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JORNAL DA AAVD - ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DO VERBO DIVINO
Diretor: Eduardo Moutinho dos Santos
Na sua mensagem natalícia
o Pe. Heinz Kulüke, Superior
Geral da SVD exorta:
“Celebremos la Navidad
este año brindando
esperanza a las personas
mediante nuestras
interacciones e intervenciones
significativas; brindemos
alegría a las personas pobres
y descuidadas demostrando
cuidado y afecto;
creemos una atmósfera de
que somos seguidores del
Verbo Divino!” (Pág. 3)

O Encontro de Natal/17 na zona Norte coincidiu com
a inauguração da capela/oratório da comunidade verbita local,
instalada na casa de Guimarães e denominada “Ele está no Meio
de nós”, nela se concelebrando a Eucaristia do II Domingo
do Advento, presidida pelo Pe. Rafael da Costa Gomes, o mais
novo membro português da SVD recentemente (03/12/2017)
ordenado Padre e já encaminhado para o trabalho de Missão
nas Filipinas, acompanhado pelo Provincial, P.e António Leite
SVD e pelo Reitor, P.e Manuel Abreu SVD (Págs 6 e 7 )

O Encontro de Fátima 2017, englobando a realização da Assembleia Geral da AAVD, com poderes eleitorais, registou um número
de participantes considerado normal face à média destes eventos.
Já a eleição dos novos corpos sociais para o triénio 2017/2019
não correu com a “normalidade” esperada, pois, apesar de todo o
labor do recandidato a presidente da Direcção, Eduardo Moutinho,
não foi possível encontrar voluntários disponíveis e em número suficiente para apresentar uma lista completa. Mas, apesar de incompleta a única lista apresentada foi eleita. (Págs 4 e 5 )
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Prezados associados da AAVD e Amigos.
Apesar do “alerta/convite” por mim lançado na última
edição do “LUX MUNDI” aos AAVD’s residentes da
Zona de Lisboa para me acompanharem na gestão
dos destinos da AAVD por mais um mandato (no
triénio de 2017-2019), o certo é que na AssembleiaGeral - electiva dos Orgãos Sociais -, de 28 de Maio
de 2017, em Fátima, a Direcção não ficou com os
lugares de dois Vogais preenchidos por falta de
candidatos, assim como a Delegação-Oeste ficou
com apenas um Delegado.
Mesmo assim, e embora os Estatutos não contemplem, sem o proibir, uma Direcção incompleta,
os três associados (eu incluído) que aceitaram assumir o mandato nos cargos de Presidente, Secretário
e Tesoureiro, em que logo o Presidente da MAG
lhes deu posse, estabeleceram, na 1a vez em que
estiveram juntos, as linhas mestras das actividades
a desenvolver, na certeza de que na próxima AG
aparecerão os dois Vogais em falta para serem
eleitos e completarem o mandato.
Dentre essas linhas, e repisando um precedente
comentário em Editorial, ressalta a continuidade
da publicação bianual do LUX MUNDI para que um
dos fins estatutários da AAVD, ou seja, o de “Publicar

a nível nacional, e com carácter periódico, um orgão
de informação de (para) ligação entre os associados,
em suporte de papel, complementado, eventualmente, com uma versão on line na internet.”, não fique
postergado, ou colocado em dúvida pelos mais agoirentos, mas o LUX MUNDI seja a “estrela de Belém”
da maioria dos AAVD’s no vínculo às Casas do Verbo
Divino onde, passaram os anos da sua juventude.
Para manter o LUX MUNDI activo, foi nomeado
Director do LUX MUNDI o Presidente da Direcção e
atribuídas ao Secretário Albertino dos Anjos Antunes
as funções de Coordenador de Redacção.
Gostaríamos que um fólio do LUX MUNDI fosse dedicado à informação pessoal de experiências de vida
(de sucessos ou insucessos) dos AAVD �s, à troca de
opiniões e comentários – sem criar polémicas –
sobre questões quanto à forma de ver, vivenciar, e
praticar a religião, etc. Por isso, caro associado ou
Antigo Aluno da SVD, manda-nos o relato das tuas
memórias que se reportem à tua passagem pela
SVD, e põe as tuas capacidades e gostos pela
escrita ao dispor do LUX MUNDI.
Saudações Verbitas e Votos de Boas Festas
e Feliz Ano Novo
Eduardo Moutinho

Nota da Redacção
O no 264 do Lux Mundi aqui está, contrariando várias “profecias” que
anunciaram o fim da publicação. É certo que a distribuição do jornal
não será feita antes do Natal, mas esperamos que chegue às mãos
dos destinatários antes do fim do ano.Posto isto, quero deixar aqui
algumas explicações e vários agradecimentos.
Uma das explicação relaciona-se com atraso da saída do jornal, que
assumo integralmente e que resultou de inexperiência e de excesso de
confiança quanto ao prazo necessário para a preparação e impressão.
Fica a promessa de que os próximos números do Lux Mundi serão
distribuídos sem atrasos em relação às datas previstas.
Devo ainda referir que, contrariamente ao que pretendia, as fotos publicadas não estão legendadas, dificultando a identificação das pessoas,

espaços e objectos, mas não foi possível fazer a legendagem a tempo.
Alem disso, a Mensagem Natalícia do Superior Geral da SVD está
publicada em castelhano, tal como foi recebida, por considerar que o
respectivo conteúdo é acessivel a qualquer dos leitores do Lux Mundi.
Quanto aos agradecimentos, não posso deixar de salientar a prestimosa e sempre disponível colaboração do António Conceição Pinto, quer
no fornecimento de material quer no apoio para a logística da distribuição. Tenho também que referir a disponibilidade do Armindo Cachada,
que forneceu elementos e fotos (Encontro de Fátima e inauguração
da Capela em Guimarães). Finalmente, quero salientar a colaboração
do novo Diretor do Lux Mundi, que assegurou a elaboração de vários
textos. AA

FIM DA AMNISTIA DAS QUOTAS PELO 40º ANIVERSÁRIO DA AAVD
Caro Associado,
Com início na edição do LUX MUNDI do
Natal de 2015, a Direcção veio a publicita,
nas edições subsequentes, que vigorava para
os associados - com quotas em atraso - uma
amnistia (perdão) das quotas até 2014, 2015 e
2016, respectivamente, desde que, também até
31 de Dezembro do respectivo ano, regularizassem a sua situação, pagando a quota anual de
€ 12,00.
Sendo certo que muitos associados aproveitaram essa AMNISTIA DO 40º ANIVERSÁRIO
DA AAVD, pagando até vários anos em atraso,
contudo, não foi atingido um dos objectivos que
se pretendia, e que era chamar à vida activa da
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associação, - ao menos através do pagamento
da quota estatutária-, para cima de três (3)
centenas de AAVD’s.
Com o valor anual certo dessa quotização
estaria assegurada a publicação e distribuição
anual por todos os associados - e AMIGOS - da
AAVD de dois números do LUX MUNDI, e dessa
forma se manteria o jornal como o principal elo
de ligação e comunicação entre todos os antigos alunos e destes com a SVD, sendo que das
demais receitas que adviessem à associação,
nomeadamente por donativos, seriam cumpridos os outros fins que lhe cumpre realizar.
Mesmo sem a amnistia, efectua o pagamento
da(s) tua(s) QUOTA(S) ou por transferência no
MULTIBANCO ou no HOME-BANKING ou por

depósito em qualquer Balcão do MillenniumBCP
para/na conta bancária do AAVD - IBAN PT50
0033 0000 4522046938305.
O Tesoureiro anotará o teu pagamento pela
conciliação do extracto bancário mensal. Se não
fores o 1º titular da conta avisa a Direcção desse
pagamento por SMS ou e-mail enviado a um
dos membros da Direcção.
Em alternativa, o pagamento da quota pode ser
feito por cheque à ordem da AAVD, enviado
para a morada do Gabinete da Direcção indicada na “ficha técnica” do LUX MUNDI.
Pel’A Direcção
Eduardo Moutinho
(Presidente)

A Todos Los Socios Laicos SVD - Mensaje de Navidad
Estimados Socios Laicos SVD,
La Navidad es una conmemoración de la venida
de Dios al mundo. Vino por todos nosotros:su
nacimiento es el mensaje de esperanza y
alegría, y su presencia es el signo de la victoria
sobre el mal y la muerte. Al nacer de padres
pobres, en un ambiente de extrema pobreza,
Jesús nos está diciendo dónde habita no en
lugares de grandes mansiones con gloria y honor o glamour y poder, sino entre los pobres, los
desamparados, los descuidados, los enfermos
y los moribundos, los hambrientos, los oprimidos
y en aquellos a quienes amamos e incluso en
los que odiamos. En resumen, él nació como

un pobre ser humano ordinario. Sí, Jesús vino
al mundo y está en medio de nosotros, pero ¿lo
reconocemos?
Durante esta temporada de Navidad, miremos
a nuestro alrededor y sintamos dónde nació
Jesús, y reconozcamos su presencia en nuestras situaciones de vida, en nuestros encuentros
cotidianos y en nuestra relación con los demás.
En los últimos años, durante mis visitas a casi
todos los países en los que trabajan los verbitas
(los Misioneros del Verbo Divino), siempre me
conmueve el entusiasmo de nuestros socios
laicos:jóvenes, de mediana edad y mayores y,
sobre todo, mujeres. Trabajar con los socios laicos en nuestros apostolados en todo el mundo
es seguramente una característica importante
de la SVD. Realmente valoramos sus contribuciones, apreciamos sus iniciativas, y hacemos
uso de su experiencia - sabiendo que no
podríamos trabajar sin ustedes. Para nosotros,
los verbitas, los socios laicos, en palabras del
Papa Benedicto XVI, no son simples «colaboradores» sino verdaderamente «corresponsables»
en hacer sentir la presencia de Dios en nuestro
mundo. Al preguntarle a nuestros cohermanos
en muchas partes del mundo durante mis
visitas sobre «¿Cuáles son los desarrollos más

positivos en su lugar ahora?» muchos de ellos
responden que es bueno trabajar juntos con
nuestros socios laicos. Ustedes están llevando
a cabo un trabajo valioso junto a los verbitas y
en ocasiones han tomado iniciativas para hacer
apostolados con el carisma de nuestra Congregación. Muchas de las experiencias positivas
de su labor son vistas, escuchadas y vividas
por muchas personas. Estamos en deuda con
San Amoldo Janssen quien nos inspira a todos
nosotros y a cada uno a seguir al Verbo Divino
en nuestro contexto de vida.
¡Celebremos la Navidad este año brindando
esperanza a las personas mediante nuestras
interacciones e intervenciones significativas;
brindemos alegría a las personas pobres y
descuidadas demostrando cuidado y afecto;
creemos una atmósfera de que somos seguidores del Verbo Divino! Junto a los miembros
del consejo general, les deseamos a ustedes y
a todos los miembros de sus familias una NAVIDAD MUY ALEGRE Y un BENDECIDO AÑo
NUEVO 2018.
Fraternalmente en el Divino,
P. Heinz Kulüke, SVD
Superior General

Decisão que mudou o rumo de vida!
Por: António Paulos
Qual teria sido o percurso de vida destes jovens garotos na foto e de muitas outras centenas, pois entraram por ano e durante alguns anos, cento
e vinte, 40 em cada um dos seminários do Verbo Divino: Tortosendo,
Guimarães e Fátima e esta reporta-se a um dos cursos de 1955/56, dos
que entrámos no Tortosendo, se não tivessem passado pelo ambiente
destas casa e tudo o que esta passagem encerrou!..
Uns teriam andado por aqui, outros por ali e muitos outros nem por aqui
nem por ali, até chegar o dia das “sortes” e posterior incorporação na
tropa, dia em que sairiam da terra que os viu nascer, pois naquela era
e já lá vão 60 anos, só os inaptos se safavam e todos não eram demais
para encherem os navios Niassa, Uíge, Vera Cruz e outros seis, que
nos haviam de levara até às guerras de África de 1961 a 1975. Dizia-se
daqueles que ainda não conseguiram sair do torrão natal; tens de ir para
a tropa para te fazeres homem. Dos que passaram por estas casas,
muitos foram para a guerra colonial como soldados, sargentos e oficiais,
uns foram e voltaram, mas alguns ali deixaram a vida para sempre, numa
guerra que nunca quiseram. Os heróis, deste nosso percurso inicial de
vida, foram os nossos pais que queriam para os seus filhos um modo de
vida diferente, daquele em que labutavam e os educadores visionários,
os missionários do Verbo Divino; apesar de saberem que a maioria não
iria chegar ao fim do percurso, tinham a convicção de que seriam jovens
mais bem preparados para a vida, e os sortudos fomos nós. No decorrer
dos anos, uns foram tomando outro rumo, ou eram aconselhados a
tomar outra via. O Pe. Lúcio Brandão quando esteve pela última vez em
Portugal, em 2009 na comemoração dos 60 anos do Verbo Divino em
Portugal, vindo do seu Brasil, ele que foi um dos primeiros “pescadores”
de alunos - disse: ”alguns mais poderiam ter chegado ao fim, mas nós
éramos muitos rigorosos na selecção e de certo, que, por vezes, os
aconselhamentos a que desistissem, nem sempre terão sido os mais
acertados”.
Em 1955 fiz parte dos 120 que entraram, mas destes restam os quatro
heróis, que não são os 4 Cavaleiros do Apocalipse, pois são bem reais;

Américo Menezes, Valentim Gonçalves, Joaquim Valente e Manuel Soares, dois de Guimarães,
dois de Fátima e os dois que
chegaram ao fim do Tortosendo,
mais tarde viriam a desistir.
Hoje estamos em condições
de apreciar e agradecer a uns e
a outros tudo o que fizeram por
nós, pois muitos teriam ficado
por aquele Minho e por aquelas
Beiras profundas por alguns anos, se não para sempre; pois há 60 anos
quase não havia alternativas. Vem a propósito, ter tido conhecimento que
há quem manifeste este reconhecimento, procurando, nomeadamente,
uma vez por ano ou uma vez na vida, contribuir com uma importância
que se aproxime do gasto que diariamente, uma destas casas necessita
para ajudar no seu sustento; pois, todos estamos certos que a contribuição será bem aplicada, por aqueles que foram nossos companheiros
de formação por mais ou menos anos. O garoto de cabelo preto, farto e
desgrenhado, na foto acima, o autor destas linhas, ainda tem o cabelo
todo mas com muitos brancos, sobretudo quando sai da cadeira do
barbeiro. De 1956 a 1963 passei pelo Tortosendo e Fátima; de 1964 a 68
foi o tempo de tropa, passando pela Guiné de onde regressei em 1968.
A vida profissional foi ao serviço de duas multinacionais, uma americana
e outra francesa, e desde 2002 que acrescentei ao meu nome o apelido
de reformado.
Para os nossos heróis, nossos pais e educadores do Verbo Divino, o
meu bem-haja e gratidão para sempre, pois ajudaram a formar a minha
personalidade e formação, quando era difícil uma alternativa e por me
terem dado as ferramentas para arranhar a vida.
Saudações a todos.

Lux Mundi | 3

Encontro de Fátima 2017.
Encontro Nacional dos Antigos Alunos do Verbo Divino (AAVD’s)
e Assembleia-Geral da AAVD
Os últimos sábado e domingo (dias 27 e 28) do mês de Maio foram,
- de acordo com a disponibilidade das instalações do Seminário e
de alojamento no Hotel “Casa Verbo Divino” reservadas, respectivamente, com o P.e Valentim Gonçalves, Reitor do Seminário, e com
o P.e Rodrigo Carvalho, Director-Geral do Hotel -, os dias escolhidos para o Encontro Nacional dos Antigos Alunos do Verbo Divino
(AAVD’s) e a realização da Assembleia-Geral da AAVD do ano de
2017. Época convidativa, pela temperatura amena, à deslocação
a Fátima dos antigos alunos e familiares e amigos (residentes no
norte, beiras e regiões do oeste e de Lisboa), logo a seguir ao
almoço foram chegando os primeiros participantes/inscritos neste
evento principal da associação, sendo-lhes distribuídos pela Direcção – estrategicamente instalada em Gabinete junto da Recepção
- os alojamentos de acordo com as reservas prévias, que deles foi
recebendo os valores das diárias estipuladas para posterior acerto
de contas com o Director do Hotel, e as quotas e donativos destinados à associação.
Trocados os primeiros abraços e postas as conversas em dia, ou
feita a primeira visita à Capelinha e ao Santuário, pelas 17:30 horas
foram muitos os que se dirigiram para a Capela para com o António
Registo e os seus companheiros do Grupo Musical “Beata Tempora” prepararem os cânticos seleccionados para a eucaristia.
Pelas 18:30 horas deu-se inicio, no Oratório da comunidade, à
celebração eucarística alusiva ao Dia da Ascensão do Senhor,
presidida pelo P.e Valentim Gonçalves, Reitor do Seminário, e concelebrada pelos P.e António Leite, Provincial da SVD, e P.e Manuel
Abreu, Reitor da Casa de Guimarães.
Com as palavras de boas-vindas do celebrante, e alguns pensamentos alusivos a esta reunião de antigos condiscípulos e amigos
e à efeméride religiosa, deixados na homilia proferida, os AAVD’s,
familiares e amigos, que enchiam os bancos do espaçoso Oratório,
participaram cristã e irmãmente na eucaristia, entoando com fervor,
entusiasmo e alegria os cânticos ensaiados, acompanhados de
forma melodiosa pelo bandolim, violas e caixa de percussão.
Tomado o jantar comunitário, já com a presença de mais alguns
participantes entretanto chagados, muitos aproveitaram para fazerem um passeio higiénico até à Cova da Iria ou acompanharem na
Capelinha a recitação do Terço e a Procissão da Velas que se lhe
seguiu, retornando, depois das 22:00 horas, à “Casa Verbo Divino”
onde no “Café-Bar” decorreu o serão (ceia) para se conviver e
apreciar os petiscos e as iguarias caseiras trazidas como merendeiros pelos participantes, alegrado também com a música do Zé
Freire e os cantares dos mais divertidos e alegres.
A manhã de Domingo, dia 28, foi preenchida com a Assembleia-
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Geral ordinária da AAVD, tendo na primeira sessão sido discutidas
e aprovadas o Relatório de Gestão e as Contas de 2016, e na
segunda, antecedida de um pequeno intervalo para “ajeitar” nomes
para as candidaturas, foram eleitos os Órgãos Sociais e os Delegados Regionais para o triénio de 2017/2019, devendo ser de notar
negativamente a falta de associados voluntários em preencher a
totalidade dos lugares da Direcção, lacuna que terá de ser suprida
na próxima AG, já que os Estatutos, ao contrário do aconselhado
pelo Presidente da MAG à Direcção para fazer, não prevêem a figura de cooptação dos vogais em falta.Houve, ainda, uma intervenção após a Ordem do Dia pelo associado P.e Manuel Abreu, Reitor
da Casa de Guimarães, a quem o Presidente da Direcção aconselhara a intervir, a fim de apresentar aos associados presentes o
seu projecto/necessidade de construção de uma Capela nas novas
instalações agora ocupadas pela comunidade de Guimarães, e
pedir a contribuição financeira dos AAVD’s e associados para a
cobertura dos encargos com as obras e decoração. Desde logo, e
após um movimento surgido espontaneamente, foi feita a recolha
voluntária de seiscentos euros para dar inicio ao projecto.
Obtidos por vários fotógrafos na escadaria principal os “bonecos”
para perpetuarem o evento e os nele participantes, rumou-se ao
Refeitório para o almoço, seguido do “café” e das despedidas com
abraços efusivos trocados entre todos com um “até à próxima”.
Aos poucos as várias famílias e amigos fizeram-se à estrada de
regresso às suas casas.
Eduardo Moutinho

Encontro de Fátima 2017 - Presenças
Albertino Antunes e Glória
Américo Manso Marques e esposa
Aníbal Marques + filha e genro
Antero Nabais do Paulo
António Brito e Mena
Antº José Ferraz Moura e casal amigo
António Maciel da Costa e Mª Cecília
António Manuel Marcos
António Paulos
António Pinto e Olívia
António Reis
António Registo e São
Antº Vicente Almeida, Luísa, filha+ 2 netas
Apolinário Mendes
Armindo Sá Cachada
Artur Leite e Celeste
Avelino Costa
Daniel Reis
Eduardo Coelho Silva
Eduardo Moutinho Santos e Mª José
Filipe Janeiro e esposa
Francisco Magueijo e Mª Jesus
João Carlos Lourenço e Ana Mª Pinho
João Leitão Robalo e Germana
Joaquim Alcídio Ribeiro
Joaquim Luís Cunha
Joaquim Silva Fernandes e esposa
José Alberto Lemos, Rosa e comadre
ORGÃOS SOCIAIS
Triénio 2017 a 2019
ASSEMBLEIA-GERAL
Presidente: António dos Reis
263 504 123 – 918 311 626
1o Secretário: Valdemar de Moura Brito
239 714 059 – 964 302 313
2o Secretário: Messias Gomes
214 019 502 – 918 612 252
messiasgom@gmail.com
CONSELHO FISCAL:
Presidente: José Morgado Carvalho
935 664 724 | morgado46@gmail.com
Secretário: José da Veiga Freire
212 750 690 – 914 538 738
a.z.veiga.freire@gmail.com
Relator: António Paulos
214 434 999 – 966 073 224
topaulos@gmail.com
DIRECÇÃO:
Presidente: Eduardo Ferreira Santos
Tel/casa: 225 379 459 – Escto 222 003 219
Telem: 939 751 731
moutinhosantos@net.novis.pt e
moutinhosantos-2044p@adv.oa.pt
Secretário: Albertino dos Anjos Antunes
217 156 463 – 961 352 668
albertinoantunes@juris.com.pt
Tesoureiro: Aníbal Martins Marques
214 900 996 – 939 377 368
anibalmarques2@gmail.com
Vogais: A designar
Assistente nacional:
Pe. Joaquim Domingos Luís: 964.260.896
email: joaquimdomingos1@hotmail.com

José Freire e Anita
José Manuel Teixeira2 e esposa
José Morgado Carvalho *
José Santos Dinis, esposa e amiga
José Sousa Magalhães
José Pedrosa e esposa + casal amigo
José Quelhas e Gorete
José Vitorio e Lurdes
Leonel Feiteiro Francisco
Luís Maciel de Castro *
Manuel Afonso Nobre
Manuel Antº Ferreira, esposa e casal amigo
Manuel Correia de Sá e esposa
Manuel Ferreira Santos e São
Manuel Lopes Laranjo
Messias Gomes, Natividade e casal amigo
Ricardo Figueira, Nélia e sogros
Valdemar Brito e Mª Emília
Pe. António Leite (Provincial)
Pe. Joaquim Domingos Luís
Pe. Manuel Abreu (Reitor Guimarães)
Pe. Valentim (Reitor de Fátima)
Ernesto Macedo (Colab) e Mª José

TOTAL: 96 pessoas, sendo 46 AA, 27 esposas,
19 familiares e amigos, e 4 verbitas.
Nota: Em 2016 foram 123:59AA, 33 esposas, 27
fam+amigos e 4 verbitas. Em 2015 foram 101,
49AA, 30 esposas, 15 fam+amigos e 7 verbitas.
Em 2014 foram 93, sendo 40 AA, 21 esposas, 7
familiares e amigos, 7 verbitas e 18 do grupo de
concertinas. Em 2013 foram 107, 46 AA, 25 esposas, 32 fam+ amigos e 4 verbitas. Em 2012 foram
99 mais 26 do grupo de concertinas, totaliza 125.
Em 2011: com 56 pessoas foi fraco, por ter sido
dia de Eleições Legislativas. Em 2010 registaramse 89 presenças, em 2009 foram 104, tendo 2008
registado 95. O maior número tinha sido em 2007
com 115.

DELEGADOS REGIONAIS
Triénio de 2017 a 2019
Zona NORTE:
João Carlos M. Lourenço
229 759 537 – 917 613 658
jclourenco47@gmail.com
José Alberto Araújo Lemos
919 582 657
José Luís Gonçalves Pedrosa
252 873 106 – 963 002 907
email: jluispedrosa@gmail.com
Assistente: Pe. Manuel Abreu
253 516 486 – 918 364 254
manuel.abreu,@bol.com.br
Zona CENTRO:
André Jesus Gonçalves
272 084 507 – 965 527 435
ango@netvisao.pt
Joaquim Trindade dos Santos
272 182 017 – 925 035 091
José Alberto Gonçalves (TRIGAIS)
275 333 338 – 962 620 289
jalberto@ubi.pt

NOTAS: O número de presenças está dentro do
habitual, apesar de estarem menos 27 pessoas
do que em 2016 (13 AA e 14 familiares/amigos),
ano que registou a maior adesão desde a entrada
neste século (melhor só em 1998 com 125 participantes).
Foram utilizados 41 quartos, sendo 25 de casal
e 16 individuais, que acolheram 68 pessoas. Recorreram às refeições avulso 18 utilizadores, com
8 jantares no Sábado e 14 almoços no Domingo.
Houve 5 participantes que estiveram de passagem.
Caras novas ou sócios que não apareciam há
muito tempo, desta vez foram três, a saber:
640 – Américo Manso Marques, de Tomar
672 – José Morgado Carvalho, de Reboleira/
Amadora.
166 – Luís Maciel de Castro, vindo de Barcelos
À Eucaristia presidiu o Pe. Valentim, coadjuvado
pelo Pe. António Leite e Pe. Manuel Abreu.
Na animação musical da missa esteve o grupo “Beata Tempora”, contando com Registo, Tó
Mané Marcos e Ricardo Figueira, mas desfalcado
por falta da viola do Chico Barroso.
Registe-se a boa afinação e ótimo desempenho,
que galvanizou os participantes, que colaboraram
com entusiasmo.
O Freire apresentou o livro do António Pinto “Gentes e Tradições de Sobreira Formosa”,
que é a colectânea de artigos publicados de 2007
a 2014, no jornal paroquial Ecos da Sobreira.
Foi homologada a admissão de 4 novos sócios:
927 – Jorge Manuel do Santo Oliveira, de Charneca da Caparica
928 -- Edmundo Picas de Carvalho, de Barcelos
929 – Daniel Coelho da Silva, de Braga
930 – Fernando Manuel domingos Maximiano, de
Lisboa
Como nota final, registe-se que a Assembleiageral teve 40 participantes

Zona OESTE:
Américo Ferreira Oliveira
244 745 286 – 914 329 962
americofoliveira@gmail.com
A nomear…
A nomear…
Zona SUL:
António da Conceição Pinto
214 575 118 -- 963 987 686
pintolivia@sapo.pt
António Vicente de Almeida
210 162 942 – 965 684 557 e 937 413 950
aavdvicentealmeida@gmail.com
Aníbal Martins Marques
214 900 996 – 939 377 368
anibalmarques2@gmail.com
Assistente: P. Pradeep Kullu
217 220 200 – 961 643 244
pradeepsvd@gmail.com
NOTA: Zona Centro e Oeste
não nomearam Assistente da AAVD.
Consultar Reitores: P.Jacinto Baginski
e Pe. Valentim
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Encontro de Natal - Guimarães 2017
Os AAVD’s - Zona Norte ao Encontro da Capela “Ele Está No Meio De Nós”

A Capela “Ele está
no meio de nós”
Em visita de cortesia ao P.e Manuel Abreu
SVD, Reitor da “Casa dos Missionários do
Verbo Divino - Guimarães”, feita na 1ª metade do corrente ano, ele fez questão de me
mostrar – e eu prontamente aceitei ver - as
instalações que a comunidade dos Padres
e membros da SVD ali destacados passou
a ocupar após a Congregação ter entregue,
em arrendamento, à ACIG-Associação
Comercial e Industrial de Guimarães, três
dos pisos do edifício principal (desactivado)
do Seminário, para instalação da Escola
Profissional CISAVE de que aquela ACIG é
promotora, ficando a seu cargo as obras de
adaptação do edifício a esta nova funcionalidade.
Para quem conhece, in loco ou por fotografias, as instalações do Seminário de
Guimarães (Quinta da Veiga-Azurém), este
era composto por dois edifícios: o principal
que se organizava com as salas de aulas,
salas de convívio dos alunos e bibliotecas,
camaratas/quartos dos alunos e capela da
comunidade - acessível à população -, e
com as zonas de trabalho e quartos dos
Padres; e o anexo que se compunha do
Ginásio, do Refeitório dos alunos – adaptável
a Salão de Festas -, da Sala de Refeições
dos Padres e outros membros, da cozinha e
despensas, da Sala de Convívio dos Padres
e do Gabinete da Reitoria, além de alguns
quartos para hóspedes.
No edifício anexo que a comunidade passou
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a ocupar como a nova “Casa dos Missionários do Verbo Divino” - que para ser habitável
com algum conforto precisará de muitas
obras de restauro e remodelação -, uma
pequena divisão (tipo escritório) foi adaptada
a Capela/Oratório da comunidade.
Mobilada com uma simples mesa a servir
de altar, com uma coluna para suporte da
imagem de Nª Srª da Conceição – trazida da
Costa - , e com algumas cadeiras de tampo
de madeira, este local de culto, oração e retiro estava despido de quaisquer elementos
decorativos que lhe desse a dignidade da
função que dele se pretendia.
É então, no decorrer da visita, que o P.e
Manuel Abreu me explica que aceitara a colaboração de uma Arq.ta do Grupo Diálogos
para fazer um projecto de decoração da
Capela, mas que não dispunha da verba por
ela orçamentada e necessária àquele fim, e,
por isso, precisava da ajuda financeira dos
Antigos Alunos e da sua associação AAVD,
fazendo de mim, como Presidente da Direcção, o mensageiro desse pedido. Desde
logo, e com maior urgência, precisava de
um valor para aquisição de uma dezena de
cadeiras.
Assegurando-lhe que a AAVD daria o seu
apoio e que podia avançar com as obras,
como me referiu que estaria em Fátima no
final do mês de Maio aquando da realização
do Encontro Anual dos AAVD’s e da AG da
associação, atenta a sua qualidade de sócio
efectivo, convidei-o a participar na mesma
AG e nela apresentar aos AAVD’s presentes
o pedido de apoio.
Assim aconteceu no final dos trabalhos, sen-

do conseguida entre muitos dos presentes
uma comparticipação anónima de €, tendo
quatro antigos alunos completado, entre
si, o valor de € 1.600,00 que o P.e Manuel
Abreu SVD adiantou ao empreiteiro, uma vez
que, entretanto, por sugestão da Arq.ta se
mandou restaurar umas cadeiras do espólio
da casa e que estavam arrecadadas por
mau estado.
Com o apoio de antigos colegas de estudo
alemães, o P.e Manuel Abreu SVD conseguiu
uma parte substancial da quantia orçamentada, ficando a faltar-lhe à volta de dois mil
e quinhentos euros para saldar o custo da
obra.

O Encontro de Natal 2017
dos AAVD’s - Zona Norte
Em 10 de Dezembro de 2017, dia aprazado
para o Encontro de Natal dos AAVD’s da
Zona Norte, os participantes no Encontro
foram surpreendidos – os Delegados não
- pelo P.e Manuel Abreu SVD com a “inauguração” da Capela “Ele está no Meio de nós”,
nela se concelebrando a Eucaristia do II
Domingo do Advento presidida pelo
P.e Rafael da Costa Gomes, o mais novo
membro português da SVD recentemente
(03/12/2017) ordenado Padre e já destinado
ao trabalho de Missão nas Filipinas, e
acompanhado pelo Provincial, P.e António
Leite SVD e pelo Reitor, P.e Manuel Abreu
SVD, tendo os 47 participantes no Encontro AAVD’s e esposas (o Leonel Feiteiro veio de
Alcaria-Fundão) - aderido activamento à música de órgão (tocado pelo Jorge Abreu) e
aos cânticos alusivos ao Advento entoados
com alma e alegria e que abrilhantaram a
Missa dominical.
Seguiu-se o almoço com a ementa que foi
do agrado de todos os presentes, estabelecendo, depois, o convívio e as conversas
entre grupos de antigos alunos coevos
nos Seminários ou da Costa ou da Veiga e,
também, de Fátima, recordando-se os bons
e os menos bons momentos de amizade e
fraternidade vividos sob os tectos do Verbo
Divino.
Depois de algumas palavras do P.e Manuel
Abreu SVD alusivas ao evento e à sua
iniciativa quanto à Capela “Ele está no Meio

de nós”, secundadas por
uma pequena intervenção do
Presidente da Direcção
da AAVD, Eduardo Moutinho
Santos, e pelas palavras do
Provincial, P.e António Leite
SVD, explicativas da implantação da SVD em Portugal e no
Mundo figurada em dois Roll
Up expostos na Sala de
Refeições, os Delegados
fizeram as contas do almoço
e recolheram os contributos
dos participantes e
as quotas de alguns associados. Destinada às obras da
Capela “Ele está no Meio de
nós”, foi contabilizada, ainda, a verba de €
820,00 proveniente de donativos anonimamente depositados numa “urna” e de que o
P.e Manuel Abreu SVD disporá para ir abatendo aos custos das obras. Ficam, assim, a
faltar cerca de dois mil euros para pagar
o orçamentado e umas pequenas alterações
que é necessário fazer no sacrário.
Bate-se, assim, à porta da generosidade
dos AAVD’s residentes na Zona Norte que,
não tendo ultimamente participado nas
iniciativas da AAVD, queiram ficar associados, de forma anónima, a esta causa e obra
em prol da Capela “ele está no meio de nós”
da “Casa dos Missionários do Verbo Divino”,
em Guimarães. Manda/deposita o teu donativo para/na a conta bancária da AAVD

PS. Em jeito de esclarecimento - Senti-me na obrigação de trazer a todos os AAVD’s esta pequena
“reportagem” para que se desfaçam quaisquer
equívocos que se tenham levantado pela intervenção do P.e Manuel Abreu SVD, Reitor do Seminário
de Guimarães, na AG da AAVD, em 28/5/2017,
em Fátima, sobre o pedido de apoio dos AAVD’s
para a sua Capela “ele está no meio de nós”.

Eduardo Moutinho
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Encontro de Tortesendo 2017

Encontro com saldo positivo
Por: José Lopes Nunes (JOLON)
O último sábado do mês do Outubro,
está, desde há muito, destinado ao encontro dos antigos alunos do Verbo Divino. Assim aconteceu no passado dia 28.
Como habitualmente o encontro decorreu
da melhor forma. Reencontro de amigos
que aproveitaram para por a conversa em
dia. A missa co-celebrada pelos Padres
Jerónimo e Leonel, teve a participação de
um grupo coral bem afinado, ao som das
violas do Pe.Joaquim Domingos, Ismael
e António Melo. Após a foto carismática,
teve lugar o almoço.
Mais de setenta participantes degustaram
a deliciosa feijoada, servida com mestria
pelos elementos da comissão, que há
três anos se esmeram na elaboração do
convívio. O almoço teve uma companhia
extra, muito agradável, de um grupo de
quinze jovens estudantes da UBI, do
programa Erasmus, naturais de Angola,
acolhidos no seminário. Mas se esta equipa não tem falhado, outros amigos que
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nos habituaram às suas presenças, por
motivos diversos, não compareceram.
E o momento musical ressentiu-se.
Os irmãos Freire (José e João), Maurício, Tiago Silva, Madeira Antunes e o
Zé Eduardo, entre muitos outros, foram
ausências bem notadas. Oxalá não o
tivessem sido por maus motivos. Houve
uma quebra superior a vinte participantes, sendo que o feriado dos Santos a
meio da semana condicionou a vida de
quem mora longe, mas não justifica a
ausência dos beirões da zona. Perderam
a oportunidade de um dia de convívio e
alegria.
Mas os amigos Costa no acordeão e
Ismael na viola, não deixaram os créditos
por mãos alheias. A “ajuda” das senhoras cantando com entusiasmo e batendo
palmas, também é de sublinhar. Digno de
nota o facto de a comissão organizadora
do encontro (em ação há três anos), decidir manter-se por mais um ano. Irão ter a

colaboração de três voluntários.
Para memória futura, registamos os seus
nomes: Emílio Barroso, Ismael Reis,
Joaquim Lourenço Brázia, José Alberto (Trigais) e Leonel Feiteiro Francisco;
reforçada este ano por André Gonçalves
e José Carlos Costa.
Voluntários para 2018: José Luciano
Marcos, Virgílio Santos e Fernando Neves
Batista.
Quanto aos 73 presentes, refira-se que
da Zona Norte estiveram doze, que são
habituais (contando com o Presidente da
AAVD Eduardo Moutinho), da região de
Lisboa foram doze, três da Zona Oeste
e os restantes das terras beirãs. Apareceram cinco “caras novas”: Antº Reis
Oliveira, Arménio Henriques, Aurélio Raposo, João Paulo Breia e Joaquim Corte
(Parente), reaparecendo ao fim de seis
anos o António da Silva Curto. Só perdeu
quem não se esforçou por estar presente,
pois a festa faz-se com quem está!

Encontro de Tortosendo 2017 - Presenças
Adriano António Matias Mendes
Agostinho Almeida Monteiro Silva
Álvaro Gil Boucho Soares
Antero N. Paulo e Mª Anjos
António João Rocha Pereira
António José Ferraz de Moura e Gorete
António Melo
António Reis Oliveira e esposa
António Silva Curto
Arménio Henriques* e esposa
Augusto Leitão Cerdeira
Aurélio Raposo Diogo* e esposa
Carlos Guimarães e Madalena
Eduardo Moutinho Santos e Mª José
Emílio Augusto Bárbora Barroso
Fernando Batista
Francisco Gaudêncio Braga
Fernando Carvalho
Francisco Alves
Francisco Magueijo e Mª Jesus
Ismael Antunes Reis
João Carlos Lourenço e Ana Mª Pinho
João Manuel Serra Duarte

João Paulo Breia* e esposa
Joaquim Bernardo Corte e irmão
Joaquim Lourenço Brázia
Joaquim Portas
Joaquim Trindade dos Santos
José Alberto Gonçalves “Trigais”
José Alberto Lemos, Rosa e casal amigo
José Carlos Proença Costa
José Dinis, esposa e casal amigo
Jose Lopes Nunes e esposa
José Luciano Vaz Marcos*
José Martinho Gonçalves, Beatriz e familiar
José Neves Costa
José Simão Quelhas e Gorete
José Teodoro Prata
Leonel Feiteiro Francisco e cunhado
Manuel Santos e Conceição
Valdemar Brito e Mª Emília
Vasco Ricardo Soares
Virgílio Domingos dos Santos e esposa
Pe. José Hipólito Jerónimo
Pe. Joaquim Domingos Luís 1
Pe. Leonel

Mário Pinho (Colab) e Mª de Fátima
TOTAL: 73, sendo 44 ex-alunos, 17 esposas,
9 familiares e amigos e 3 Padres
NOTAS:
Com o Encontro afastado do Dia dos Santos
e Finados, ao contrário do ano passado, baixou
a participação. Em 2016, o total foi de 95 pessoas,
sendo 53 AA, 14 esposas, 23 fam/amigos
e 5 Verbitas. Este ano foi inferior aos 80 de 2015,
e aos 96 de 2014, data comemorativa dos 50
anos de Sacerdócio dos Padres Jerónimo e José
Vaz; mas superior aos 66 de 2013, e inferior
aos 100 participantes de 2012. Mas 2011 continua
com o “record” de 138 pessoas, ano em que
se conjugou o Encontro com o feriado dos Santos
seguido do dia de Finados (como em 2016).
A Comissão Organizadora lamenta que
um número substancial de inscritos tenha
faltado, o que acarreta problemas de logística
e nas contas. É preciso honrar a palavra dada,
e se ocorrer imprevisto avisar.
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Magusto de Lisboa 2017

S. Martinho desceu à Zona Sul dos ex-verbitas

Por: Joaquim Monteiro
Os outros são a condição “ sine qua non”
nós, simplesmente, não faríamos parte
do mundo dos vivos. A mãe e o pai são,
imediatamente, os outros que nos deram
a existência. Oprimeiríssimo e grandioso
encontro deu-se entre o material genético
da mãe e do pai. A esse feliz encontro,
seguiram-se muitos outros, os quais, pela
sua plurissignificação, contribuíram para
o ser humano que cada um de nós é.
Somos seres iminentemente sociáveis
e, como tal, talhados para o encontro.
Quanto maior for o seu número, maior será
a probabilidade de sermos melhores pessoas, pais e mães, profissionais, desportistas, empresários e cidadãos. Para que
o contacto com os outros seja mais profícuo, melhor será que nos encontremos,
primeiramente, connosco mesmos.Ao longo
da vida, encontramo-nos, inúmeras vezes,
com os outros pelas mais diversas razões.
De entre as boas razões, pode ser a de um
momento de celebração e afirmação da
amizade.
Foi o que aconteceu no dia 18 de Novembro (pp) na Casa Verbo Divino em Lisboa,
como vem sendo hábito, um grupo de
antigos alunos comemorou o S. Martinho.
O evento reuniu 66 participantes, portanto
algo acima da habitual meia centena. No
tocante a ex-alunos mantevese à volta dos
trinta, mas desta vez estiveram mais familiares e amigos. Embora o encontro tenha
sido programado para as 15h,
o grupo da logística chegou muito mais
cedo para os preparativos. Este núcleo,
que fez as coisas acontecerem, foi composto pelo António Vicente Almeida, que
teve a seu encargo a difícil tarefa de tostar
as castanhas; o Aníbal Marques
e o Messias Gomes com a responsabilidade enorme de preparar os assados
para satisfazer os estômagos carentes de
alimento, e o contabilista do encontro - qual
Zaqueu do NT - o António Pinto. Houve que
preparar a extensa mesa e torná-la atractiva, não fosse a fome fazer greve. Com
destaque nesta organização das mesas,
tivemos a Olívia e a Luísa.
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Logo que cheguei, tirei o casaco e arregacei as mangas para dar uma ajuda, mas
os afazeres eram poucos, pois estava tudo
bem planeado. A indispensável grelha,
para eventos como este, não teve parança. Castanhas, linguiça, chouriço e febras
todos passaram pela grelha para apanharem um escaldão e ficarem apetitosos para
o repasto. Tudo apostos e os comensais
começaram a chegar. Fomos, de todos os
lados e convergimos na Casa SVD, mas
devo realçar o casal simpático, José Januário e Sylvie que vieram de Castelo Branco.
Vindos do Porto, o Eduardo Moutinho e a
Mª José, que festejou o aniversário. Quem
tinha funções não abdicou delas até ao fim
e tudo correu em ambiente festivo.
Houve uma venda de rifas para o sorteio
de uma garrafa de bebida espirituosa, cuja
receita reverteu a favor das Missões. A Lia
Paulino, esposa do Daniel Reis, entregou
ao Pe. Joaquim Domingos um quadro com
pintura da sua autoria, para decorar uma
parede na casa SVD de Fátima ou Lisboa.
Há a assinalar a presença de dois estreantes nestas andanças, o António Gama
e Virgílio Fernandes, que foram acolhidos
com simpatia.
A parte musical, indispensável, por animar
e enfatizar qualquer convívio, ficou
a cargo do José Freire, o qual - com
a sua concertina e uma parafernália de
outros instrumentos musicais, tocados
por amigos que anuíram ao tão desejado
momento de manifestação de alegria animou e encantou os presentes, como é
seu timbre.
O repasto teve o seu fim e os convivas
foram partindo, cada qual para o seu
doce lar. Esvaziadas as mesas e repostas
as coisas usadas nos respetivos lugares,
partimos todos para a incógnita de mais um
ano que, todos esperamos, seja de sonho.
Obrigado, muito sincero, ao reitor da casa
representado pelo Pe. Pradeep, a quantos
proporcionaram mais um magusto eaos
que ousaram ir ver velhos e novos amigos.
A todos, até ao S. Martinho 2018.

Magusto de Lisboa 2017
Presenças
Albertino Antunes e Glória
Aníbal Marques
António Dias Gama
Antº Paulos, Luna e 5 fam/amgos
António Registo
António Reis e Josefina
António Pinto, Olívia e casal amigo
António Rui Barata
Antº Vicente Almeida e Luísa
Arlindo Santos
Daniel Reis e Lia
Eduardo Rego
Eduardo Moutinho Santos e Mª José
Francisco Jerónimo
Francisco Magueijo e Mª Jesus
Henrique Nunes
João Carlos Balão
Joaq Bernardo Corte (Parente)
Joaquim Bernardo Monteiro
Joaquim José Corista e Isabel
José Carlos T Martins e Júlia
José Freire e amigo
José Januário e Sylvie (de C. Branco)
José Magalhães
José Morgado e filho Pedro
José Quelhas e Gorete
Manuel Nobre
Manuel Peres Sanches
Messias, esposa, 6 fam/amigos 2 netos
Nicolau Marques
Virgílio dos Santos Fernandes (novo)
Pe. Joaquim Domingos Luís
Pe. Carlos Coutinho
Pe. Pradeep
TOTAL: 66 pessoas: sendo 31 AA, 13 esposas,
15 fam/amigos, 4 crianças e 3 Padres

Encontro do Oeste/Fátima 2017

Encontro de Antigos Alunos do Verbo Divino

Por iniciativa do P.e Joaquim Domingos
Luís, SVD, com a colaboração do Delegado Regional- Oeste da AAVD, Américo
Oliveira, e do Presidente da Direcção
da AAVD, Eduardo Moutinho Santos, os
Antigos Alunos do Verbo Divino, residentes na zona Oeste/Fátima, foram convidados para um encontro de verão - que já
não ocorria desde 2014 -, com almoçoconvívio no Centro Recreativo, Cultural e
Desportivo da Mata do Porto Mouro, em
SANTA CATARINA, CALDAS DA RAINHA,
a realizar-se no dia 25 de Junho de 2017.
Partindo cedinho - para um domingo - do
Porto, fiz-me às AE’s 1, 17 e 8 e em velocidade de cruzeiro pus-me, ao fim de duas
horas, na portagem de Caldas da Rainha
para curvar em direcção a Mata do Porto
Mouro-Santa Catarina, onde, pelas 12:00
horas, dei com o Salão do Centro Recreativo, e constatei que na sua cozinha um
pequeno grupo mobilizado pelo P.e
Joaquim se afadigava na preparação
do almoço, e no salão outro enfeitava as
mesas para receber um grupo de 27 Antigos Alunos que responderam ao convite
- alguns acompanhados pelas esposas
(7) e familiares (2) . Destes AAVD’s - que,
na sua maioria, frequentaram o Seminário
de Fátima nas décadas de 1970/80 do
século passado - , muitos estiveram no
almoço do dia 28 de Janeiro no Seminário
de Fátima, mas outros houve que há cerca de 40 anos não se reencontravam para
matarem saudados das antigas amizades
e (con)vivências.
Comigo e em representação da AAVD
esteve também o Tesoureiro da Direcção,
Aníbal Martins Marques, tendo-me sido
possível, na qualidade de Presidente
da Associação, saudar os presentes e

solicitar-lhes a sua disponibilidade para
um maior envolvimento na realização
dos fins e objectivos da AAVD. Matadas
que foram as saudades, e esgotadas as
conversas, as despedidas começaram a
meio da tarde com um “até à próxima”.
Eduardo Moutinho

Encontro Oeste/Fátima 2017
Presenças
Abílio Tomás Santo e Lídia
Alcides Vieira Mendes Abreu e Maria Regina
Amadeu Matos (ñ/ sócio AAVD)
Américo Ferreira Oliveira
Américo José Silva Correia
Anibal Martins Marques (Direcção AAVD)
Arlindo Fernando Costa Batista e Irene + cunhada
Armindo Mateus Silva
Carlos Manuel Rebelo Machado
Eduardo Moutinho Santos (Direcção AAVD)
Fernando Loureiro Lopes e Arminda
Fernando Silva Penas
Filipe Pereira (ñ/ sócio AAVD) e Isabel
Francisco Balbino Marquês
Henrique Miguel (ñ/ sócio AAVD)
Idílio Silva Correia
Isidro Marques Paciência e Ana + cunhada
João Domingos Luís (Pisco)
Joaquim Gonzaga Isaque
Joaquim Silvino Oliveira Santos e Arlinda
Jorge Duque Pedro (ñ/ sócio AAVD)
Jorge Penas Luís (novo sócio AAVD)
José Carlos Duque Rodrigues Pedro
José Manuel Pascoal (ñ/ sócio AAVD)
José Penas Luís
Padre Joaquim Domingos Luís “Pisco” (SVD)
Padre Valentim Gonçalves (SVD)
José Manuel Mendes (CRCD-Mata do Porto Mouro)
José Jacinto (CRCD-Mata do Porto Mouro)
Maria Domingos (CRCD-Mata do Porto Mouro)

Convite
Encontro dos Antigos Alunos do Verbo Divino Zona Oeste-Fátima
Caros Amigos Verbitas:
Como o Encontro de Janeiro de 2017 dos Antigos Alunos de Verbo Divino (AAVD’s) da Zona Oeste-Fátima
teve uma adesão/participação muito positiva, e porque queremos que o último domingo de Janeiro passe
a ser o dia do Encontro dos AAVD’s da Zona Oeste-Fátima, vimos convidar-te para o Encontro 2018 da Zona
Oeste-Fátima, que terá lugar no dia 28 de Janeiro de 2018 – Domingo – na Casa do Verbo Divino,
em Fátima, para celebrarmos juntos o dia de S. José Freinadmetz - 1º Missionário SVD -, com o seguinte
PROGRAMA
(28 de Janeiro de 2018 - Domingo)
11:00 horas - Concentração no Seminário
12:00 horas - Missa dominical em honra de S. José Freinadmetz
12:50 horas - Fotografia de Grupo
13:00 horas - Almoço
15:00 horas - Convívio e troca de ideias sobre a acção missionária da SVD
17:00 horas - Despedidas
Obs: Preço por Pessoa: € 10,00 (Euros) | Inscrições até ao dia 25/01/2018 (noite) junto do Delegado,
Pe Joaquim Luís ou Gab. da Direcção.
Saudações Verbitas, com Votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo.
P.e Joaquim Domingos (Pisco), SVD
Américo Oliveira (Delegado AAVD-Zona Oeste)
EmoutinhoSantos (Direcção AAVD)
Contactos: Américo Oliveira - tlm. 914329962 americofoliveira@gmail.com
P.e Joaquim Domingos (Pisco) telf.- 249534116 tlm. 964260896 joaquimdomingos1@hotmail.com
Eduardo Moutinho (Presidente Direcção) tlm. 939751731 moutinhosantos-2044p@adv.oa.pt
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Bodas de Ouro do Pe. Elísio Dias
O padre Elísio Dias, pároco aposentado da
Quarteira, de que foi responsável pastoral
durante 46 anos, completou 50 de sacerdócio, em 30 de julho/2017. Para assinalar
a efeméride foi celebrada, uma eucaristia
de ação de graças, no dia 6 de agosto, na
igreja de São Pedro do Mar de Quarteira.
A celebração, presidida pelo bispo do
Algarve, D. Manuel Quintas, foi participada
por muitos sacerdotes da diocese e de fora,
com a igreja repleta de fiéis, que quiseram
homenagear o seu antigo pároco. No final
da celebração em que agradeceu a colaboração da sua irmã, foi feita a distribuição
gratuita de um livro com a sua biografia.
O padre Elísio Dias, com 36 anos, foi
ordenado na Sé de Faro por D. Júlio Tavares
Rebimbas, então bispo do Algarve, a 30
de julho de 1967, sendo nomeado pároco coadjutor de Portimão, a 7 de outubro
daquele ano. Refira-se que foi uma vocação
tardia, pois sendo já adulto começou a sua
formação na Congregação do Verbo Divino,
tendo sido colega do Armindo Cachada,
José Andrade, P. David e P. Rodrigo, transi-

tando depois para a diocese do Algarve.
O sacerdote foi depois nomeado pároco de
Quarteira no dia 15 de setembro de 1968,
missão que desempenhou até 19 de setembro de 2014.
O seu ministério sacerdotal ficou marcado
pelo trabalho na área social com a criação
do Centro Paroquial de Quarteira, que serve
esta freguesia e as autarquias vizinhas
Almancil e Loulé, nas valências de infância,
idade sénior e assistência aos pobres.
Outro dos marcos, que atestam o dinamismo do P. Elísio foi a construção da igreja
de São Pedro do Mar, uma dos maiores
templos do Algarve, e do complexo pastoral
que lhe está associado, uma infraestrutura
que veio dotar a paróquia de Quarteira de
condições de que não dispunha.
O padre Elísio Dias, é natural da freguesia
de Vermil (São Mamede), Guimarães, onde
reside atualmente. Completando 87 anos a
17 de Dezembro, a associação apresentalhe felicitações e deseja que continue a
dar-nos o prazer da sua presença em terras
minhotas por muitos anos.

Luto na AVVD
A nossa Associação está de luto devido aos seguintes óbitos:
António Nuno Castro da Silva, de 75 anos, que faleceu em 4 de Maio de 2017, era casado com Maria Adelaide
Rodrigues de Araújo, residia em Esmeriz - Famalicão. Esteve em câmara-ardente na capela Mortuária de Brufe,
Vª Nª de Famalicão. O funeral realizou-se no dia seguinte, com missa de corpo presente na Igreja Paroquial. Foi
sepultado no cemitério de Brufe, Vila Nova de Famalicão, com pesar da família e acompanhamento de vizinhos e
amigos. Trabalhou na Caixa Geral de depósitos, em Famalicão, mas há cerca de 19 anos foi atropelado à saída do
trabalho, tendo ficado muito maltratado e nunca mais recuperou das mazelas. Esteve acamado durante os últimos
nove anos, com grande sofrimento, assistido com carinho pela esposa, tendo falecido em casa. Frequentou o
Seminário do Verbo Divino, em Guimarães, tendo transitado para Fátima. No ano lectivo de 1957/58, era aluno do
3ºano, sendo colega do Armindo Cachada e Pe.David Barbosa. Cumpriu serviço militar em Angola, tendo casado
em 1967, e do enlace tiveram três filhos, havendo um neto, o Vítor Nuno, de 19 anos. A Associação dos antigos
alunos verbitas apresenta sentimentos à família.
José Maria Roque Lino, de 79 anos, que faleceu em 16 de Novembro de 2017. Gozando de boa saúde, sucumbiu por ataque cardíaco. Foi sepultado no cemitério de Loures. A AAVD fez-se representar por um elemento
da Mesa da AG, Messias Gomes,e estiveram no velório e funeral alguns antigos alunos verbitas, entre os quais o
seu colega de curso António Reis. Fez parte do 1º curso SVD no Tortosendo em 1949. Com surpresa participou,
acompanhado da esposa, na Assembleia-geral da AAVD em 24 de Maio de 2015. Deste curso faziam parte Pe.
Jerónimo, Pe. Vaz, Chico Jerónimo, Apolinário, Serras Duarte, Simões da Cunha, José Nobre e outros. Roque Lino
participou na fundação do partido Socialista, em 1973, na Alemanha. Antigo deputado, advogado de profissão e
destacado opositor ao regime do Estado Novo. Foi Secretário de Estado para a Comunicação Social no segundo
Governo de Mário Soares. Ainda foi vereador na Câmara de Loures. O PS decretou luto colocando a bandeira a
meia haste nas suas sedes. Era natural de S. Vicente da Beira, sendo o 3º de oito irmãos, seis rapazes e duas moças, ficando vivos seis, entre eles o ex-aluno António Manuel (Tolé). Deixa viúva a Dª Fernanda Roque Lino. Ficam
5 filhos, dos seis que o casal teve. Há 3 netos, esperando-se mais um em Janeiro. Paz à sua alma, pêsames à
família enlutada.
Também estão de luto os sócios:
Óscar Mota e Nelson José Mota Gil, que em 24 de Agosto 2017, perderam sua mãe Maria Odete Mota Urgeiro, de 81 anos, que gozava de
boa saúde sendo completamente autónoma e activa, foi acometida de embolia cerebral, dando entrada no hospital da Covilhã, falecendo
no dia seguinte. Viúva de seu marido, também finado no mesmo dia 24 de Agosto de 1998, decorrido que foram 19 anos, (coincidências
ou sinais do Divino?), deixou quatro filhos, todos vivos e dos quais para além do Óscar e Nelson (o mais velho), o Nuno Mota Gil, também
frequentou o Seminário do Verbo Divino em Tortozendo, completando este rol de filhos a Dulce que reside em Portimão.
O funeral ocorreu no dia 25 de Agosto de 2017 na igreja matriz da Barroca, cujas exéquias fúnebres foram presididas pela Pe. António Lopes
da nossa Congregação e foi sepultada em Barroca.A associação e seus sócios apresentam condolências aos familiares.

