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Atribuição da Medalha de Honra do Município 
- Padre JOÃO BATISTA BRANCO ALVES - 

 
Nasceu no lugar de Travassos, da freguesia da Chã, onde viveu o aconchego de criança e onde, na 

mocidade, participou nas festas domingueiras do largo da aldeia e teve a oportunidade de aprender, 
pelo envolvimento costumeiro na vida económica, social e cultural do pequeno burgo, os valores do 
comunitarismo e da participação cívica. 

Concluído, sem traumas e com êxito, o exame das primeiras letras, ingressou no Seminário de Vila 
Real onde concluiu o Curso de Teologia tendo sido ordenado sacerdote em 15 de Agosto de 1967.  

Iniciou-se na vida pastoral desempenhando, no Peso da Régua, as funções de Vigário Cooperador. 
Ali permaneceu durante três anos altura em que o bispo da Diocese o chamou para lhe comunicar a 

intenção de enviá-lo para prosseguimento dos estudos em Roma, que recusou, em resposta ao apelo 
interior, feito obrigação, de estar junto dos seus que, de avançada idade, exigiam muita presença e 
cuidados. 

Lição de humildade que não pode deixar de enaltecer-se sobretudo, agora, tempo em que a carreira, 
a ascensão social, as invejas e vaidades do mundo destroem os laços e o conceito de família tão 
importante na educação dos jovens e formação dos cidadãos. 

Terminada com muito sucesso e generalizado reconhecimento a missão pastoral na Régua é 
incumbido pelo Senhor Bispo de Vila Real de paroquiar a sua freguesia onde se fez homem, cidadão e 
pastor. 

Aqui colocado em Outubro de 1970, ficou de pedra e cal e será junto da comunidade paroquial da 
sua meninice, que serviu com zelo a abnegação, que, por certo, porá fim a tão pedagógica e 
prestimosa condução do seu rebanho. 

Complementarmente, foi docente na Escola Preparatória de Montalegre onde também 
desempenhou funções de direção depois de concluída a licenciatura nas Faculdades de Letras do 
Porto e Lisboa onde obteve o grau de licenciatura em História e Linguística Portuguesa. 

Em todas as áreas onde atuou soube ser brilhante, convivial, cordato e com grande capacidade de 
entrega. 

Deu-se por inteiro à terra e às gentes. 
Merece por isso, ser agraciado com a Medalha de Honra do Município que proponho e de que, tenho 

a certeza, será eternamente digno e merecedor. 
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