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ADASA

- ADASA: Sim ou Fim?

�Há meios que não se podem justificar.�
Albert Camus (1913-1960)

Está próximo o dia 9 de Maio, em que todos os

caminhos deste nosso Portugal apontam para a

bonita cidade de Aveiro que jamais deixará de ser

a �Veneza de Portugal� e para o nosso querido

Seminário de Santa Joana Princesa, obra ímpar dos

anos 40, colocado arquitectonicamente no rol das

principais construções do século XX. Será nele que,

nesse dia, se reunirão aqueles que estudaram e

viveram nos seminários de Calvão e de Aveiro ou

neles exerceram actividade docente, em convívio

salutar, fraternal e cultural.

É esta oportunidade de encontro anual que a ADASA,

Associação com vinte e quatro primaveras, tem

procurado manter ao longo destes anos, para que

os Antigos Alunos mantenham vivos os laços de

amizade fundados e solidificados no Seminário e

fora dele, não esquecendo a riqueza cultural e

humana ali adquiridas em tempos idos de menino

e moço.

A ADASA é uma Associação de todos e para todos

que respeita a vivência religiosa que cada um

seguiu/segue.  É uma �família� sui generis que se

quer unida e alimentada por todos. Todos somos

parte dela, por isso é preciso dar-lhe devida atenção

e carinho.

Estamos a viver pela segunda vez na história da

nossa Associação um período de crise de liderança.

No ano passado nenhuma lista se submeteu a

sufrágio. A anterior Direcção atempadamente lançou

o apelo através do �Jornal�, do email e do facebook,

falou individualmente com algumas pessoas� mas
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nada. Na nossa última Assembleia-Geral apenas uma

pessoa se disponibilizou para integrar a Comissão

Administrativa Provisória que neste momento mantém

a Associação �ligada às máquinas�! Fazem parte dela

quatro membros da anterior Direcção que por dever

cívico e altruísta entenderam não deixar já jazente a

ADASA (o presidente cessante, o tesoureiro, um vogal

e eu próprio, anterior secretário da Assembleia-Geral

e um dos homens que sonhou e arregaçou as mangas

há quase um quartel de tempo, para fazer nascer a

ADASA). A este grupo se pediu e confiou que

assegurasse a Associação até ao Encontro Anual de

2015 e o promovesse. E eis-nos a tentar cumprir isso.

Mas isto não pode continuar assim. Os apelos têm

sido mais que muitos, todavia não encontram ouvidos

que queiram ouvir. Estará a ADASA a chegar ao fim?

Será que nem aos 25 anos de vida chega (será em 18

de Novembro de 2016)? Vamos deixar que ela acabe

assim desta forma como infelizmente vemos em

Portugal a fecharem portas tantas instituições,

sociedades, associações e organismos? Não há entre

os Antigos Alunos quem inverta este fado e o torne

desfado? Quero continuar a lutar para que isto não

aconteça. Mas sozinho não. E os mesmos sempre

para tudo também não é certo e muito menos

correcto. Quem vem desfazer esta ADASA a

entristecer?

Venham daí, Companheiros! Vamos estar presentes

no dia 9 de Maio e reanimar a ADASA que bem precisa

de novo sangue. Que a presença de cada um torne

mais alegre e significativo este dia que se quer de

festa e de esperança.

- Saudações fraternas extensivas aos vossos!

Pela Comissão Administrativa Provisória da ADASA,
Basílio de Oliveira
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SONHO IRREAL

Sonhei um mundo de maravilha
Em que os homens conviviam sem guerra
Porque liam a mesma cartilha,
Onde só a verdade se encerra.

Sonhei a criança que nasceu
E o idoso que morreu.
Sonhei que ela ia ter a sua vez
De cultivar a vida e o bem como ele fez.

Sonhei o Sol radioso e claro
A iluminar o espírito, humano e avaro.
Sonhei uma vida de simplicidade
Que não conta os dias por vaidade
Mas é tocada pela abundância do pão
E, humilde, em todo o homem vê um irmão.

Sonhei as flores com seu cheiro,
Encanto para sentidos apurados.
Sonhei o farto e sempre aberto celeiro,
Com todos os grãos, nele guardados,
Para saciar os famintos do mundo inteiro.

Sonhei as escolas, almas do saber
E, nelas, as crianças a crescer.

Sonhei as aves a voar
E, alegres, cantar
Loas ao Criador.
Sonhei elas a semear,
Nos corações humanos,
A vontade de fugir
Das traições e dos enganos
Para ninguém mais ferir
O amor.

Sonhei colinas, vales e montes
E as águas puras das fontes.
Sonhei os homens sem fome nem sede
Que estendem a mão a quem pede,
Tornando-se massa autêntica e atenta
A levedar o pão que todos sustenta.

Sonhei caminhos direitos ou tortuosos
E, neles, indivíduos pressurosos
Correrem, de cara inteligente e sagaz,
Rodopiando em atafona
E fazendo, ledos, a maratona
Da paz.

Sonhei um mundo de felicidade
A viver com o Deus da Bondade.

Sonhei,
Sonhei,
Mas, oh desencanto
Quando, entretanto,
Acordei!

Notícias da UASP
Por Américo Lino Vinhais
(Gabinete de comunicação da UASP)

Assembleia-Geral da UASP

Teve lugar no dia 22 de Fevereiro último, no Seminário das

Missões, em Viseu, a Assembleia-Geral da UASP, regular e

atempadamente convocada pelos responsáveis. Estiveram

presentes nove das doze associações que a integram. Sem

grande controvérsia, todos os pontos da agenda previamente

divulgada foram objecto de discussão franca e aberta, sendo

aprovados por unanimidade os que careciam de escrutínio,

designadamente o Relatório de Actividade e Contas de 2014.

Da discussão e pela importância que revestem para o futuro,

aqui ficam algumas notas particularmente relevantes:

1. Continuando a saga �POR MARES DANTES NAVEGADOS�

iniciada com uma incursão por terras cabo-verdianas em 2014,

decorrem estudos com vista à realização de uma nova incursão

por terras africanas, desta feita, à Guiné, projectada para Janeiro

de 2016. Não estando ainda nada definido em concreto pode-

se adiantar, desde já:

i) Tendo estas viagens por escopo essencial o conhecimento

das realidades eclesial e social, cultural e ambiental dos povos

visitados, e a solidariedade, devendo esta ir ao encontro das

suas necessidades, as ofertas a levar deverão ser essencialmente

em dinheiro. Para o efeito estão em estudo concertos e outras

formas de angariação de fundos.

ii) A manifestação prévia de interesse em participar deverá ser

feita até ao verão com vista à afinação do programa e assunção

de compromissos;

2. Projecta-se para os dias 20 e 21 de Junho uma actividade

cultural por terras do Barroso, com epicentro em Montalegre.

Está já gizado um programa, mas ainda não totalmente definido.

Certamente que estará ao nível das anteriores realizações, mas

com um enquadramento paisagístico muito elevado. É de anotar,

desde já, este evento no calendário e ficar atento aos

pormenores que brevemente serão divulgados;

3. Em dia de Assembleia Geral que se realizará em Braga, no

Seminário Nossa Senhora da Conceição, na manhã do dia 21

de Novembro de 2015, acontecerá também, mas na parte da

tarde, a abertura de uma exposição de escultura e pintura,

onde os antigos alunos dos Seminários são convidados a expor

alguns dos seus trabalhos. Cada associação poderá apresentar

três ou quatro obras, nas modalidades de artes plásticas e

escultura.

Brevemente, através do Secretariado, todas estas iniciativas

irão sendo afinadas com vista a realizações de excelência,

apanágio da UASP.

Poemando
Por Manuel Armando (Páscoa 2015)

Recordar é Viver
(ano lectivo 1993/1994)
Foto enviada por António Santos)
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Relatório de Contas
2014/2015

50 ANOS
SÃO PASSADOS�

  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.

A ADASA saúda e presta a sua homenagem aos antigos
alunos do Seminário de Aveiro, que entraram no ano
lectivo 1965/1966:

Albino Machado Soares, de Couto Esteves
António Camões Rodrigues Sobral, da Branca (T)
António Fernandes dos Santos, do Préstimo
António Manuel Almeida Alves Soares, de S. Lourenço
do Bairro
António Manuel da Silva Póvoa, de Arcos - Anadia
António Pedro Miranda Teixeira, da Trofa do Vouga
António Pereira Coelho, de Albergaria-a-Velha
António da Rocha, de Santo António
Arménio Martins da Graça, de Aguada de Baixo
Armindo Augusto Martins, de Rocas do Vouga
Celestino José Ferreira da Rocha, da Gafanha da Nazaré
David Galante da Cunha, de S. Lourenço do Bairro
Fernando Manuel da Silva Almeida, de Avanca
Francisco do Nascimento Franco de Carvalho, de Avanca
Hortêncio de Oliveira Marinha, de S. Lourenço do Bairro
João Carlos Ruela Abreu Freire, do Bunheiro
João Evangelista dos Santos Agostinho, de S. António
João Henriques Fidalgo, da Murtosa
Joaquim Jorge Lopes Rufino, do Bunheiro
Joaquim Pereira do Cruzeiro, de Avelãs de Cima
Leonardo Rafael Pereira Pires da Conceição, da Branca
Luís Manuel Ferreira da Silva, de Macinhata do Vouga
Manuel Augusto dos Santos Rosa, da Ponte de Vagos (T)
Manuel Fernandes dos Santos, do Préstimo
Manuel Jorge Henriques Pereira, de Agadão
Manuel Marques Coelho, de Oiã
Paulo Jorge Rocha Martins, de Santo António
Vergílio Tavares Mendes da Silva, de Vale Maior
João Carlos da Silva Mortágua, da Branca (2.º ano)
Jorge Hernâni de Almeida Seabra, de Benguela - Angola
(3.º ano)
José Viriato Eiras Capela, de Covide - Terras do Bouro (3.º
Ano)

RECEITAS

Saldo anterior     �  1.779.06
Quotas �     348.00
Inscrições Encontro 2014 �     658.00
Receita Extraordinária �       27.00
                                                    ___________
TOTAL DE RECEITAS � 2.812.06

DESPESAS

Jornal nº 38 �    422.72
Jornal nº 39 �    132.24
Encontro Anual 2014 �    742.00
                                    ___________
TOTAL DE DESPESAS � 1.296.96

_____________________

SALDO EM 14/04/2015: � 1.515.10

O Tesoureiro

Mário Duarte Silva

O Seminário de Aveiro e a ADASA esperam

por vós, no dia 9 de Maio de 2015. Será

entregue a cada um dos antigos alunos uma

singela lembrança comemorativa.

- Não faltes!
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Convocatória
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 9 de Maio de 2015, 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 de um elemento da Comissão Administrativa Provisória da ADASA.
b) Palavra do Reitor do Seminário de Aveiro, Pe. João Alves.
c) Leitura da acta da Assembleia-Geral anterior (dia 10 de Maio de 2014).
d) Relatório das actividades realizadas em 2014/2015: discussão e votação.
e) Relatório de contas 2014/2015: discussão e votação.
f) Eleição dos novos Órgãos directivos da ADASA para o triénio 2015-2018.
g) Sessão de homenagem aos antigos alunos que entraram no Seminário de Aveiro há 50 anos (em 1965/1966).
h) Outros assuntos.

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

Aveiro, 10 de Abril de 2015
Pela Comissão Administrativa Provisória da ADASA, Basílio de Oliveira

&

9 de maio de 2015 | 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 ::

9 de maio de 2015

PROGRAMA:

09:30h  > Acolhimento.

10:00h  > Eucaristia de Acção de Graças por vivos e falecidos presidida

  por D. António Moiteiro, bispo de Aveiro.

11:00h  > Intervalo.

11:30h  > Assembleia-Geral da ADASA.

13:00h  > Almoço-convívio.

15:00h  > Actividade Cultural.

16:00h  > Lanche e convívio.
CONTAMOS CONSIGO!

A ADASA, em colaboração com o Seminário de Santa Joana Princesa, promove, dia 9 de Maio de

2015, o seu Encontro Anual. Será uma jornada especial de convívio e de reencontro entre colegas
de curso, suas famílias, sacerdotes, seminaristas, irmãs, antigos professores e funcionários.

Seminário de Santa Joana Princesa | Aveiro

Recorta e envia a tua inscrição até ao dia 8 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 ::

Encontro Anual de Antigos Alunos e Amigos da ADASA


