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UASP  
União das Associações dos Antigos Alunos dos Seminários Portugueses 

CONCLUSÕES DO FÓRUM LAMEGO 2012 
Síntese 

 
A UASP pode ser útil: 
 
1) A nível pessoal: 

 Promover o suporte espiritual dos antigos alunos; 
 Enriquecer humana e espiritualmente os associados pela partilha de experiências; 
 Sensibilizar para o potencial adormecido dos antigos alunos; 
 Pela reflexão, tirar do entorpecimento e levar à participação eclesial e social; 
 Criar interligação e debater os problemas mais prementes da actualidade. 

2) A nível de cada associada: 
 Ajudar a motivar as associações, pela partilha da riqueza específica de cada uma; 
 Dar visibilidade nacional ao trabalho das associações; 
 Ajudar a integrar eclesialmente grupos “paralelos” às associações; 
 Proporcionar espaços de formação espiritual e de diálogo entre as associações. 

3) A nível nacional:  
 Congregar as associações para refletir e discutir questões, ideias e interesses comuns;  
 Privilegiar a qualidade, na partilha e na reflexão, entre as associações; 
 Sensibilizar dioceses/religiosos para a existência da UASP, enfatizando o seu potencial; 
 Divulgar encontros, jornais, publicações, etc., das e entre as associações.   

 
Sugestões:  
 
1) Alargamento: 

 Motivar antigos alunos para a criação de associações onde elas não existam; 
 Estudar, com as associadas, estratégias para chegar aos antigos alunos mais jovens. 

2) Iniciativas de formação: 
 Promover um retiro (quaresmal); 
 Promover um fórum/congresso bienal com temáticas de interesse comum; 
 Promover um evento cultural nacional anual com as associadas; 
 Realizar conferências abertas para reflexão sobre temas de relevante interesse social; 
 Organizar encontros temáticos (culturais/científicos) de fim-de-semana, por regiões. 

3) Relação com as associadas: 
 Reforçar a identidade das associadas; 
 Visitar cada uma das associadas, por convite ou por iniciativa da Direcção da UASP;  
 Rodar as Assembleias Gerais da UASP pelas diferentes associadas; 
 Realizar as actividades da UASP nos diversos Seminários das associadas; 
 Promover o intercâmbio entre as associadas; 
 Divulgar as acções da UASP e das suas associadas junto das dioceses e dos institutos 

religiosos; 
 Dinamizar o blog da UASP para veicular e partilhar ideias, iniciativas, projectos…; 
 Criar um jornal e um arquivo da UASP. 


