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Editorial
A CASA DA AMIZADE
A Associação de Antigos Alunos
de La Salle constituiu-se legalmente
nos finais de 2014.
Tem âmbito nacional. Saúda agora
toda a família lassalista, composta
por actuais e antigos alunos e
professores, pelas comunidades
educativas e pelos Irmãos de La
Salle. Evoca o HOMEM imenso que
foi pedagogo, humanista esclarecido
e santo, e que já no século XVII,
« século da luzes», teve a lucidez e
o sonho primordial de ministrar
educação básica e gratuita a todas as
crianças e de proporcionar formação
direccionada a públicos-alvo:
MONSIEUR DE LA SALE. Invoca-o
como Patrono da Associação.
Também presta homenagem aos
pioneiros da Instituição La Salle
em Portugal. Àqueles jovens que
deixaram a sua família e as terras
de Espanha para fundar Barcelos e
aos Irmãos que despreendidamente
adoptaram este país como sua
pertença: a nossa gratidão.
O grupo de fundadores
constituintes
da
Associação
nasceu, como é natural, à volta do
Colégio La Salle de Barcelos e os
membros dos órgãos sociais, por
razão de eficácia inicial, foram
designados por entre os residentes
neste concelho ou relativamente
perto dele. Mas queremos que no
futuro se possa alargar a todos os
ex-alunos do Colégio La Salle de
Abrantes, das Oficinas de S. José
(Porto), do Colégio de S. Caetano(
Braga) , da Escola Rural de Lamego
e, até, do Externato La Salle de
Leiria. Os membros dos órgãos
sociais da Associação aceitaram
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a indigitação para os respectivos
cargos por imperativo afectivo e de
compromisso com a obra lassalista.
Pretendem ser portadores, com
todos
os
associados(as),
do
património de La Salle e dos «ideais
de
solidariedade,
humanismo,
justiça, paz e do direito à educação
e promoção dos mais necessitados
… e do fortalecimento das relações
de amizade e cooperação entre os
antigos alunos e famílias»( Art. 3º
dos Estatutos). No funcionamento
da
Direcção
destaca-se
a
constituição das seguintes Áreas de
Actividade: Pastoral, Comunicação,
Solidariedade, Desporto e Recreio,
Cultura e Educação e Ambiente.
Convidamos os associados a
colaborarem e a inscreverem-se em
qualquer uma destas intervenções.
É nossa esperança poder criar
dinâmicas, espaços e oportunidades
onde amigos encontrem estima,
pertenças, evasão e reencontros.
Para isso tentaremos publicar um
boletim ou uma revista e organizaremos
eventos sociais, culturais, formativos
e recreativos . Já no próximo dia 30 de
Maio ( último sábado do mês, conforme
é tradição) teremos o Grande Encontro
de Antigos Alunos. Lá apresentaremos,
para votação em Assembleia Geral o
Plano de Actidades e o Orçamento para
2015. E será uma festa reencontrarmonos e celebrar a amizade.
Caro Antigo Aluno:
Honra La Salle.
Faz da Associação a CASA DA
AMIZADE
Barcelos ,4 de Maio de 2015.
Carlos de Oliveira Borrego
Presidente da Direção.
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Neste novo arranque da
Associação de Antigos Alunos de
La Salle, e apesar de estarmos
a desenvolver algumas ideias,
gostaríamos de oferecer um espaço
onde todos os antigos alunos
possam apresentar propostas e
desenvolver actividades. Por isso,
fica aqui o convite!
Criamos 4 áreas de trabalho:
a) Educação, Ambiente,
Solidariedade e Pastoral,
b) Cultura,
c) Desporto
d) Comunicação.

Com apenas 9 anos, aqui
chegamos, pequeninhos, com
dúvidas, inseguranças, um sem
fim de emoções, nada nos fazia
prever o que íamos viver no colégio
La Salle.
Uma etapa nova na nossa
vida, um Bom Colégio, era o que
o nossos pais nos diziam. Um
colégio carregado de regras, os
professores na sua maior parte
eram irmãos e nós só tínhamos
de obedecer e cumprir. Para a
nossa idade tudo era um pouco
assustador..tudo proibido..Quem
não se lembra destas frases: “..a
quinta não é lugar de recreio!” ,
“..a mata não é lugar de recreio!”.
Escrever 100 vezes estas frases,
para quem desobedecia ou era
apanhado pelos irmãos, tornavase um hábito, mas o gozo que
dava fazê-lo compensava esse
castigo. Muitas vezes íamos só
por ir, só pelo gozo do proibido,
muitos piqueniques, aventuras..
hoje visto à distância parece tudo
muito insignificante mas naquela
altura tinha muito valor. O que
sentíamos naquela altura, fazendo
um pequeno esforço, conseguimos
ainda sentir, muito bom!
O tempo foi passando, e

fomo-nos adaptando, para nós o
La Salle não era apenas um colégio
(escola), passou a ser muito mais
do que isso, era de facto uma
“Família”.
Quase todos tínhamos
irmãos mais velhos que já
frequentavam o Colégio, e nos
davam alguma protecção, e como
não eramos muitos alunos, todos se
conheciam e assim tudo se tornou
mais fácil. Independentemente do
ensino e da aprendizagem, o La
Salle, deixou marcas em todos nós,
valores e princípios que ainda hoje
nos distingue e faz com que todos
digam com orgulho “Eu estudei no
La Salle!”.
É com a alma cheia, que
digo que passados 30 anos ainda
tenho Amigos feitos no La Salle,
Amigos para a Vida! E é isto que
faz toda a diferença.
Foram muitas as pessoas
que fizeram com que este tempo
fosse realmente especial e
para eles, irmãos, professores,
colaboradorres e Amigos o meu
muito, muito Obrigada.
Cecília Carreiras

Os Primeiros passos de uma
Associação Lassalista
Organização interna e oportunidades
de participação

!

Cada área tem o seu coordenador
e é aberta à participação de todos.
Se te identificas com alguma
destas áreas e gostarias de ter uma
participação mais activa, entra em
contacto connosco!
Aqui fica uma síntese das ideias
que estão a ser implementadas:
Criação de um site e página de
facebook. Se conheces antigos
alunos, divulga! Inventariação de
todos os antigos alunos de La Salle.
Recolha e divulgação os registos
fotográficos dos Antigos Alunos.
Se tens fotografias ou registos
do “teu tempo” no colégio envianos para podermos partilhar e
construir o espólio fotográfico da
Associação.
Inscrição da Associação na

Associação de A.A. La Salle de
Espanha e Portugal (ARLEP) e na
União Mundial De Antigos Alunos
La Salle (UMAEL). Realização de
um Encontro Anual de Antigos
Alunos. Aulas de Judo no colégio.
Inscrições abertas.
Recuperação do Spiribol no
colégio. Alguém se lembra?
Tertúlias Mensais. Espaço de
conversa e partilha de experiências.
A primeira será sobre Reiki, no
dia 5 de Junho, às 21h, no Colégio
la Salle. Com o Paulo Roseta e a
Vitória Granja. Aparece! Aulas
de Danças do Mundo (semanal).
Inscrições abertas.
Edição de um boletim trimestral
para divulgação do Espírito La
Sallista / Notícias e Actividades,
Entrevistas a Ex-alunos e/ou ExProfessores. Será em formato
digital a enviar a todos os AA.
Exposição de Fotografia sobre

a vivência La Salle (A abrir no
Encontro de AA).
Parceria com outras associações –
Associação de Pais e Sopro. Espaço
de exposição para divulgação de
trabalhos artísticos. Notícias em
breve…
Caso queiras saber mais, propor
algo ou participar nas nossas reuniões entra em contacto connosco: geral@aaalasalle.org ou

cultura@aaalasalle.org

Marta Maciel

Atividades!

ENCONTRO DE ANTIGOS ALUNOS DO COLÉGIO LA SALLE
30.MAIO.2015 | A PARTIR DAS 9:30
PROGRAMA
09:30h - Acolhimento
10:00h - Missa
No mês de Março tivemos uma
aula experimental de dança com a 11:00h - Assembleia Geral
professora Mirjam Dekker. Quem 12:00h – Apresentação da Rede de Associações de Antigos Alunos –
ainda estiver interessado por se Presidente de “La Salle – Asociaciones de Antiguos Alumnos de España
inscrever nas aulas regulares
da professora Mirjan, por favor y Portugal: José Ramóm Batiste e Apresentação do livro “Terras de
Ninguém” de Santana Maia Leonardo.
contacte a Associação.
13:00h - Almoço
15:00h – Tarde Animada:
. Desporto (Spiribol, basquetebol, Jogos tradicionais e Futebol Salão)
. DJ Tony
. Grupo de Gaiteiros LaSalle de Santiago de Compostela
. workshop de Danças do Mundo com Mirjam Dekker
. Sessão demonstrativa de Jiu-jitsu com Guilherme Gonçalves
. Queimada Galega e Conjuro das Bruxas
18:00h - Encerramento
CONCURSO “A Turma Completa”
O Concurso “A Turma completa” pretende premiar os participantes
que conseguirem reunir todos os elementos que constituíram a sua
No próximo dia 05 de Junho turma no colégio La Salle. Todos os elementos da “Turma Completa”
teremos , no Colégio, uma tertúlia receberão um prémio.
sobre Reiki. O presidente da Sentir
e antigo aluno: Paulo Roseta, com
Vitória Granja, apresentam-nos a
fundamentação científica para este
conjunto de terapias e os princípios
que as regem.

Sugere atividades!
Se tens alguma sugestão de atividades
envia para inscreve-te@aaalasalle.
org. Sugere a actividade e o melhor
horário e lembra-te que serás
responsável pela realização da mesma.
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