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Quando estudante do Liceu de Braga, surpreendeu-me o grande número de 
antigos seminaristas presentes nos anos de exame, na sua maioria ultimamente 
preparados nos colégios particulares da cidade. 

Muitos chegaram à Universidade e formaram-se, outros ficaram pelas repar- 
tições públicas, pelas empresas, entraram 110s jornais. 

Quando frequentei a Faculdade de Letras de Lisboa (1956-1961), onde os 
rapazes começavam a ficar minoritários nos cursos. poucos tinham passado pelo 
seminário e raríssimos usavam hábitos de freira ou sacerdote. Ocorre-me como 
excepções, um franciscano, hoje catedrático de  Filosofia e um colega italiano de 
que me veio notícia recente pelo Natal. Era saleziano. Conhecia já, em Coimbra, 
dois assistentes, um de Letras, outros de Direito, antigos sacerdotes da arquidiocese 
de Braga, o primeiro ainda vivo, jubilado da cátedra e residente num seminário de 
Braga. 

No Porto, desde 1963, distingo entre os antigos alunos, três grupos princi- 
pais. Os padres do Porto, normalmente pessoas conhecidas pelos seus méritos que 
a abertura da Faculdade de Letras em 1962 facilitou a ida para o ensino superior. 
Um contingente muito importante frequentou a escola nos anos sessenta e setenta 
e os melhores por lá ficaram. 

Um grupo talvez de menor dimensão, e menos conhecido, deslocou-se de 
Braga e, como uma ou outra excepção, para lá voltou, a exemplo do núcleo dos 
que desceram o Maráo e assistem em Trás-os-Montes. Também Braga e um ou 
outro religioso contribuíram para o enriquecimento do quadro da novel Faculdade. 

Que eu saiba, na primitiva Faculdade de Letras, fundada por Leonardo 
Coimbra em 1919, ensinou, com mérito, um ex-padre e pelo menos um semina- 
rista. Refiro-mr! ao latinista Francisco Toininha e ao escolar do seminário de Évora, 
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Hernâni Cidade, por sinal homens integros, o último desde a juventude afastado 
de qualquer credo, disse-me. 

O que se passa, agora, na Faculdade de Letras evidencia a razão da presente 

fala. 
Constitui grupo numeroso e influente o conjunto de  professores, talvez 

maioritariamente catedráticos, que receberam longa formação nos seminários da 
diocese do Porto e ainda vários doutores, antigos alunos de seminários diocesanos 
e regulares. 

Como leigo e o mais antigo universitário da Faculdade, tenho razões para 
supor que tal situação não obedeceu a qualquer propósito, comandado pelo bispo 
interino D. Florentino de Andrade e Silva, mesmo se a frequência da Faculdade 
levou ao casamento um dos seus secretários e o encaminhou, com outro colega do 
dito posto, para os quadros da Faculdade. 

Aparentemente questão decisiva nestas escolhas poderá ser a opção religiosa 
dos Encarregados do Curso a quem incumbiu abrir a Faculdade. Também se po- 
deria pensar, erroneamente, na influência de um antigo director do Seminário 
Maior, uns meses a regente de arqueologia na Faculdade, que morreu bispo e 
nunca esqueceu o gosto pela investigação. Refiro-me a D. Domingos de Pinho 
Brandão de que não haverá, creio, marcas da sua passageira estadia na Escola. 

Para mim o factor determinante residiu, ao lado da ausência de  preconceitos 
clericais, na qualidade e espaço intelectual dos que mereceram convite para ficar 
na Faculdade, do desejo de bem fazer que os animoq, criando emulações e coo- 
peração, residiu, também na boa preparação adquirida nos seminários com relevo, 
documentado pelos números, para o do Porto. 

A passagem pelo seminário deu-se num período em que, dizem-me, foi de- 
cisivo o impulso do bispo D. António Ferreira Gomes, antigo e exigente reitor da 
casa, tal como dos seus amigos, D. Domingos e D. Armindo, sem esquecer o reitor 
do período intercalar, Mons. Miguel Sampaio. 

Entre as três dezenas de professores do quadro de efectivos da Faculdade de 
Letras figuram, entre os antigos alunos doutorados no grupo de História, seis 
catedráticos, dois professores associados que disseram missa nova na catedral do 
Porto. Há ainda um catedrático da arquidiocese de Braga, mais dois catedráticos 
antigos seminaristas (um dos quais também do Porto) além de um assistente da 
diocese de Viseu e dois professores auxiliares doutorados em ordens religiosas 
estantes na cidade. 
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Em Línguas e Literaturas, temos um catedrático que estudou no seminário da 
cidade e pertenceu ao seu clero, um segundo oriundo de Vila Real bem como um 
professor auxiliar, antigo monge e um assistente que foi seminarista no Porto. 

Em Sociologia, fez carreira um sacerdote nado, criado e preparado no Porto. 
Um antigo sacerdote de Angola tem cátedra em Geografia. 

Imediatamente antes de defender provas de doutoramento entrou no episco- 
pado um assistente de Filosofia deveras considerado na Faculdade, também ele da 
diocese portucalense. 

Desde a restauração, no quadro da Faculdade, tem imperado, conforme a 
tradição, os professores do sexo masculino, embora entre os catedráticos de Filo- 
sofia figurem três senhoras e a fundação da secção de Geografia, há 25 anos, se 
deva a uma distinta professora do liceu hoje catedrática. 

Dos titulares de Linguística saíu a primeira Vice-Reitora da Universidade do Porto. 
Entre os associados há um núcleo activo de professores. O sexo feminino 

cresce imparavelmente no grupo dos professores doutorados e entre os assistentes, 
onde dispõe da maioria. 

Tempo houve em que, quando ía a concurso uma vaga na Faculdade, se 
perguntava, não sem ironia, se o candidato era antigo seminarista ou mesmo padre 
ou ex-padre. Agora a pergunta é se vai ser um professor ou uma professora? Em 
boa verdade, fundamental é o curriculum escolar. A prazo, o predomínio do sexo 
feminino acontecerá, como agora sucede no ensino secundário entre os professores 
do quadro. 

Resta dizer que, na passagem pela Faculdade e talvez por razões mais fundas 
que alguém estudará, vários sacerdotes ilustres passaram ao laicado e aqui, como 
noutras escolas, constituíram família. Uns continuaram ligados à Igreja, outros se- 
guiram o caminho que a sua consciência Ihes ditou. Muitos doutorados, catedráticos 
ou não, continuam a exercer as funções docentes, em acumulação com o sacerdócio. 

Em conclusão, a presença de tantos padres do Porto na Faculdade, e até o 
exercício de um deles, longos anos, como vice-reitor universitário, dignifica o 
seminário diocesano apesar de existir um grupo de  professores da Universidade do 
Porto cunhados pelo ensino eclesiástico, em altas instâncias da Igreja há quem 
pense que a profis<ão docente desvia, nos dias de hoje, os seus titulares das 
ingentes tarefas da vida eclesiástica. De Par, continua a falar-se de sacerdotes que 
julgam encontrar no ensino, lugar charneira, ocasião para uma boa realização 
pessoal ao serviço a Deus e dos homens. 




