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A vida de todos nós é feita de momentos de pequenos e grandes nadas…de 
pequenos e grandes desafios…e a minha não é nem nunca foi de todo, excep-
ção… 

Hoje é o tempo desta direcção concluir o seu mandato. 

Durante o triénio 2011/2014 que agora termina, tive a honra de pertencer e 
presidir a esta Direção da Associação dos Antigos Alunos, a convite da anterior 
Direção, recordo, que me deixou ainda mais orgulhoso por ter feito parte de 
uma equipa como esta, a quem reconheço excepcional talento individual, muita 
disponibilidade e colaboração reciproca entre todos, sempre imbuídos num espi-
rito de amizade que tem sido de sinal crescente e de forma contagiante entre 
nós, no grupo e fora dele, estou certo. 

Será justo realçar o sacrifício de quem vive mais longe, como Montalegre, Vila 
Pouca de Aguiar, ou outras paragens, sem que tal servisse de pretexto para algu-
ma vez não marcar presença nas várias reuniões de trabalho ou de convívios. 
Cumpre-me também como presidente da direcção destacar dois dos seus ele-
mentos do grupo directivo, sem desprimor para os restantes elementos, Joa-
quim Ribeiro Aires e António Dinis Vale. 
 
O primeiro, Ribeiro Aires, pela sua dedicação á nossa página na internet 
(www.aaasvr.com), com registos bem 
fundamentados, ao seu habitual esti-
lo; pela autoria de biografias e resu-
mos curriculares do Mons. Selas, 
Mons. João Parente e Mons. Salvador 
Parente, aquando das suas respectivas 
homenagens; pela Coordenação Edi-
torial  do jornal “IN ITINE-
RE”,etc.etc. 
O segundo, Dinis do Vale, pela sua 
também preciosa colaboração na 
manutenção e dinamização do referi-
do Site, onde aí publica, sempre que oportuno, informação  variada, tendo a seu 
cargo a  parte técnica,  referente  ao   software   

e outros  dados  inerentes   á  sua existência,  junto  á  empresa  criadora;   por  
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toda a logística da nossa associação; pelo contacto junto á administração do Seminário, passando quase 
sempre por seu intermédio,  fins de utilização, local para reuniões, convívios, hospedagem, contratação de 
refeições, etc. etc. 

Aos restantes, agradeço toda a colaboração, todo o empe-
nho, todo o companheirismo, todo o contributo criativo em 
prol da consecução dos objetivos a que em cada ano nos pro-
pusemos.   
Lembro os Membros da Direção eleita em 2011:    

José Manuel Moura ;  

António Mota Dinis do Vale ;José Augusto Branco   

Joaquim Ribeiro Aires 

Fernando Capela 

Victor Manuel Cardoso 

Valentim Macedo  

Foi este o grupo que conduziu a Associação desde 2011, 
muito partilhado com alguns dos restantes órgãos sociais, 
quer da Mesa da Assembleia, quer do Conselho Fiscal, res-
pectivamente na pessoa dos seus presidentes, Coronel Dias 
Vieira e Dr. José Macieirinha, sempre muito próximos s 
membros  Como último ato, convém relembrar, em súmu-
la, o trabalho desenvolvido 

Convívios - integram-se neste item os encontros anuais realizados no terceiro sábado de maio e os 
magustos, com a participação de muitos associados, de Sua Excelência D. Amândio Tomás, bispo de 
Vila Real, animados musicalmente pelo casal Daniela/Normando Machado e outros. 

 Reuniões dos órgãos sociais – fizeram-se reuniões preparatórias dos eventos ou das participações no 
âmbito da UASP, a que havíamos aderido, convidando, às vezes, alguém que connosco sempre colabo-
rou, fora do âmbito da estrutura dos órgãos sociais. Cita-se um jantar em Vila Pouca de Aguiar, que 
teve a presença do padre António Paulo. 

Homenagens - Durante os encontros anuais foram homenageados, sucessivamente, Mons. Selas, Mons. 
João Parente e Mons. Salvador Parente e, hoje, o Dr. Barroso da Fonte.   

Representações - A Associação fez-se representar em cerimónias fúnebres de antigos alunos ou familia-
res diretos ou de membros do Clero (Exéquias de D. Joaquim e Mons. Selas), desde que tenha tomado 
conhecimento atempadamente. 

Participações e fóruns- A nossa Associação é membro activo da UASP (União das Associações dos Semi-
nários Portugueses), desde a sua fundação e tem estado assiduamente presente em todas as suas assem-
bleias gerais, onde foram realizadas, até esta data: Leiria, Braga, Évora, Lamego e Vila Real.    

       Além disso, a AAASVR esteve presente nos fóruns entretanto realizados. Em Lamego durante 2 dias 
(ano 2012), António Dinis do Vale apresentou o subtema “Estatuto da Uasp, art.º nº 2”. Em Braga, 
por decisão em Assembleia Geral da Uasp, foi decidido atribuir á AAASVR o subtema Sacrosanctum 
Concilium (constituição litúrgica). 
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Acções de Solidariedade - por iniciativa da UASP colaborámos, quer monetariamente, quer parti-
cipando activamente no grande espectáculo, para o efeito, na Casa das Artes em Famalicão, a favor de Cabo 
Verde, “Por Mares nunca dantes navegados” onde actuou, em nossa representação, diga-se, de forma 
brilhante, o nosso associado e amigo Normando Machado (muito aplaudido).   

    Assembleia geral da  UASP em VILA REAL -  nos dias 15 e 16 tivemos  entre nós  várias das asso-
ciações que integram a UASP, para a realização da assem-
bleia geral anual.  Além da logística inerente e imprescindí-
vel ao acolhimento de todos os associados, elaborámos um 
programa cultural  após o termo da assembleia geral.  
Damos, pois, a conhecer o programa geral destes dois dias. 
 

Programa 
- Dia 15 de Março  
Manhã- Assembleia geral e almoço no Seminário. Esta 

assembleia foi presidida por António Pinheiro, sendo vice-
presidente da mesa da assembleia e secretariada por Fer-
nando Capela da nossa Associação. 

Tarde- visita guiada pela cidade histórica de Vila Real, com visita aos museus de Arqueologia/
Numismática e da Vila Velha. 

Noite- jantar no restaurante Ponte da Petisqueira com a presença de D. Amândio 
 
 Dia 16 de Março  
 Manhã - saída em Autocarro – visita guiada a Panoias, Sabrosa, Provesende, Pinhão e Régua onde almo-

çámos no panorâmico Hotel Régua Douro. 
Tarde-Visita ao miradouro S. Leonardo de Galafura, terminando o nosso périplo no Seminário, pelas 

18horas. 
O programa foi cumprido na íntegra e do agrado geral, manifestado por todos na hora e por alguns mais 

tarde, quer no site da UASP ou de forma individual.  
Todos os participantes (cerca de quarenta) receberam uma oferta composta por vinhos da Adega Coope-

rativa de Vila Real e cinco volumes da obra literária Literatura Popular de Trás-os-Montes e Alto Douro, da 
autoria do nosso antigo professor Padre Joaquim Ferreira, patrocínio do  Grémio Literário  Vila-realense 

 
Sede da nossa Associação no Seminário de Vila Real. 
Lembro que iniciámos este mandato com instalações atribuídas, em zona nobre, no antigo Paço Episcopal, 

piso superior. 
Passado pouco tempo deixámos de usufruir desse espaço. 
Pedimos, para o efeito, uma reunião com o digníssimo Reitor do Seminário Dr. Abel Canavarro que nos 

foi concedida. Nessa reunião, exposto o assunto, foi-nos prometido que iriamos obter aquele ou outro local, 
não menos digno, deixando crer que poderia ser em zona do seminário ainda a definir. Chegados a esta data, 
a situação infelizmente mantem-se. Custa-nos deixar esta herança negativa. 

 
Tesouraria 
Quando as receitas teimam em não aparecer, tanto quanto desejaríamos, mesmo assim o saldo que transi-

tará para a nova Direção será garantidamente positivo. 
 

O Presidente da Direcção 
José Manuel Moura 

 SANTUÁRIO DE PANÓIAS 



 

Notas biográficas 
 

João Barroso da Fonte nasceu a 19 de Fevereiro de 1939, 
em Codeçoso, concelho de Montalegre,  contando mais 9 
irmãos no seio da sua família.  Entrou no Seminário no ano 
lectivo de 1952-1953, ao lado de mais 50 
«companheiros», entre eles Alípio Martins, António Vaz 
Gouveia, Ernesto Teixeira Dinis, João Granja Rodrigues 
da Fonseca, Joaquim Jorge Gomes de Carvalho, José Dias 
Baptista,  José Ferreira Pinto de Moura, Manuel de Vila 
Branco, Manuel Telmo  Rodrigues da Fonseca. Após com-
pletar o  Curso de Filosofia, no ano de 1962,  fez outra 
opção de vida e mudou de caminho, procurando outra 
vocação. Em 24 de Janeiro de 1964 iniciou  o Curso de 
Oficiais milicianos, em Mafra, frequentando de seguida o 

Curso de Operações Especiais (Rangers), em Lamego. Em Maio de 1964 partiu para o 
Norte de Angola  integrado no Batalhão de Caçadores 770. Durante  esta comissão servi-
ço, por acções  em combate foi   condecorado com a Medalha de Mérito Militar e distin-
guido com o Prémio Governador-Geral. Possui para além disso, a medalha comemorativa 
das campanhas militares de Angola. Em 28 de Maio de 1967 passou à  disponibilidade 
como Tenente Miliciano. Fundou e foi 20 anos presidente da Associação da Associação 
Nacional dos Combatentes do Ultramar. 
 Iniciou, então,  a sua ligação à comunicação social, até aos dias de hoje. Começou como 
chefe de redação do Notícias de Chaves, chegando a  Director-Geral Comunicação Social 
do Norte (1982-1985), depois de ter sido  monitor de Jornalismo e Etnografia nos Cen-
tros de Juventude. Fundou jornais, colaborou e colabora em dezenas de periódicos locais. 
É editor da revista Gil Vicente e do trissemanário Poetas e Trovadores. 
O gosto pela escrita levou-o a outros voos. A sua bibliografia é extensíssima. Fez-se histo-
riador. Envolveu-se em  acesa polémica com historiadores conceituados, no caso, nunca  
cientificamente resolvido, do local de nascimento de D. Afonso Henriques, defendendo 
em duas obras, de relevância nacional,  a tradição, ou seja, Guimarães como local de nas-
cimento do nosso primeiro rei. 
Das várias dezenas de obras que nos lega, salientamos: Dicionários dos mais ilustres Tras-
montanos e Alto Durienses, Usos e Costumes de Barroso; Rezas, Crendices e Medicina 
Popular em Barroso; D. Afonso Henriques, um rei polémico;  D. Afonso Henriques – 
900 anos, 1111-2011;  Neve e  Altura (poesia); Terra Violada (poesia), etc.etc. 
Foi ainda   director desportivo (Desportivo de Chaves, p.ex.), professor no antigo Liceu 
Fernão de Magalhães em Chaves. Em 1997, obteve o grau de mestre pela Universidade 
do Minho, tendo concluído o doutoramento em 2001. 
Exerceu vários cargos políticos:  em Guimarães foi  director dos  Paços  dos Duques;  
Membro do Conselho Municipal; Vereador a tempo inteiro, com os pelouros da cultura, 
desporto, turismo e pessoal; Deputado Municipal, cargo a que renunciou. Foi  o respon-
sável político pela criação da Biblioteca Pública Raul Brandão, pela instalação do CIAC, 
pela formalização da Zona Turística de Guimarães,  entre outras.  
A Direcção da AAASVR homenageia, hoje,  o trasmontano, o barrosão, o cidadão,  o 
homem  de convicções firmes,  que fez da palavra e da escrita  o meio de acção de muitas 
lutas. Homenageamos também o companheiro e o amigo de sempre, desejando-lhe  bons 
anos de vida. 
 

ORGÃOS SOCIAIS DA 

AAASVR 
 

Assembleia Geral  

 
António Francisco Dias Vieira 

(1956/1957)  - Presidente  
António A. Saavedra  Costa 

(1957/1958)  - Secretário  
José Augusto Granja  Fonseca 

( 1960/1961) - Secretário  
Domingos F. Vilela da Costa 

( 1972/1973)  - Suplente  

 
Direcção  

José Manuel da Silva Moura 
(1962/1963) - Presidente  

António Mota Dinis do Vale 
( 1955/1956) - Secretário  

José Augusto Francisco Branco 
(1967/1968) - Tesoureiro  

Joaquim Ribeiro Aires 
(1960/1961)  - Vogal  

Fernando Casinhas Capela 
(1985/1986) - Vogal  

Vítor Manuel Oliveira Cardoso 
(1972/1973) – Vogal  

Valentim de Carvalho Macedo 
(1965/1966) - Vogal 

 

Conselho Fiscal  
José Augusto Macieirinha 

(1957/1958)  - Presidente  
António Maria Dias Cascais 

(1965/1966) - Secretário  
Eduardo Cardoso de Barros 

(1955/1956) -  Relator  
Gustavo Macedo da Fonseca 

(1967/1968) - Suplente  

Norberto Gonçalves da Silva 

(1956/1967) - Suplente 

 
SÓCIOS FUNDADORES 

 

Abel Silveira Montenegro 
António Alves da Silva 

António A. Saavedra Costa 

António Francisco Dias Vieira 
António J. Magalhães Cabral 

António Mota Dinis do Vale 

Ernesto Andrade Costa 
José Augusto Macieirinha 

José Joaquim Medeiros Moura 

Manuel Lopes dos Prazeres 
Mateus Carlos Teixeira Alves 

 

ADESÃO À UASP 
A Associação dos Antigos 
Alunos do Seminário de Vila 

Real aderiu, em Leiria, no dia 
17 de Setembro de 2011, à  
União das Associações dos 

Seminários Portugueses. 

 JOÃO BARROSO DA FONTE 

               Pag. 4    IN    ITINERE Nº 2            18 de Maio de 2013 


