
Brancos, cor de arminho,
Para presentear Jesus menino.

E chegados a seu destino
Quedam-se genuflexos
Ante o pequenino.

E junto a Ele, estava sua mãe,
E, o bom José,
E pareciam até
Que meditavam no mistério profundo
Daquele doce menino
Tão pobrezinho,
E, no entanto, o Senhor do mundo.
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A Este será o meu Natal número cinquenta.

E parece que o meu décimo quinto Natal
aconteceu agora mesmo,
ali mesmo,
ao alcance fácil da recordação!

Quantos já disseram isto
ou virão a dizer o mesmo,
com estas palavras banais
ou com palavras diferentes
ou eloquentes,
ornamentais?

Daqui a cem anos,
certamente
tudo será diferente.
O Natal também.
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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

2014 de muitas

alegrias, saúde e

esperança!


