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l O Papa Francisco pediu recentemente a
mais de cem mil pessoas que o ouviam na praça
de São Pedro, em Roma, para «não terem
vergonha de serem cristãos». Pediu o Sumo
Pontífice para termos a «coragem de sair e
proclamar a ressurreição de Cristo».

Impõem-se a pergunta: o que faz de mim um
bom cristão? Bastar-me-á a frequência assídua
e pontual da Eucaristia dominical para ser
considerado bom cristão? Diria que não. Não
basta, mas é fundamental. A missa de domingo
é feita de partilha, de comunidade, e é nessa
partilha que tudo começa.
Mas é preciso ir mais além. É preciso levar para
fora das portas da igreja o que retiramos dessa
partilha. Torno-me num cristão completo
quando ponho em prática o que levo da missa
de domingo, quando dou a mão aos que me
rodeiam, quando ajudo os que comigo
trabalham, quando partilho as alegrias e as
agruras da família. Aqui reside também a
proclamação da ressurreição de Cristo que
pediu o Papa Francisco.
A Igreja Diocesana de Aveiro está a viver a
Missão Jubilar dos 75 anos da sua restauração.

Neste espírito viveremos o Encontro Anual da
ADASA, que este ano realizaremos no sábado 18
de Maio, e não uma semana antes, por motivos
que se prendem com a realização do Dia da
Peregrinação (11 e 12 de Maio de 2013), em que
todos os diocesanos, adasos incluídos,
individualmente ou em grupos organizados, são
convidados a peregrinar a pé, de bicicleta, de
carro, de barco ou de comboio ao túmulo de
Santa Joana Princesa, em Aveiro. Todos estamos
convidados para esta missão.
Gostaríamos de contar com a presença de todos
os antigos alunos. Neste desejo solicitamos a
melhor atenção na divulgação do nosso Encontro
Anual. Façam-na convidando pessoalmente
colegas de curso e das vossas comunidades
paroquiais também,  através da internet, das
redes sociais, da imprensa regional e em avisos
paroquiais. O pouco de cada um é sempre muito
eficaz neste passar mensagem.
Com a alegria da comunhão fraterna cristã,
imbuídos no espírito da missão jubilar, encontrar-
nos-emos muitos no dia 18 de Maio, no nosso
Seminário de Santa Joana Princesa.

- Saudações fraternas extensivas aos vossos
familiares e amigos!

- O que faz de mim um
bom cristão?
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Não é como estás a pronunciar� - afirma o P. Messias,

em jeito de correcção ao orientador da reunião dos membros

do núcleo do Apostolado da Oração (AO), existente no

Seminário de Aveiro. O visado era eu que tinha querido

armar em �erudito� ao referir-me à basílica do �Sacré Coeur�

dizendo simplesmente Sacre Coeur.

Vim a conhecer esta basílica, em 1972, quando aproveitei

o tempo de Verão para fazer o curso da Alliance Francaise,

em Paris, hospedando-me e trabalhando pastoralmente na

paróquia onde ficam zonas tão �quentes� como o Pigalle e

o Moulin Rouge. De manhã, ia às aulas; de tarde, atendia

no cartório e celebrava na Igreja. Foi nesta basílica - diz-se

- que o General De Gaulle, após a victória dos Aliados, rezou

fervorosamente expressando sentimentos semelhantes a

estes: �Sagrado Coração de Jesus, podeis ter confiança em

mim!�

O núcleo do AO tinha bastantes membros. Animado

espiritualmente pelo P. Messias, ia-nos abrindo horizontes

de vida: ganhar sentido de que nunca estamos sós, pois

Deus acompanha-nos e quer o nosso bem  por isso, ao

começar a manhã, Lhe oferecemos o nosso dia; crescer na

preocupação pelos outros, colegas ou não, alargando

progressivamente as fronteiras do nosso coração;

acompanhar com a oração e, se possível, com a visita os

que sofrem o �peso� da cruz, sobretudo os que se encontram

na fase terminal; apoiar solidariamente os sacerdotes de

todo o mundo, especialmente da nossa diocese, para que

a alegria de ser padre supere o cansaço provocado pelo

ministério e pela idade; sentir-se em comunhão com todos

os que, impulsionados pelo amor de Cristo - cujo símbolo

mais visível é o seu coração aberto - lutam incansavelmente

por uma sociedade mais humanizada; favorecer o espírito

do AO e estar em relação com outros núcleos existentes

nas paróquias.

Revisitando a experiência que fiz enquanto membro do AO,

encontro referências muito positivas para o homem padre

que sou hoje, para o modo como olho o mundo e assumo

a Igreja, para a espiritualidade que impregna toda a minha

intervenção social em ordem a que se crie a �civilização do

amor�. As sementes, que já havia em mim, foram

potenciadas nas suas energias e puderam germinar e

florescer na vida adulta, na pluralidade de serviços que

tenho vindo a realizar. E vou sentindo que �com Cristo o

coração não envelhece nunca� (Papa Francisco).

ABRIR HORIZONTE
DE VIDA
Por Georgino Rocha

EU CREIO

Por Manuel Armando

Que, na Terra e no Céu, fez surgir a Vida,
Criou as coisas com desvelo e primor.
Para o Homem, posto no mundo,
Foi paterna guarida
Porque o enlaçou num amor
Profundo.

Creio Naquele Cristo Jesus
Que também é Senhor
E, por inaudito favor,
Incarnou, fez-Se um de nós,
Trouxe-nos Sua Luz
Quando, na Cruz,
Em doação de sofrimento atroz,
Entregou Seu corpo inocente,
Como semente
De vida abundante
Para o homem caminhante,
Caído no pecado,
E, porque o amou,
Por ele foi crucificado.
Ao terceiro dia ressuscitou,
Depois subiu aos Céus
Até junto de Deus,
De onde há-de vir julgar
Todos os vivos e os mortos
Que, absortos,
Irão enfrentar
Sua divina presença
Para poderem escutar
A eterna e justa sentença.

Creio no Espírito Santo
De todos O Consolador
Que irradia gracioso calor,
Suaviza a dor e o pranto
E assiste esta Igreja
Una, Santa e Universal.
Que Sua sombra nos proteja
Até ao inefável final
Com uma vida a sorrir
Pela ardente ansiedade
Da felicidade
Num mundo que há-de vir.

2013 - Ano da Fé
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IN MEMORIAM Por Basílio de Oliveira e Monsenhor João Gaspar

No dia 29 de Março, Sexta-Feira Santa, o telefone trouxe-

nos a pior notícia: o Salvadorinho partira para a Casa do Pai.

Natural e residente em Ílhavo, onde nasceu em 12 de

Outubro de 2013, exerceu acção notável no sector

associativo, o seu funeral constituiu uma grande

manifestação de pesar.

A missa de sétimo dia teve lugar no dia 5 de Abril, na Igreja

Matriz de Ílhavo, celebrada pelo Pe. João Manuel Gonçalves,

e concelebrada pelos Pe. Georgino Rocha e Pe. João Alves,

reitor do Seminário de Santa Joana Princesa.

Perdemos um Colega e um grande Amigo que deixa(rá)

saudades. A ADASA, de quem era apaixonado, muito lhe

deve, pois foi um dos sócios fundadores.

Em forma de homenagem e agradecimento, aqui deixamos

uma síntese biográfica da sua presença nos órgãos directivos

da ADASA:

- Em 25 de Abril de 1990, surge como vogal de uma das

listas concorrentes à Direcção da ADASA;

- Em 27 de Abril de 1991 é eleito presidente do Conselho

Fiscal;

- Em 25 de Abril de 1992, presidente da Direcção da ADASA;

- Em 14 de Maio de 1994, vogal da Direcção;

- Em 4 de Maio de 1996, novamente vogal da Direcção;

- Em 16 de Maio de 1998, 1.º secretário da Direcção;

- Em 20 de Maio de 2000, de novo 1.º secretário da Direcção;

- Em 4 de Maio de 2002, vogal da Direcção da ADASA.

Não temos memória de ter faltado a algum Encontro Anual

da ADASA. Pelo legado do seu mais elevado exemplo de

companheirismo, o Salvadorinho estará sempre presente.

À Família endereçamos o nosso mais profundo pesar.

Ao princípio da tarde do sábado, dia 9 de Fevereiro, faleceu

o padre Miguel Tomás Ferreira que desde 2008 estava

internado no lar da Santa Casa da Misericórdia de Sangalhos.

Perfizera oitenta e sete anos de idade no dia 21 de novembro

de 2012.

Filho de José Luís Ferreira e de D. Rosa Tomás Vieira, nasceu

no lugar da Granja, da freguesia da Oliveirinha; depois de

ter cursado a escola primária, frequentou o Seminário

Diocesano de Santa Joana Princesa (1939-1947) e o

Seminário Patriarcal de Cristo-Rei (1947- 1951); foi ordenado

sacerdote em 23 de setembro de 1951, na sé de Aveiro, por

D. João Evangelista de Lima Vidal.

O padre Miguel, durante os anos do seu ministério pastoral,

exerceu as seguintes tarefas ao serviço da Igreja na Diocese

de Aveiro: - Vigário paroquial de S. Salvador de Ílhavo (1951-

1955); vigário paroquial de Pardelhas e capelão do hospital

da Santa Casa da Misericórdia da Murtosa (1955-1958);

professor de Religião e Moral Católicas no Externato de S.

João de Brito, na Murtosa (1957-1958); vigário paroquial

de Calvão (1958-1959); pároco de Sangalhos (1959-2008),

lecionando também, durante alguns anos, a disciplina de

Religião e Moral no Colégio de Sangalhos.

O funeral decorreu em Sangalhos, a partir das 15.00 horas

do dia 11; na Igreja Matriz de S. Vicente foi celebrada a

Eucaristia exequial.

À família do padre Miguel Tomás Ferreira e ao presbitério

diocesano apresentamos os nossos sentidos pêsames.

Padre Miguel Tomás FerreiraJoão Manuel Soares Salvadorinho
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Antes da inauguração so Seminário de Aveiro, D. João

Evangelista de Lima Vidal enviou aos seminaristas esta

comovente carta:

«Só mais tarde, queridos seminaristas, quando tiverdes

tocado com a ponta dos dedos as desilusões e as amarguras

da vida e os seus perigos, é que vós podereis ter visão

ampla e completa da paz augusta do Seminário, do seu

benfazejo clima.

Aquilo que no presente poderia parecer à natureza

constrangida uma diminuição do espaço para abertura e

expansão das asas, uma tapada vos aparecerá como um

campo livre e ameno, onde só vicejam, sem cordas, as

perfumadas flores da esperança.

Então e só então é que sabereis o que é um oásis na vida,

com palmeiras e tamarindeiras.

À borda de águas correntes com suaves brisas a passar

pela fonte, com o canto alegre e a doce bulha dos

passarinhos.

Assim, eu vos desejo que, ao saírdes do Seminário, não

solteis o grito do prisioneiro no dia em que se abre a porta

do cárcere  Finalmente!  mas antes o suspiro da saudade

de quem abala do seu lar para a guerra!»

João Evangelista, Arcebispo de Aveiro

Recordo com saudade estes tempos.

MEMÓRIAS DE UMA
CARTA TÃO ESPECIAL
Por Basílio de Oliveira

SANTA JOANA

Por Armor Pires Mota

RECEITAS

Saldo anterior �   1.753,18
Quotas �      588,00
Inscrições Encontro 2012 �      980,00
Receita Extraordinária �        91,00
                                                                            ___________
TOTAL DE RECEITAS                                               �  3.412,18

DESPESAS

Jornal nº 34                                                            �     438,97
Jornal nº 35                                                            �     168,92
Encontro Anual 2012                                              �     893,00
Jóia e Quotas UASP (2011)                                    �       30,00
Quotas UASP (2012)                                              �     100,00
Mat. Escritório e Diversos                                      �       35,00
                                                                            ___________
TOTAL DE DESPESAS                                              �  1.665,89

___________

SALDO EM 06/04/2013:             �  1.746,29

O Tesoureiro
Mário Duarte Silva

Qual estática esfinge da lenda,

Sonha outro dia a princesa bela,

Mas talvez só Deus entenda

A raiz do sonho dela!

Entrelaçadas mãos, medita�

Terá algum penar,

A que âncora prende a sua vida,

Em que mundo se perde o seu olhar?

De vidente, seus olhos macerados

Pensam e cismam:

Que glórias meditam ou que pecados,

Em que sonhos de caminho se abismam?

Uma coroa, um ceptro e um trono dourados,

Luz de outra aurora em floração,

Glórias de África, um príncipe a seu lado,

Que falsa ou crédula visão?

Do céu estrela marca-lhe o caminho,

Antes uma cruz, uma cela!

Que valem as glórias que o mundo tem?

Antes a luz de uma estrela,

A eterna glória do Supremo bem!

17 de Agosto de 1957

RELATÓRIO DE
CONTAS 2012/2013
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50 ANOS SÃO PASSADOS�

A ADASA saúda e presta a sua homenagem aos antigos
alunos do Seminário de Aveiro, que entraram no ano
lectivo 1963/1964:

Que mais de cinquenta anos são já passados
Por sobre esse bando de jovens inseguros
Que de malas, baús e sacos desbotados,
Ao seminário chegaram lestos, quase puros.

Quero cantá-los como a aurora, hoje em verso
Minúsculas partículas do universo
Nacos de gente toda de negro vestida
Deixando pais e irmãos sem saber o que é a vida.

RECORDAR É VIVER
Enviado por Carlos Saraiva

Albertino Campos da Silva Bastos, da Ribeira de Fráguas
Alfredo Manuel Silva Marques de Miranda, da Murtosa
Amílcar da Silva Alves, de Belazaima do Chão
António Tavares Cirne, do Bunheiro
António Tavares Timóteo, da Murtosa (T)
Armando Alberto Rodrigues Martins Heleno, da Moita
Armando Gomes Pais e Silva, Avanca
Armando Óscar Fernandes Capela, de Santo António

Carlos Alberto da Conceição Marques, de Vilarinho do Bairro
Carlos Fernando Marques Laranjeira, de Avanca
Carlos Manuel Estima de Oliveira, de Recardães
Eleutério de Almeida Santos, de Belazaima do Chão
Fernando da Silva Capela, de Santo António
Francisco António dos Santos Evaristo, da Torreira
Jacinto Cravo Casqueira, da Gafanha da Nazaré
João Dinis Julião, de Santo António
João Fernando Martins Aresta, da Torreira
João Manuel Baptista Coelho, de Espinhel
João Manuel da Rocha Bola, da Gafanha da Nazaré
Joaquim Manuel Dias da Fonseca e Figueiredo, de Espinhel
Joaquim da Silva Correia, da Vera Cruz
José António Reis Pitarma, de Pardilhó
José Augusto Araújo Marques da Silva, da Ribeira de Fráguas
José Carlos Gomes Marques, de Vila Nova da Barquinha
José Elídio Bastos Pires, da Branca
Júlio Franclim do Couto e Pacheco, de Oliveira do Douro (Pe.)
Manuel Alves da Silva Araújo, da Ribeira de Fráguas
Manuel da Costa Pinto, de Calvão
Manuel Dorindo Martins, de Ponte de Vagos
Manuel Margarido da Rocha, de Calvão
Manuel Pereira Glória, da Ribeira de Fráguas
Manuel Simões de Carvalho e Silva, de Nossa Senhora de Fátima
Aveiro (T)
Mário Augusto da Silva Matos, de Avelãs de Caminho
Mário de Jesus dos Santos, de Fonte de Angeão
Mário Nelson Maria Sarabando, de Vagos

Alunos do Seminário de Calvão em acampamento (1973)

Alunos do Seminário de Aveiro em concerto (1977)

O Sr. Bispo de Aveiro, D. António Francisco dos Santos,

o Reitor do Seminário de Aveiro, Pe. João Alves, o

Seminário de Aveiro e a ADASA esperam por vós, no dia

18 de Maio de 2013. Será entregue a cada um dos antigos

alunos uma singela lembrança comemorativa.

Não faltes!
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18 de maio de 2013

Recorta e envia a tua inscrição até ao dia 15 de Maio por telefone ( 234 422 171  n.º do Seminário),

por email (adasa.seminarioaveiro@gmail.com) ou pelo correio (�Seminário de Santa Joana Princesa, 3814-506 AVEIRO�)

&

:: Encontro Anual da ADASA ::

Seminário de Santa
Joana Princesa | Aveiro

CONTAMOS CONSIGO!

18 de maio de 2013, Seminário de Santa Joana Princesa (Aveiro)

NOME: _______________________________________________________________________________________________________

MORADA: _____________________________________________________________________________________________________

TELEFONE: _________________________  TELEMÓVEL: _________________________

Número de pessoas presentes: com mais de 12 anos _________; até aos 12 anos _________ (gratuito)

Junto envio CHEQUE n.º ___________________________ no valor de ___________�, à ordem de Seminário de Aveiro

Preço por pessoa (com mais de 12 anos): 14,00 � (almoço + lanche)

:: FICHA DE INSCRIÇÃO ::

A ADASA, em colaboração com o Seminário de Santa Joana Princesa, promove, no dia 18 de Maio de 2013, o seu Encontro Anual. Será
um dia especial de convívio e de reencontro entre colegas e famílias, bispos, sacerdotes, seminaristas, irmãs, antigos professores e
funcionários.

PROGRAMA:

09:30h  >  Acolhimento.

10:00h  >  Eucaristia presidida por D. António Francisco e concelebrada por sacerdotes presentes (Celebração de Acção de Graças por

vivos e falecidos).

11:00h  >  Intervalo.

11:30h  >  Assembleia-Geral da ADASA.

13:00h  >  Almoço-convívio.

15:00h  >  Tarde cultural.

17:00h  >  Lanche e convívio.

ADASA � Associação dos Antigos Alunos do Seminário de Aveiro

:: ENCONTRO ANUAL DE ANTIGOS ALUNOS E AMIGOS ::

Nos termos e para efeitos dos artigos 16º e 19º dos Estatutos, convoca-se a Assembleia-Geral Ordinária da ADASA  Associação dos Antigos
Alunos do Seminário de Aveiro, para o dia 18 de Maio de 2013, com início aprazados para as 11:00h, no Seminário de Santa Joana Princesa,
em Aveiro, com a seguinte Ordem de trabalhos:

a) Saudação de boas-vindas do Presidente da Direcção da ADASA.
b) Palavra do Reitor do Seminário de Aveiro, Pe. João Alves.
c) Leitura da acta da Assembleia-Geral anterior (dia 5 de Maio de 2012).
d) Relatório das actividades realizadas em 2012/2013: discussão e votação.
e) Relatório de contas 2012/2013: discussão e votação.
f) Sessão de homenagem aos antigos alunos que entraram no Seminário de Aveiro há 50 anos (em 1963/1964).
g) Outros assuntos.

Se à hora designada não houver quórum suficiente, a Assembleia funcionará uma hora depois com qualquer número de presenças.

Aveiro, 18 de Abril de 2013
O Presidente da Assembleia-Geral, Manuel António Carvalhais (Pe.)

CONVOCATÓRIA


