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       NOVOS VENTOS, NOVOS TEMPOS 
  

     No encontro do ano passado fizemos uma reflexão 
sobre a celebração da alegria vivida em cada Encontro 
Anual dos Antigos Alunos, realçámos a suma importân-
cia do nosso Seminário na formação cultural e humana de 
centenas de jovens do Distrito de Vila Real e a relevância 
desta Escola para a Igreja e para a sociedade no século XX.  

 Os Seminários revêem-se, projetam-se nas pessoas 
que os servem e nos alunos que formam, visando que 
estes cumpram o objectivo cristão de serem “sal na terra”, 
fermento na sociedade.  

 A história do Seminário de Vila Real é motivo de 
orgulho para as centenas de alunos que nele receberam 
formação cultural de excelência, os valores éticos e espiri-
tuais que inspiram os “homens sãos” e orientam uma 
cidadania de referência. 

 Os antigos alunos do Seminário são o paradigma vivo dessa realidade 
sociocultural. 

 Este encontro, além de constituir a celebração da amizade que une os anti-
gos alunos, de várias gerações, deve ser também ocasião para reflexão sobre a 
promoção da dignidade humana e dos valores evangélicos. 

 Na Igreja sopram “novos ventos” e anunciam-se “novos tempos”, com a 
inspirada mensagem de alegria e misericórdia que encerram o espontâneo exem-
plo e a afetuosa palavra do Papa Francisco. No seu livro Evangelli Gaudium 
(Alegria do Evangelho), indica caminhos novos para o percurso da Igreja nos 
próximos anos, anunciando o Evangelho no mundo atual. 

 É uma obra de reflexão profunda sobre a Igreja e sobre o seu modo de inter-
vir no Mundo actual. Encerra profundos ensinamentos e apelos à consciência do 
Cristão do Sec. XXI; aponta soluções para os mais graves problemas que ator-
doam a sociedade deste primeiro quarto do milénio.  

 Nela o Papa traça o programa do seu pontificado e propõe o guião para 
uma Igreja de  rosto  missionário. Apela à Alegria, à compreensão, ao acolhimen-
to de todos e à misericórdia. 

 Interpela os cristãos para que sejam solidários e vivam de mãos dadas as 
alegrias e as tristezas da humanidade. Embora convictos nos seus princípios fun-
damentais, os cristãos devem respeitar as diferenças. A Igreja deve ser acolhedo-
ra. 

 Fala em combater a tristeza individualista que caracteriza o mundo actual. 
Apela a uma renovação na Igreja, e diz que não há que ter medo de rever costu-
mes enraizados. 

Diz que as portas dos sacramentos não devem fechar-se por uma qualquer 
razão. “A eucaristia não é  prémio para os perfeitos mas um generoso remédio e 
um alimento para os débeis.”  
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               Sublinha a necessidade de fazer crescer a responsabilidade dos leigos. 
 Condena as correntes hedonistas e realça o contributo indispensável do matrimónio e da Família 
(que atravessa uma crise cultural profunda) numa sociedade sã.  
 Reafirma a íntima conexão que existe entre evangelização e promoção humana. “Os pastores 
devem emitir opiniões sobre tudo aquilo que afete a vida das pessoas. A Igreja não pode nem deve ficar à 
margem da luta pela justiça.” O Evangelho inspira uma “Igreja pobre para servir os pobres.”. 
Sublinha a necessidade de fazer crescer a responsabilidade dos leigos. 
 Condena as correntes hedonistas e realça o contributo indispensável do matrimónio e da Família 
(que atravessa uma crise cultural profunda) numa sociedade sã.  
 Reafirma a íntima conexão que existe entre evangelização e promoção humana. “Os pastores 
devem emitir opiniões sobre tudo aquilo que afete a vida das pessoas. A Igreja não pode nem deve ficar à 
margem da luta pela justiça.” O Evangelho inspira uma “Igreja pobre para servir os pobres.”. 

José Augusto Branco 

 
Neste nosso convívio temos a honra e o prazer de usufruirmos da presença amiga do  ORFEÃO UCR! que  
quis  estar connosco, agraciando-nos com a sua arte coralista.   
Tendo nascido a 01 de maio de 2015 de um sonho do Maestro Guilherme Santos, o orfeão UCR ! tornou-se 
realidade com a adesão de pessoas de coros de Igreja e de outros orfeões, unidos num projeto comum.  Foi 
apadrinhado pelo  Orfeão da Madalena em Vila Nova de Gaia,  aquando do Concerto de Natal de 2015,  a 
26 de dezembro 2015, na sede da Associação UCR! O orfeão UCR! é constituído por  71 elementos, tendo o 
mais novo 11 anos, e a menos jovem 73 anos; o que perfaz uma média etária do grupo de 52 anos. Tem 
tido por missão a animação multifacetada da vida associativa da UCR!,  Associação Social, Cultura e Huma-
nitária, nos vários e frequentes eventos organizados por essa Associação, que o hospeda logisticamente. 
Este orfeão gaiense pretende valorizar e promover a música no seu expoente máximo, o canto.  
Simbolicamente, o grupo  concebeu  um coro como uma rosa cujo caule é a organização, os espinhos são 
os ensaios, as pétalas os cantores e o pólen, o canto que produzimos. Que a vontade impere e que o amor 
prevaleça. Que o nosso orfeão de Canelas cresça, frutifique e tenha sempre por lema: “Vozes ao alto, ele-
vem a alma” . Guilherme Santos (adaptado) 

A UCR! Associação Social, Cultural e Humanitária conta as seguintes valências: •Orfeão UCR! - Promover 
o canto em todo o seu esplendor. Sempre disponível para qualquer convite; •Orfeão infantil Lamiré - 11 
crianças •Gabinete de Saúde - Acupunctura, Medicina e Enfermagem familiar. •Núcleo de bem-fazer - 
Grupo de pessoas voluntárias que têm como missão e objetivo intervir socialmente contra a pobreza em 
Canelas. •Banco de tempo - Projeto internacional de troca de serviços em comunidade onde a moeda de 
troca é o tempo de cada um. 

 

Plano de Atividades da UASP em 2016 

 

- 13 de Fevereiro – Assembleia Geral da Primavera, no Seminário Diocesano da Figueira da Foz. 

- 29 e 30 de Abril - Fórum: A Misericórdia nas Tradições Religiosas Monoteístas, em Fátima. 

- 2 e 3 de Julho  - Atividade Cultural de Verão (Nas Pegadas de Aquilino Ribeiro), em Vila Nova de Paiva. 

- 26 de Novembro – Assembleia Geral do Outono, no Seminário de Santa Joana, em Aveiro. 
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 A grande maioria dos alunos do Seminário de Vila Real era oriunda dos concelhos do Norte do Distrito, 
sobretudo de Montalegre e Chaves. A substancial maioria dos presbíteros aqui formados é natural daqueles arcipresta-
dos. 
 Apesar de no quotidiano do Seminário não ser notória qualquer clivagem Norte-Sul, vivendo-se um ambiente 
fraternal entre todos, independentemente da sua região de origem,  no campo dos afectos clubísticos existiu uma con-
victa rivalidade Vila Real - Chaves. Uns apoiavam o “Bila”;  os alunos naturais de Boticas, Chaves, Montalegre e Val-
paços torciam afincadamente pelo Desportivo.  
  Se é um facto indesmentível que o Vila Real formou alguns excelentes jovens futebolistas (o Nóbrega, o Fra-
guito, o Costa e mais recentemente o Paulo Alves e o Simão Sabrosa), na verdade o Desportivo de Chaves, onde des-
pontou o famoso e famigerado Pavão, esteve sempre num plano superior. 
 Floria a Primavera de 1969 e, num Domingo de sol, o Calvário encheu-se de rivalidade, difícil de conter pelas 
forças policiais, para assistir a um Vila Real – Desportivo de Chaves. 
 Depois do almoço, o Senhor Prefeito determinou que o local de encontro do passeio dominical seria no recin-
to da Capela da Senhora de Lurdes (onde está hoje sediada a Universidade). E lá seguimos, em grupos de três alunos. 
 Porém, sem prévia convocatória, alguns caminhámos para o Calvário e aí assistimos ao desejado jogo, no 
peão do lado da Igreja, atrás da baliza. Os meus companheiros do trio eram o Zé Henriques e o Delfim, também natu-
rais de Montalegre. 
 Em poucos minutos constatámos que afinal havia mais espectadores “clandestinos”, como nós. Havia doze 
alunos do Seminário nesse peão. 
 O Chaves ganhou 2-0 e nesse ano subiu à 2ª Divisão Nacional. 
   O regresso dos alunos ao Seminário acontecia às dezassete horas. Porque estávamos apenas a cinco minutos 
de distância, ainda festejamos a vitória com um doce pirulito comprado na “barraca” das piruliteiras, posicionada  
junto ao muro da Senhora do Calvário.  
 A transpirar alegria e com elevados níveis de adrenalina, à hora certa entrámos no recreio e de um dos cestos, 
colocados junto à porta da cozinha, retirámos o pão com marmelada que compunha a nossa merenda. 
 O plano resultara plenamente. A nossa aventura tinha sido um sucesso!  
 Pura ingenuidade…  
 Menosprezamos a inteligência do Prefeito, um verdadeiro “mentalista” (lia no nosso rosto o que nos corria na 
mente), também ele um apaixonado pelo futebol. Quando estávamos no salão de estudo, ainda a lamber os lábios ado-
cicados pela marmelada da merenda, fomos abordados pelo Senhor Padre Barroso Magalhães, que discretamente, um 
a um, sussurrando nos disse: “depois de terminado o jantar vais ao dormitório”. Os implicados procurámos com o 
olhar os nossos cúmplices e todos percebemos que viria uma penalização adequada à nossa conduta desobediente. 
 No dormitório, cada um de nós em pé, ao lado da respectiva cama, com o coração acelerado, vimos sair o 
Prefeito do biombo, que nos disse: “Foi um grande jogo! … Ajoelhem, com as mãos por baixo dos joelhos. Eu já volto.” 
 Cinco minutos depois já nenhum dos condenados tinha as mãos por baixo dos joelhos. Encostámos o peito à 
cama e colocámos sobre ela os cotovelos, em pose de penitência quaresmal, aguardando em silêncio o levantamento da 
pena.  
 O Zé Henriques, que era um colega simpático mas irrequieto, desassossegado, ousou fazer um intervalo e foi 
ao mictório. 
 Quase uma hora depois anunciou-se a chegada do nosso juiz, em passo acelerado e suficientemente sonoro, o 
que permitiu que instintivamente retomássemos a pose de castigo, que nos disse, com ar convicto mas não convincen-
te: “Levantai-vos! Desculpai,  esqueci-me de vós.”. 
 
 No final do ano lectivo, por decisão própria, os meus dois companheiros da “bola” transferiram-se para o 
Colégio de Montalegre. Eu e outros dos doze transgressores continuámos no Seminário, por alguns anos, cultivando 
grande estima e admiração pelo nosso professor de Matemática e Educação Física e também treinador de futebol. 
 Um saudoso abraço ao Dr. Barroso Magalhães! 

José Augusto Branco 
 
 
 

Sã rivalidade Vila Real – Chaves 



          

   

Filho de Manuel João Domingues e de Hermínia 

Humberta Domingues, nasceu a 15 de Julho de 

1929, em Sacramento, Rio de Janeiro, Brasil.  

Regressada a Portugal a família  estabeleceu-se em 

Dadim, Cimo de Vila  da Castanheira.   

Entrou no Seminário de Vila Real, no ano lectivo de 

1941-1942, ordenando-se sacerdote em 19 de Setem-

bro de 1953, na  Sé vila-realense.  De 1968 a  1970  

licenciou-se  na Universidade Gregoriana “in I. Can 

- summa cum laude probatus e foi aluno  extraordi-

nário da Rota Romana. 

Durante quatro  décadas foi professor, leccionando  

no Seminário, no  Colégio da  Boavista, na Escola  

Secundária de S. Pedro, Escola Preparatória de Dio-

go Cão.  Foram várias disciplinas  a que  se dedicou com entusiasmo e com competên-

cia:  Matemática  (1º, 3º, 4º e 5º anos*— e  7º, 8º e 9º) ; Português ( 4º e 5º *); Filosofia e 

História (10º e 11º); Religião e Moral  Católica. Destas, cremos que foi Matemática aque-

la a que mais se dedicou e aquela que com mais prazer ensinava. E foi esta que  lhe deu 

fama entre os seminaristas no melhor e no pior sentido. Se por um lado  lhe era reco-

nhecida competência , por outro  conquistou a fama de  terrível, aquele que não perdoa-

va, reprovando de ano todo e qualquer aluno que não conseguisse o  resultado  

(classificação) necessário e suficiente para  obter aprovação, 10 valores.  Matematica-

mente  a sua posição, como costumava dizer, era «justa»,  ou seja, ele  era «justo». Esta 

sua imagem de «justiceiro» não agradou  a muitos…Deixou de leccionar  em estabeleci-

mentos  «exteriores», por imposição  do Bispo  D. Joaquim Gonçalves. 

A sua actividade no  Seminário passou também por  exercer  a  função natural  de Pre-

feito. Primeiro  dos cursos de Filosofia e Teologia (1954-1959), dos 3º,4º e 5º anos (1959-

1967).  

Fora do âmbito da docência, foi  capelão do Lar  Académico e foi secretário do Prelado, 

D. António Cunha,  até à sua resignação (1991), passando a  coadjuvar o padre João 

Parente. Foi também arquivista na Cúria Diocesana, quando foi incumbido de organi-

zar  o seu arquivo.  Face às habilitações adquiridas na área  jurídica, exerceu entre 1993-

1998 a função de  Vigário Judicial, cabendo-lhe a tarefa de decidir a  anulação de casa-

mentos católicos e a dispensa de ordens religiosas e outros  litígios  do Direito Canóni-

co.   

Uma das suas facetas conhecidas  era a de desportista. Integrava as  equipas de  futebol 

dos alunos que nos  encontros  nos campos de Abambres e Lordelo se vingavam da sua 

faceta de «justiceiro», recorrendo a caneladas e derrubes violentos que o deixavam  

exasperado. Benfiquista dos quatro costados, nas relações humanas, no dia a dia,  era 

de fácil convivência.  

  * denominação  antiga 

 

ORGÃOS SOCIAIS DA 

AAASVR 

 
 

Assembleia Geral  

José Manuel Moura 

(1962/1963) -  Presidente; 

António  Mota Dinis do Vale 

(1955/1956),  

José Augusto Macieirinha

(1957/1958)   

 

Conselho Fiscal 

António Francisco Dias Viei-

ra (1956/1957)  - Presidente  

António Maria Cascais

(1965/1966)  

João Luís Teixeira Fernandes 

(1965-1966) 
 

DirecçãoJ 

José Augusto Francisco Bran-

co (1967/1968) - presidente 

Domingos F. Vilela da Costa 

( 1972/1973)   

Valentim  Carvalho Macedo 

(1965-1966) 

Fernando Casinhas Capela 

(1985/1986)  

 Joaquim Ribeiro Aires 

(1960/1961)   

Mário Fernando Pereira  

Pinto (1969-1970) 
 

 
 

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 Alu-
nos do Seminário de Vila Real 
aderiu, em Leiria, no dia 17 de 

Setembro de 2011, à  União 
das Associações dos Seminá-

rios Portugueses. 

 PADRE  JOÃO BAPTISTA DOMINGUES 

Homenagem 
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