
 1

Acta da Reunião com as Associações  
de Antigos Alunos dos Seminários Portugueses 

 
 

1. Data, Hora e Local:  
Dia 3 de Outubro, 10:00, na Casa de Retiros Nossa Senhora do Carmo, no Santuário de Fátima. 

 
2. Presenças 

Estiveram presentes na reunião 23 pessoas, representando 12 instituições, conforme se passa a indicar: 
 
Diocesanos: 

1. Braga/Viana do Castelo – J. Lima Cruz, José Amorim, Manuel Dias. 
2. Bragança-Vinhais – António do Vale, Virgílio do Vale. 
3. Coimbra - Armindo Carolino. 
4. Évora – Cón. António Fernando Marques, Albino Pereira, Mário Louro, Manuel Fonseca. 
5. Lamego – José Alves Maravilha. 
6. Leiria – P. Armindo Janeiro, António Agostinho, Luis Matias, Martinho Nunes. 

 
 Religiosos: 

1. Carmelitas – Américo Lino Vinhais. 
2. Franciscanos – Alfredo Monteiro, Davide Francisco. 
3. Salesianos – P. Rocha Monteiro. 
4. Vicentinos – Agostinho Xavier. 
5. Sociedade Missionária da Boa Nova – Santos Ponciano. 

 
COPAAEC – A. Guilhermino Pires, Filipe Garrido. 

 
Do Secretariado esteve Isabel Oliveira, funcionária do Santuário de Fátima. 

 
3. Introdução 

 
3.1. Apresentação 

Após a distribuição da agenda dos trabalhos e de uma breve apresentação de cada elemento presente, 
o Secretariado identificou os representantes de outras Associações que, apesar de manifestarem 
interesse em participar na reunião, por razões várias, não o puderam fazer:  

 
a) Diocesanos – Algarve (António Brás); Aveiro (Mário Paulo Martins); Vila Real (Altino Cardoso). 

 
b) Religiosos – Combonianos (Antonio Silva Pinheiro); Jesuítas (Américo Silva e Sousa); Maristas 

(Joaquim Charters Monteiro); Espiritanos (Alberto Ribeiro de Melo). 
 

3.2. Informações gerais  
O Secretariado informou os presentes que o Livro de Actas do Congresso já se encontrava em 
impressão, prevendo-se o seu lançamento dentro de duas ou três semanas. Salientou o facto de ser 
parte integrante do mesmo, um DVD que inclui as entrevistas multimédia apresentadas no início de 
dois painéis do Congresso, várias entrevistas efectuadas ao longo do mesmo, apresentadas 
posteriormente no programa televisivo da TVI Oitavo Dia, fotografias e filmagens dos participantes 
e o Hino do Congresso. 
O Secretariado informou, ainda, que dará a conhecer a data a partir da qual o Livro estará disponível 
na Livraria do Santuário a todas as pessoas e entidades envolvidas no Congresso, bem como o seu 
preço de venda, e colocar-se-á à disposição de todos os interessados para o enviar por correio, 
mediante o respectivo pedido. 
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4. Apresentação do resultado da reunião de cada Associação com o respectivo Bispo/Provincial. 
 
Na sequência da reunião realizada no dia 5 de Julho de 2009, o representante de cada Associação deu a 
conhecer o resultado do encontro com o respectivo Bispo/Provincial e o parecer da própria Associação: 

 
4.1. Associação dos Antigos Alunos dos Seminários Arquidiocesanos de Braga 

José Lima Cruz, presidente da Associação, comunicou que D. Jorge Ortiga ficou muito satisfeito 
com a realização do Iº Congresso, pois considera de grande importância o aproveitamento do capital 
humano que os Seminários preparam nas últimas décadas. Neste sentido, apoia totalmente a 
realização de um segundo Congresso e ofereceu-se para falar aos bispos da importância destas 
associações de antigos alunos. Para tal, sugeriu que lhe entregassem um memorando com as 
conclusões e pretensões deste Grupo de Trabalho. 
J. Lima Cruz propôs, ainda, que o Santuário lhe fizesse chegar exemplares do Livro de Actas do 
Congresso, para que ele entregasse um a cada Bispo, numa próxima reunião da Conferência 
Episcopal. 
 

4.2. Movimento dos Antigos Alunos do Seminário de Vinhais-Bragança 
Virgílio Orlando do Vale, em representação do seu Movimento, informou que não existe uma 
Associação formalmente constituída, nem têm pretensão de o fazer nos tempos mais próximos, 
devido, principalmente, a questões logísticas. No entanto, todos os anos realizam encontros 
informais, onde reúnem cerca de 60 a 80 pessoas. Por fim, comunicou que ainda não foi possível 
reunir com o Bispo diocesano. 

 
4.3. Associação dos Antigos Alunos dos Seminários da Diocese de Coimbra 

Armindo Carolino, Secretário da Associação, informou que entregou pessoalmente uma brochura a 
D. Albino Cleto com vários elementos sobre o Congresso. D. Albino Cleto manifestou-se claramente 
a favor de realização de um segundo Congresso e prometeu defender a ideia junto da Conferência 
Episcopal Portuguesa. 

 
4.4. Liga dos Antigos Alunos do Seminário de Évora – LASE 

O Cón. António Fernando Marques, presidente da Liga, comunicou que não foi possível o encontro 
com D. José Francisco Sanches Alves. No entanto, informou que a LASE já existe há 53 anos e que 
o Bispo sempre apoiou e acompanhou com interesse as suas actividades.  
 

4.5. Associação dos Antigos Alunos dos Seminários de Lamego – ASEL 
José Alves Maravilha, membro da Associação, informou que D. Jacinto Tomás de Carvalho 
Botelho concorda e apoia totalmente a continuação dos trabalhos iniciados com o Iº Congresso. 

 
4.6. Associação de Antigos Alunos do Seminário de Leiria 

António Agostinho, Presidente da Associação, informou que apresentaram as Conclusões do 
Congresso a D. António Marto e manifestaram-lhe a pretensão de continuarem com os trabalhos, 
aproveitando as sinergias criadas com o presente Congresso. Neste contexto, colocaram-lhe a 
questão se poderiam contar com o seu apoio e com o apoio do Santuário de Fátima.  
D. António Marto comunicou-lhes que tinha acompanhado o Congresso com muito interesse e 
manifestou todo o seu apoio na continuação dos trabalhos. No que diz respeito ao Santuário de 
Fátima, informa que, como entidade autónoma e nacional que é, ter-se-á que seguir os trâmites 
normais. 
 

 
4.7. Associação dos Antigos Alunos do Seminário da Ordem Carmelita em Portugal 

Américo Lino Vinhais, membro da Associação, informou que realizaram este ano umas Jornadas 
onde reflectiram sobre a continuidade da mesma. No entanto, contrariamente ao se tem verificado 
nos últimos tempos, no encontro anual deste ano compareceram muito mais pessoas e bastante mais 
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novas. Quanto à continuação dos trabalhos, no momento, a Associação não tem uma posição 
definida; no entanto, alertam para o risco da caducidade do próprio projecto, caso não se avance 
rapidamente, tendo em conta a faixa etária dos elementos das AAAS.  

 
4.8. Associação dos Antigos Alunos dos Colégios Franciscanos 

Alfredo Monteiro, presidente da Direcção da Associação, informou que o seu Provincial valoriza 
imenso o trabalho das Associações de Antigos Alunos e que apoia a continuação dos trabalhos, 
delegando, para tal, na sua pessoa e em David Francisco. 

 
4.9. Federação Portuguesa dos Antigos Alunos D. Bosco (Salesianos) 

P. Jerónimo da Rocha Monteiro, Assistente Delegado Nacional, comunicou que falou com o 
Provincial e com o Director e que ambos concordam e apoiam a continuação dos trabalhos. 
 

4.10. Associação Regina Mundi - Antigos Alunos da Sociedade Missionária da Boa Nova – ARM 
Santos Ponciano, presidente Associação, informa que comemoram este ano o seu 65º aniversário, 
sendo a mesma constituída por sete Delegações e que todas elas estão muito interessadas na 
realização de um segundo Congresso, mais temático e menos generalista como foi - e bem, segundo 
a sua opinião - o primeiro. 

 
4.11. Associação Nacional de Alunos Vicentinos – ANAVI 

Agostinho Xavier, membro da Associação, informou que estão a tentar reactivar a Associação, 
tendo já cerca de 700 contactos, e aguardam a realização de uma reunião com D. Augusto César. 

 
4.12. Confederação Portuguesa dos Antigos Alunos de Ensino Católico – COPAAEC 

António Guilhermino Pires, Presidente da Associação, comunicou que se reuniu com D. Tomaz 
Pedro Barbosa Silva Nunes, Presidente da Comissão Episcopal da Edução Cristã. D. Tomaz 
informou-o que teve conhecimento do Congresso e disse que trocaria impressões sobre o assunto na 
Conferência Episcopal. 

 
5. Trabalho de grupos: definição dos objectivos e iniciativas a curto e médio prazo  
 

Depois de apresentadas as propostas recebidas para debate, Luis Matias, membro da Comissão 
Organizadora do Iº Congresso e da Associação de Antigos Alunos do Seminário de Leiria, apresentou 
um modelo de trabalho para reflexão sobre a definição dos objectivos e iniciativas a curto e médio 
prazo. Tal método consistiu na constituição de 5 grupos ad hoc que, reunidos em diferentes salas, 
reflectiram e sintetizaram as suas propostas sobre os seguintes pontos: 
 
a. Coordenação dos próximos trabalhos. 
b. Proposta de agenda e sua calendarização. 
c. Identificação dos meios humanos e logísticos necessários. 
d. Ideias base para a constituição de uma estrutura comum. 
 
Cada grupo elegeu um porta-voz que, em plenário, apresentou as respectivas ideias. 
 
5.1. Grupo 1 – José Amorim, P. Armindo Janeiro, A. Guilhermino Pires, António do Vale, Américo Vinhais. 

- A futura estrutura deverá crescer de uma forma integrada e sustentada. 
- Na relação com a COPAAEC, pareceu importante distinguir duas etapas: numa primeira fase, a 
prioridade das AAAS deverá ser a estruturação de um projecto comum, para depois, numa segunda 
fase, proceder à integração na Confederação. 

- Sugerem o prazo de dois anos como razoável para a organização de um IIº Congresso. 
 

5.2. Grupo 2 – António Agostinho, Albino Pereira, David Francisco, José Maravilha, Virgílio do Vale.  
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a) Defendem a constituição de uma estrutura de carácter federativo, que represente, a nível nacional, 
as estruturas associativas dos Antigos Alunos dos Seminários Portugueses, e que se responsabilize 
pela coordenação e andamento dos trabalhos pós-congresso. Enquanto essa estrutura não estiver 
constituída, deverá ser criada uma Comissão Dinamizadora das Associações, com um prazo de 
funcionamento aproximado de seis meses (até final de Abril de 2010), integrando os promotores do 
Iº Congresso e aqueles que, entretanto, aderiram ao projecto e têm vindo a colaborar e a participar 
nas reuniões de trabalho, confiando-se a coordenação ao P. Armindo Janeiro e contando com o 
apoio logístico do Santuário. 
b) Quanto aos objectivos a prosseguir, procedimentos e calendário de execução, propõem: 
- a realização do IIº Congresso no prazo máximo de dois anos (2011);  
- apontar a posterior realização de Congressos de três em três anos; 
- coordenar propostas de trabalho e reflexões temáticas com as diversas associações, reforçando o 

sentido da divulgação e participação nos projectos; 
- criação de uma consolidada base de dados contendo as informações existentes, as que resultem 

de recolha directa e de informações provenientes das diversas associações; 
- dar à Igreja a participação e o apoio que lhe seja solicitado, quer na vertente religiosa, quer na 

vertente humana e social; 
- promover a realização de saraus culturais e musicais, organizados por antigos alunos, abertos à 

participação da sociedade em geral; 
- publicar e divulgar obras de antigos alunos. 

c) No que concerne aos meios necessários para o desenvolvimento das actividades: 
   - consideram que o apoio logístico do Santuário é vital para o funcionamento do Secretariado da 

Comissão Dinamizadora das Associações e para o êxito das suas iniciativas;  
- pela sua estruturação, simbologia e centralidade geográfica, consideram o Santuário de Fátima 

como o local ideal para centralizar e instalar o Secretariado da designada Comissão e da 
posterior estrutura federativa, carecendo, obviamente, da autorização do próprio Santuário e da 
Conferência Episcopal Portuguesa; 

 - o Secretariado, presidido pelo P. Armindo Janeiro, deveria contar, se a tanto forem autorizados 
pelo Santuário, com a colaboração da Isabel Oliveira e do Rui Mendes; 

- para obtenção de receitas necessárias ao custeamento das actividades, sugerem a obtenção de 
donativos, a venda de símbolos identificativos, promoção de saraus culturais e musicais abertos à 
sociedade em geral, venda de livros e quadros oferecidos por antigos alunos, por outras pessoas 
ou organizações e a realização de feiras de livros e obras de antigos alunos. 

 d) Dado o carácter demasiado politicizado do termo federação, propõem que a estrutura federativa 
das Associações dos Antigos Alunos dos Seminários Portugueses seja designada por UASP ou 
UASEP - União das Associações dos Antigos Alunos dos Seminários Portugueses. A Comissão 
Dinamizadora das Associações (estrutura provisória), obtidos que sejam os necessários 
consensos, fará o estudo e elaboração dos estatutos que serão posteriormente submetidos a 
plenário para efeitos da sua aprovação geral. Terminada esta fase, seguir-se-á depois o processo 
de constituição dessa estrutura federativa, através de escritura pública, após prévia divulgação 
junto das associações existentes para que possam aderir e participar na constituição dessa 
estrutura federativa. 

 
5.3. Grupo 3 – Armindo Carolino, Agostinho Xavier, Alfredo Monteiro, Cón. Fernando Marques, Martinho 

Nunes. 
a) Consideram que deve continuar activa a mesma estrutura organizativa, que tem vindo a sustentar 
o “movimento” e que culminou na realização do Iº Congresso dos Antigos Alunos dos Seminários 
Portugueses, refrescando-a com eventual entrada de outros elementos. 
b) Proposta de agenda e actuação: 

- Até 31 Dezembro de 2009: estabelecer contactos com todas as Associações de Antigos Alunos, 
para saber da decisão de cada estrutura associativa, no sentido de adesão ou não adesão à 
constituição de uma superstrutura, representativa das associações aderentes (Confederação, 
Federação, União…). 
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- Até 30 Junho de 2010: tomada de decisão definitiva, no sentido de constituir-se ou não, a 
referida superstrutura. 

- Até 31 Dezembro de 2010: tomada, que seja, a decisão de constituir a superstrutura, 
constituição jurídica da mesma. 

c) Concordando com a realização de um IIº Congresso dos Antigos Alunos dos Seminários 
Portugueses, propõem: 
- Data de realização: Abril do ano de 2012. 
- Duração: 2 dias, com inicio numa 6ª feira de tarde. 
- Local: Santuário de Fátima. 

d) Conclusão: Defendem a constituição de uma superstrutura, que mantenha intocável e soberana a 
individualidade de cada uma das Associações dos Antigos Alunos dos Seminários Portugueses. 
Esta superstrutura deverá nascer a partir do trabalho a levar a efeito por uma comissão executiva, 
que congregue os legítimos representantes de todas as associações que decidam aderir àquela 
constituição, sendo aconselhável que tal superstrutura tenha consagrado, no documento da sua 
constituição estatutária, uma norma que a caracterize como uma superstrutura aberta. 

 
5.4. Grupo 4 – Luis Matias, Manuel Dias, Mário Louro, Santos Ponciano 

a) Consideram que, da presente reunião, deverá sair, necessariamente, uma comissão que possa 
continuar o trabalho iniciado. Para tal, sugerem: 
- a criação de uma Comissão Provisória constituída no seu núcleo base, pelo menos, por um 

elemento de cada uma das Associações presentes; 
- eleição de  um coordenador; 
- designação de dois elementos para secretariar, independentemente de todos os outros apoios e 

logística que se consiga angariar nesta matéria, designadamente, por eventual apoio do 
Santuário. 

b) Para o funcionamento da Comissão, sugerem que, enquanto esta existir e não for substituída por 
uma estrutura definitiva, deverá criar uma agenda, que preveja reuniões de acordo com os 
projectos em mãos, que deverão também ter objectivos definidos e calendarizados, ou seja: 

- no mínimo, deverão reunir uma vez em cada quadrimestre e extraordinariamente sempre que 
seja necessário de acordo com o desenvolvimento dos projectos, sendo aconselhável que a 
próxima reunião ordinária se realize no inicio de Fevereiro de 2010; 

- como propostas de acções a desenvolver, propõem: 
 Elaborar um plano de Acção; 
 Iniciar o projecto de um IIº congresso; 
 promover uma metodologia de motivação e angariação de mais Associações ou grupos 

de antigos alunos de seminários, para participar e partilhar do nosso trabalho; 
 preparar a criação de uma estrutura definitiva, designadamente, com a elaboração de 

uma proposta dos respectivos estatutos. 
c) A satisfação das necessidades, ou a criação de condições para levar a cabo os projectos, 

implicará necessariamente: 
- um local sede, central e supra diocesano, para a realização dos trabalhos e encontros da 

Comissão, considerando Fátima como o local ideal; 
- garantir o apoio logístico indispensável e fundamental para o êxito dos projectos; 
- garantir a forma de angariação do financiamento necessário ao funcionamento da comissão e 

dos trabalhos que se desenvolverem; 
- além de um suporte permanente e garantido, deverão ser pensadas actividades que angariem 

fundos para os projectos específicos, tais como procura de patrocínios, feiras de livros, 
espectáculos, etc; 
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- promover encontro/reunião com o Reitor do Santuário, expor o projecto e solicitar o 
necessário apoio; 

- trabalhar junto da Conferência Episcopal no sentido de obter o seu apoio para a promoção das 
Associações nas dioceses; pedir aos bispos diocesanos apoio e incentivar as estruturas locais, 
criadas ou a criar, a colaborar nos trabalhos de evangelização da Diocese e das paróquias. 

d) Para a criação de uma Federação, Confederação, União de…, Associação…, Organização…, 
considerou o grupo alertar e propor: 
- que os estatutos e a gestão desta estrutura não interfiram, de forma alguma, com a orgânica e 

individualidade das diversas Associações; 
- que os estatutos sejam bastante amplos, abertos e abrangentes, possibilitando a integração de 

membros individuais (que passarão a fazer parte da estrutura colectiva pela adesão a este 
organismo), de forma a poder integrar antigos alunos que não participam em nenhuma estrutura, 
quer por não existir, quer por não se reverem nas estruturas particulares da sua eventual 
associação; 

- que se promovam meios de comunicação e informação adequados, amplos, transversais e 
universais, articulados com veículos já existentes nas associações. 

- que se prevejam e promovam planos de acção que integrem ou se articulem com os das 
organizações integrantes; 

- que se promova a manutenção de informação actualizada sobre seminários, antigos alunos 
etc., trabalho que deverá ser dinâmico para o melhor conhecimento da situação, na sequência 
do trabalho iniciado no congresso. 

 
5.5. Grupo 5 – Filipe Garrido, J. M. Lima Cruz, P. J. Rocha Monteiro, Manuel Fonseca. 

- Sugerem a criação de um grupo nacional, sediado em Fátima, cujo objectivo será definir as metas 
a alcançar e as respectivas estratégias, tendo como principal actividade congregar, coordenar e/ou 
dinamizar as associações ou grupos de Antigos Alunos dos Seminários. 

- O referido Grupo deverá estabelecer contactos com o Presidente da Conferência Episcopal e com 
o Reitor Santuário de Fátima, com a seguinte agenda: 
 entregar as Actas do Congresso; 
 informar sobre a situação actual das Associações representadas; 
 elencar 2 ofertas de propostas, na linha da formação espiritual e acções operativas. 

 - No que diz respeito às necessidades para o bom funcionamento deste Grupo, sugerem pedir apoio 
logístico e financeiro ao Santuário de Fátima. 

- O referido Grupo terá como missão: 
 trabalhar em sinergia com os grupos locais; 
 estar atento aos sinais da Igreja; 
 apoiar o trabalho  dos Seminários e suas vocações; 
 ser um forte elo de ligação entre os diversos grupos, em ordem a uma comunhão. 

 
6. Conclusões 

Após a apresentação e discussão das propostas de cada grupo de trabalho, foi decidido quanto se segue: 
a) Constituir um Grupo de Trabalho, que estará em funções até à aprovação dos Estatutos da União 

das Associações de Antigos Alunos dos Seminários (UAAS) pela Conferência Episcopal. 
b) O referido Grupo de Trabalho será constituído pelas pessoas que integraram a Comissão 

Organizadora do Iº Congresso, podendo ser alargado na medida em que se justificar, e será 
coordenado pelo P. Armindo Janeiro. 

c) Até ao final do mês de Outubro de 2009, António Agostinho irá agendar uma reunião com o 
Santuário de Fátima, com o objectivo de solicitar apoio logístico e a colaboração da Isabel Oliveira 
no Secretariado do Grupo de Trabalho, até à constituição formal da UAAS. Nessa reunião estarão 
presentes representantes de duas Associações dos Seminários Diocesanos e duas Associações dos 
Seminários Religiosos: Antonio Agostinho e Luis Matias (Seminário de Leiria), José Maria Lima 
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Cruz e José Amorim (Seminário de Braga), David Francisco (Seminário Franciscano) e Agostinho 
Xavier (Seminário Vicentino). 

d) Por indicação do P. Armindo Janeiro e aprovado pelos presentes, foi constituída uma equipa de 3 
juristas – Agostinho Xavier, António Agostinho e Armindo Carolino – para elaborar uma proposta 
de Estatutos para a futura UAAS, até finais de Outubro de 2009. 

e) No dia 29 de Novembro de 2009 (domingo), pelas 14:30, em local a designar, será realizada uma 
reunião do Grupo de Trabalho com a equipa de juristas para analisar a referida proposta de 
Estatutos. 

f) Em Dezembro de 2009, em dia hora e local a designar, será realizada uma reunião do Grupo 
Alargado, constituído pelo Grupo de Trabalho e por representantes de todas as AAAS para 
análise, discussão e aprovação dos Estatutos da UAAS. 

g) Até ao final do ano 2010 deverá ser legalmente constituída a nova estrutura (UAAS). 
 

Por fim, António Guilhermino Pires agradeceu, em nome da Comissão, todo o apoio de Mons. 
Luciano Guerra e de D. Serafim Ferreira Sousa e Silva, bem como toda a disponibilidade do Santuário 
de Fátima e, nomeadamente, do P. Armindo Janeiro, de António Agostinho e do Secretariado, na 
preparação, organização e realização do Iº Congresso dos Antigos Alunos dos Seminários. Os 
presentes agradeceram também ao P. Jerónimo da Rocha Monteiro a letra e o hino do Congresso.   

 

Tendo-se esgotado o tempo disponível, deu-se por terminada a reunião pelas 16:30. 
 
Pelo Secretariado 
 isabelOliveira 
 

 
 
 
 


