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Boas Festas de Natal

a nossa identidade pessoal e coletiva não podemos passar a quadra natalícia sem uma celebração maior e primordial do aniversário do nascimento do fundador da era cristã, Jesus Cristo, a Eterna
Criança. Certamente que, sem Ele e sem os valores de
religiosidade, de transcendência e de humanismo não
sabemos situar-nos no Mundo e na História. E é irresistível evocar a ternura e intimidade com o divino que está
patente nos versos de Fernando Pessoa/ Alberto Caeiro:
Ele é a Eterna Criança, o deus que faltava.
Ele é o divino que sorri e que brinca.
E é por isso que eu sei com toda a certeza
Que ele é o Menino Jesus verdadeiro.
E a criança humana que é divina.
Ri dos reis e dos que não são reis
E tem pena de ouvir falar das guerras
E dos comércios e dos navios …
Ele dorme na minha alma…
Também Eça de Queirós nos brinda com o Suave Milagre: Na Judeia, pela fama dos seus milagres, o rabino Jesus foi desejado e procurado por ricos e poderosos, sem
ser descoberto. Mas a criança mais pobre e mais aleijada
do povoado ansiava ver esse doce rabino. Aporta entreabriu-se e Jesus disse: AQUI ESTOU.
No contexto destas citações e da narrativa bíblica sobressai a modernidade sublime e histórica e única de
aparecer um Deus amigo dos pobres e dos indigentes,
arauto das bem-aventuranças, que mandou dar a César o
que é de César, e que constitui e constituiu sempre uma
marca de identidade de uma nova era. Foi esse o motivo
da alegria dos anjos e dos pastores de Belém e de toda
a humanidade.
E a força deste Salvador conduz-nos a uma maior
coerência e compromisso civilizacional de nos empenharmos nas causas da Casa Comum que o Criador nos
deu para morar: A redenção do planeta Terra; o fim das
mortes e perseguições por motivos de fé; o sofrimento

crescente ou falta dele perante a fome, perante a pobreza infantil, perante os refugiados (Cristo também foi
um refugiado no Egipto), perante os negócios de armas e
perante os excessos da globalidade versus os individualismos e nacionalismos. A nossa Associação vive estas
problemáticas e quer participar no bem comum.
A Estrela de Belém guiou S. João Baptista de La Salle
no seu magno projeto de desenvolver educação para todas as classes. No 300º aniversário da sua morte, a sua
força e aquela estrela não morreram nos corações lassalistas. NESTE ENCADEAMENTO DE PARTILHA E FRATERNIDADE REITERAMOS A TODA A FAMÍLIA LASSALISTA OS
VOTOS DE BOAS FESTAS DE NATAL E DE UM ANO NOVO
PROMISSOR DE VENTURAS PESSOAIS E FAMILIARES.
Barcelos, Natal de 2018-Carlos Borrego. Presidente da Assembleia Geral da AAA La SALLE
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Editorial
Por José Carlos Ferreira, Presidente da Direcção
da Associação de Antigos Alunos de La Salle
Estamos a comemorar os trezentos anos na Morte do Senhor de La
Salle, fundador da Congregação dos
Irmãos das Escolas Cristãs, Jean-Batiste de La salle de seu nome.
Hoje, S. João baptista de La Salle é
Patrono Universal dos Professores. O
Universo de La Salle está em festa,
Sua Santidade Papa Francisco concedeu-lhe um Ano Jubilar e todos nos

ças mais pobres – Obrigado Irmãos
de La Salle.
Nesta nota de abertura também
fica uma palavra de estima e estímulo para aqueles que de forma persistente e abnegada não desistiram
de levar a todos os Associados este
Boletim Informativo que se pretende
aberto e disponível para integrar as
mais diversas expressões da escrita

crónicas e informação apresentada
de forma completa ou com sugestão
de consulta da Página Oficial da Associação,
Todos são chamados a colaborar!
Estamos em Dezembro, é Natal e
por isso a Direção da Associação e
demais Órgãos Sociais expressam a
todos Votos de um Santo Natal e um
Ano Novo cheio de alegria, saúde e

sentimos orgulhosos por celebrarmos aquele que tão grandiosa obra
deixou nos quatro cantos do mundo.
Também a Associação de Antigos
Alunos de La Salle de Portugal, como
não podia deixar de ser, saúda todos
os Irmãos que neste preciso momento continuam a missão que lhes foi
confiada – Educar e Formar as crian-

e da imagem.
Com ele pretendemos dar visibilidade, e registar para memória futura, o que de mais significativo se
passou ao longo do ano que finda,
disponibilizando espaço para que outros contributos o possam enriquecer
e tornar mais integrador.
Nele podemos encontrar notícias,

vontade de viver, sendo estes Votos
extensivos a todas as Associações
Lassalistas espalhadas pelo mundo
e, em especial às Associações do
Distrito ARLEP.
“Entramos para aprender e saímos para servir”.

Inauguração da Sede da SOPRO
Por Miguel Novais, Presidente da Sopro

Ser LASSALISTA é ter um
espírito aberto, disponível,
atento à realidade e
comprometido em provocar
uma mudança.
A SOPRO nasceu do compromisso de praticar solidariedade junto
dos mais pobres, querendo também
partilhar os valores Lassalistas com a
comunidade.
Nos últimos anos a SOPRO tem
crescido, tem ganho notoriedade,
credibilidade, mas tem, sobretudo,
apoiado cada vez mais crianças, jovens e famílas. O papel da SOPRO
não passa apenas por apoiar famí-

lias e jovens carenciados. A missão
da SOPRO é sobretudo “Educar os
jovens para a Solidariedade”, para
a cidadania, ajudando as crianças
e jovens a serem sensíveis às problemáticas da sociedade e saibam
como podem intervir para melhorar
o “Mundo”, “Promovendo projetos
de cooperação”.
O ano 2018 foi um ano de grandes
mudanças para a SOPRO, sendo marcada sobretudo pela mudança para a
nova sede da Associação. Para que
esta mudança fosse uma realidade,
contamos com o apoio de inúmeras
pessoas/instituições, destacando em
primeiro lugar os Irmãos de La Salle
que nos cedem a casa em regime de

comodato, estando sempre disponíveis para serem os primeiros a dar
o exemplo e a fazer solidariedade.
Mas também contamos com um
grande apoio da Associação de Antigos Alunos do La Salle com quem
partilhamos a nossa sede e que nos
ajudou na angariação de fundos e na
organização do dia da Inauguração
da “Casa da SOPRO”.
A “Casa da SOPRO” foi inaugurada
no dia 29 de setembro de 2018, com
a Benção do Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Arcebispo Primaz
D. Jorge Ortiga e pelo Sr Presidente
da Câmara de Barcelos, Miguel Costa
Gomes. Contou ainda com a Diretora
do Colégio La Salle, Carla Figueiredo,

Dezembro 2018

o boletim | 3

Associação Antigos Alunos La Salle

e o Presidente da Associação de Antigos Alunos de La
Salle, José Carlos Ferreira, a quem agradeço de forma es-

> 487 atendimentos a vítimas de violência doméstica
> 5307 jovens sensibilizados nas escolas sobre Violência

pecial, pois o seu contributo tem sido muito importante.
Com a presença de mais de uma centena de pessoas, entre empresas, autarcas, representantes de instituições,
voluntários e sócios da SOPRO, este foi um dia também
importante para celebrar os 22 anos da SOPRO.
Assim, a SOPRO é uma associação Lassalista que continua a obra iniciada pelos Irmãos de La Salle, trabalhando em rede, em parceria e sempre a tentar servir mais e
melhor, com ...Pequenos Gestos que Mudam o Mundo!
Entre as diversas atividades/projetos que a SOPRO desenvolveu em 2018, destacamos as seguintes:
> 1 projeto nacional de Prevenção/Intervenção na
Violência Doméstica (Projeto CHEGA):
> 2 gabinetes de apoio à vítima
> 1 jogo pedagógico
> 94 vítimas apoiadas
> 473 Agentes Educativos sensibilizados

no Namoro
> 2 Estágios profissionais
> 5 voluntários enviados no âmbito do Serviço de Voluntariado Europeu
> 6 voluntários voluntários enviados para Moçambique
> 6 projetos Erasmus (Be SOPRO, VIDA Youth, Make the
Change Happen, Together, Bomerang, Turn Fears Into
Hopes)
> 50 voluntários acolhidos no âmbito do Serviço de Voluntariado Europeu
> 70 famílias apoiadas com alimentos
> 150 bolsas de apadrinhamento de crianças Moçambicanas
> 300 famílias apoiadas através do Banco de Material
Escolar
> 400 pessoas presentes na CAMINHADA BIKE TRAIL
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Inaugurada Praceta S. João Baptista
de La Salle em homenagem à
memória do Colégio
Por Paula Mourato | Jun 17, 2018

Maria do Céu Albuquerque e o Provincial da Congregação de La Salle, Irmão Esteban de Vega, inauguraram a Praceta S. João Baptista de La Salle, patrono universal do professores

Abrantes tem desde este domingo

Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes,

Executivo socialista continua a ser na

uma Praceta denominada de S. João
Baptista de La Salle. Situada em
frente à Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, o descerramento da
placa da renovada praceta decorreu
na presença de várias individualidades, nomeadamente da deputada
socialista, Ana Catarina Mendes, e de
uma comitiva vinda de todo o País e
até da diáspora de antigos alunos e
professores do Colégio La Salle.
Maria do Céu Albuquerque e o
Provincial da Congregação de La Salle, Irmão Esteban de Vega, inauguraram a Praceta S. João Baptista de
La Salle, patrono universal do professores, em frente à Escola Secundária

onde funcionou o antigo Colégio La
Salle.
A presidente da Câmara Municipal
de Abrantes, Céu Albuquerque (PS)
usou da palavra para lembrar a aposta do executivo a que preside no setor educativo, tendo afirmado que “a
educação é o melhor investimento
que podemos fazer para alicerçar o
desenvolvimento coletivo”.
“Temos de voltar a fazer aposta
na educação e na formação, seja das
crianças, dos jovens, seja nos ativos
e daqueles que, não estando no ativo, continuam disponíveis para continuar a aprender”, defendeu, tendo
garantido que o compromisso do

Educação, referindo a requalificação
do Colégio Nossa Senhora de Fátima
para acolher o novo Centro Escolar
de Abrantes.
“É com grande gosto que podemos perpetuar os valores que neste Escola começaram a ser desenvolvidos para uma comunidade que
extravasava de longe a comunidade
abrantina” disse ainda Maria do Céu
Albuquerque, lembrando que muitos
alunos chegavam ao Colégio La Salle
de vários pontos do País.
Uma escola “que em boa hora foi
construída por um conjunto da famílias que entendiam já na altura que a
Educação tinha de ser generalizada”
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e que Abrantes merecia “melhores
condições para formar melhores
pessoas”.
Este descerramento da placa surgiu na sequência de “um pedido de
antigos alunos” explicou a presidente, lembrando o executivo abrantino
estar “em falta” para com esta memória. “Só podemos aspirar a um futuro melhor se conhecermos a nossa
essência e se perpetuarmos estes
valores que são de ontem, mas também de hoje e de amanhã.
Igualmente presente na cerimónia, a deputada socialista Ana Catarina Mendes, filha de professores do
Colégio e ela própria estudante em
Abrantes no Colégio Nossa Senhora
de Fátima, e o Provincial da Congregação de La Salle, Irmão Esteban de
Vega que fez um discurso em português, com notas históricas de regresso ao passado, em que procurou
identificar valores que continuam
presentes na comunidade escolar
abrantina. Deixou ainda palavras de
“gratidão” ao Município “pela homenagem prestada à memória do
Colégio La Salle” Um momento considerado “único” para a família La
Sallista.
De 1959 a 1975 dois mil alunos

oriundos de todos os territórios
de Portugal “sentiram-se abrantinos durante alguns anos e assim
permanecem e vão permanecer e
hoje estão aqui”, disse Esteban de
Vega, mencionando vários nomes
dos fundadores do Colégio como
Manuel Fernandes, José da Rosa
Sousa Falcão, Armando Boavida,
Octávio Duarte Ferreira, Apolinário Oleiro, Ramiro Farinha Pereira e
outros abrantinos que “procuraram
os irmãos de La Salle para gerirem
o Colégio e elegerem La Salle para
padroeiro do empreendimento”, que
chegou a ser reconhecido como “o
melhor colégio do País”.
A cerimónia de inauguração contou ainda com alunos e professores
vindos da diáspora, nomeadamente de África, Ásia e Espanha, e que
trouxeram “na bagagem a amizade
construída no seu percurso escolar
e um sentido profundo do espírito
La Sallista de tolerância, de empenhamento social, de defesa de uma
educação inclusiva e de espiritualidade”, acrescentou o irmão.
A cerimónia contou com 150 participantes, numa comitiva organizada
através da Associação dos Antigos
Alunos de La Salle de Portugal, to-

dos ex-alunos e ex-professores. De
África “um participante da Argélia e
outro do Qatar, proprietário do catering da companhia de avião mais
famosa do Qatar” indicou Carlos de
Oliveira Borrego. E também de Timor-Leste.
O organizador da comitiva foi professor no Colégio La Salle durante
sete anos, “dos 20 aos 27 anos”, afirmou ao mediotejo.net, considerando “o tempo mais feliz” aquele que
passou em Abrantes.
Explicou que o programa incluiu
uma missa, entrega de flores aos
antigos professores e alunos, entrega de prendas à Escola Dr. Manuel
Fernandes e Câmara Municipal de
Abrantes, um almoço e o encerramento com uma queimada galega:
“uma aguardente a queimar com
outros ingredientes que se transforma num líquido licoroso”, observou,
sendo “o mais importante, enquanto
as labaredas estão ao alto, esconjurar o mal e as bruxas”. Uma tradição
que termina com “cantares e toda a
gente animada
Observação importante: Este texto e respectivas fotografias
foram gentil mente cedidos pelo jornal Médio Tejo de
Abrantes. Ao jornal e à Paula Morato apresentamos os
nossos agradecimentos e amizade.

Foto de grupo na Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes
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Crónicas de Natal 2018

Mensagem do Ir Provincial da
Congregação Lassalista, Irmão
Esteban de Vega
Tenho o prazer de enviar estas poucas linhas de felicitações
a todos os alunos de Portugal, de
quem me sinto muito perto desde
o momento em que tive a sorte de
partilhar convosco um dia inesquecível aquando da inauguração
Praceta S. João Baptista de La Salle
em Abrantes. Até então eu sabia da
existência da vossa Associação, do
trabalho realizado e do vosso espírito e ânimo. Mas conhecia a vossa
actividade apenas de ouvir dizer.
Naquele dia pude apreciar de bom
grado e ao vivo. Conheci então
muitos de vós. Guardo uma lembrança inesquecível desse dia.
Escrevo estas cartas desde Bujedo, um mosteiro dos Irmãos na
Província de Burgos. Suponho que
este nome esteja nos ouvidos de
quase todos. Nesta casa , por muitos
e muitos anos gerações de Irmãos
receberam a sua formação. Muitos
dos Irmãos que vós conhecestes
formaram-se aqui. E no cemitério
desta casa repousam muitos deles.
Este ano é muito especial para
nós porque é o 300º aniversário da
morte de São João Baptista de La
Salle. Curiosamente, comemoramos o evento de sua morte. Mas na
sua morte, depois de longos anos
de intensa dedicação a Deus para
fundar as escolas cristãs e animar as
comunidades que poderiam dirigi-

-las, vemos a dedicação frutuosa

alegria. Tudo o que vos é caro que

de toda uma vida. Assim como nos

transborde de felicidade e saú-

dois Irmãos que enterramos ontem

de para as vossas famílias. Conti-

e hoje. Como tantos Irmãos e lassa-

nuem dia a dia descobrindo o que

listas continuam fazendo no mun-

é realmente mais importante, e que

do inteiro. Como vós também, seja
qual for a vossa ocupação, se cada

tem a ver com a marca que Deus
nos deixa ao tornar-se criança. Ele

um vive de acordo com o espírito

mostra-nos um caminho de dedi-

e com os ensinamentos que os Ir-

cação, simplicidade e autenticida-

mãos vos transmitiram.
Desse incomparável cenário de

de.

Bujedo, onde vive uma comunida-

às vossas famílias e a toda a Asso-

de de Irmãos mais idosos, alguns

ciação e vos permita descobrir que

doentes, mas que transmitem ad-

tudo o que fazemos pelos outros e

miravelmente o calor da fraterni-

pelo Reino de Deus não está perdi-

dade, e onde nos dias seguintes ao

do.

Que o Senhor vos abençoe , e

Natal um grande grupo de jovens se

Uma saudação cordial para to-

reunirá em uma reunião de Oração,

dos vós, com os meus melhores

envio meu mais profundo desejo

desejos de felicidade, agora e sem-

por felicidade e encorajamento. A

pre.”

celebração do Natal está próxima.
Para todos vós é um momento de
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tros da América Central e de África.
Faz quatro anos que regressei a
La Felguera, nas Astúrias.
Mensagens de Alunos e Professores da diáspora lassalista : Europa, América, África, Ásia.

Foi um momento emocionante e
deu-me um prazer imenso.
De uma maneira geral, havia uns

Aqui permanecerei, e cá tendes
as portas abertas e sereis bem rece-

cabelos mais brancos, umas barriguinhas que antes não existiam,

bidos.

mas a alegria, o sentimento e a pos-

Repito hoje a invocação que tan-

tura de todos era a mesma.

Mensagem do Irmão José Reboiras , antigo Professor do Colégio La

tas vezes tereis ouvido ao iniciar e
acabar as nossas actvidades: Viva

Senti-me estar de
meus 16- 17 anos.

Salle de Abrantes, e atual Diretor da
Comunidade dos Irmãos do Colégio

Jesus em nossos corações.
Assim , nesta quadra de Ad-

Até parecia que “ Oh tempo volta
para traz” tinha acontecido...

La Salle de Santiago de Compostela:

vento, que é de preparação para

Um abraço para todos e um obri-

o Natal, juntamente com a Igreja

gado aos Irmãos que nos formaram,

universal, queremos preparar-nos

guiaram e ajudaram a sermos o que

para que Jesus Cristo possa renas-

somos hoje. Bem hajam.

Prezados Antigos Alunos do Colégio La Salle de Abrantes:
Com o Natal a bater à porta, quero aproveitar a oportunidade de vos

novo nos

cer nos nossos corações e nas nossas famílias.
as

Mensagem de Vítor Coelho da

e os melhores desejos de que o Me-

lembranças de todos vós. E as mi-

Silva, Antigo aluno de La Salle de

nino de Belém abençoe cada um

nhas orações também vos acompa-

Abrantes- A viver atualmente em

de vós e as vossas famílias.

nham.

Com ilusão e esperança de um
novo ano de 2019, durante o qual

Boas Festas de Natal para os queridos alunos das Oficinas de S. José.

enviar as minhas saudações amigas

celebraremos o tricentenário do fa-

Acompanham-me

sempre

Argel:

Um abraço.

sus. Jesus Cristo, o homem que eu

Salle.
Novo 2019.

Família Lassalista
Em 25 de Dezembro nasceu Je-

lecimento de S. João Baptista de La
Para todos Bom Natal e Feliz Ano

O Natal, os Amigos e o Mundo e a

Mensagem de João Meneses de
Aguiar –Antigo aluno de Abrantes-

mais admiro na História da Humanidade.

Veio propositadamente mdo Dubai

Tenho dúvidas, tenho perple-

para assistir à inauguração da Praceta La Salle-General Manager&,

xidades, mas tenho uma certeza;
sinto-me Cristão, com toda a carga

ro Moreno, Professores durante
muitos anos nas Oficinas de S. José

Project Manager Operations Modle
Est, executive gourmet- by Gate-

de humanismo e cosmopolitismo

Mensagem do Irmão Teodo-

que a palavra transmite. Este ani-

do Porto e que foi missionário em

gourrmet, Gate Gourmet Catering

versário, é, tem de ser também, um

países da América e África. Actual-

Arabia LLC-Al Bateen Executive

período de reflexão e aproximação

mente colabora em várias escolas

Airport- PO Box:333

à família, aos amigos, à natureza e

La Salle, e está sediado na Escola
de La Felguera- Astúrias:

Al Bateen Executive Airport-Abu Dhabi-UAE:

ao mundo.
Um período em que devemos
“olhar” a nossa alma e olhar o Ou-

Queridos antigos alunos das Oficinas de S. José do Porto:

Caros amigos, colegas , professores e toda a família Lassalista.

tro. Jesus amava. Jesus amava a Mulher e o Homem. E perdoava, sem-

Já passaram 50 anos desde a mi-

Mais um ano que passa e para

nha saída de Portugal. Estive na

mim teve um sabor especial, pois

Nicarágua numa casa semelhante à

ao fim de 50 anos tive a oportuni-

Toda a Família de La Salle.

nossa Casa do Porto ( Orfanato de S.

dade de ver de novo e almoçar com

João de Deus). Posteriormente de-

alguns de vocês que já não via há

De Argel, abraço cosmopolita do
vosso aluno e colega Vítor

diquei 44 anos em diferentes Cen-

tantos anos.

pre com uma palavra de bondade.
Bom Natal e Bom Ano de 2019 a
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O Oriente-Médio Lassalista

Contemplar a presença lassalista

sociais e de integração (escolas de

existência de diferentes grupos de

no Oriente-Médio só é possível des-

vida) para jovens com todo o tipo

Educadores e Pais, unidos a partir

de um olhar de fé aberto e confiado.
Aberto à multiculturalidade, à

de discapacidades, a ‘comunidades
de inserção popular’ (S. Gabriel em

dos escritos de S. João Batista de La
Salle, por cima e para além de cre-

muti-religiosidade e, especialmen-

Alexandria, Bayadeya no sul do Egi-

dos religiosos… Ou a procura per-

te, aberta ao mundo árabe, judeu,

to – que, curiosamente, é a que tem

manente de diálogo no Colégio de

palestiniano e cristão, ao mesmo

maiores frutos vocacionais – ou S.

Jaffa (Israel), único Centro em que

tempo, nas suas diferentes e ricas

Vicente de Paulo em Beirute)…

judeus, muçulmanos e cristãos coe-

confissões. É uma graça, o facto de

xistem sem discriminações e procu-

TODAS terem no La Salle um “ponto

Das nossas Obras nesta região
lassalista, quero destacar, além do

de encontro”. E olhar de fé confiado

já dito, o compromisso no diálogo

a todos. Sem dúvida, é impactante

pois as nossas comunidades en-

cristão-muçulmano, o compromisso

conhecer as nossas duas Obras na

contram-se em contextos políticos,

na Pastoral Juvenil, o empenho em

Palestina: o Colégio (na zona pales-

económicos e sociais convulsos. A

manter a identidade lassalista, in-

tiniana de Jerusalém) e a Universi-

confiança e abandono em Deus – tão

clusive em educadores/professores

dade (em Belém), a cujos programas

lassalista – está já nos genes das

não cristãos.

podem optar os jovens palestinianos

nossas Obras e Comunidades.

Impressiona a vitalidade associa-

rando sempre o que une e é comum

e judeus…

Obras que vão, desde ‘grandes

tiva, pois as «Fraternidades ‘Signum

Aos 14 Colégios e as suas respeti-

colégios’ (Turquia, Jordânia, Egito,

Fidei’» são um exemplo de compro-

vas ‘Escolas de vida’, à Universidade

Líbano, Jerusalém…), sempre com as

misso com a missão lassalista. Da-

e comunidades de inserção, há que

portas abertas aos que não podem

quilo que conheço, destacaria (no

acrescentar o nosso último compro-

pagar, e todos eles apoiando obras

Colégio S. Marcos de Alexandria) a

misso: o Projeto Fratelli, cuja comu-
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nidade tenho a sorte de acompanhar
sistematicamente.
‘Fratelli’ é uma comunidade internacional de Irmãos (La Salle e
Maristas) juntamente com leigos
voluntários (associados ou não) de
longa duração. Escrevo estas linhas
precisamente desde esta Comunidade. Composta atualmente por 4 Irmãos e 3 voluntários, junto com uns
30 educadores e voluntários locais,
abrange uns ‘nove programas’, quer
no próprio centro de Remeileh ou
Beirute, quer em cinco acampamentos de refugiados. Justamente hoje
acaba de iniciar um novo ‘’programa
com a ajuda da ‘Fundação do Real
Madrid’. Tudo ajuda!
Bom, com a limitação do espaço
que tinha, esperemos outra ocasião
para desenvolver alguma das anteriores Obras ou lugares.
Sem dúvida, vale a pena conhecer
e apoiar o Oriente-Médio, com todas
as suas dificuldades.
Um abraço.
Ir. Rafa Matas, conselheiro geral.

Fotografias:

Página anterior: Fraternidade Signum
Fidei , no Cairo.
1ª fotografia desta página: Escola de
Vida, em Alexandria.
2ª fotografia: Obra “ Fratelli”.
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NOTÍCIAS LA SALLE /INFORMAÇÕES
Papa concede Ano Jubilar
Lassalista
O ano Jubilar Lassalista , no tricentenário da morte do Fundador dos
Irmãos das Escolas Cristãs, S. João
Baptista de La Salle (30 de Abril de
1651 a 7 de Abril de 1719), Padroeiro
Universal dos Professores, teve início em 17 de Novembro de 2018, dia
da dedicação do Santuário de S. J.
Baptista de La Salle, na Casa Geral,
em Roma, e termina em 31 de Dezembro de 2019 no mesmo local.
A AALaSALLE comemorará esse
ano jubilar na terra natal do Beato
Irmão Mário (mártir em Espanha),
Santa Marta de Bouro, Amares, em
data e programa a delinear.

Novas instalações da
sede da AAALaSALLE
A partir de 29 de Setembro os
serviços da Associação passaram a
funcionar num edifício cedido em regime comodato pelo Colégio La Salle
de Barcelos à ONG lassalista SOPRO,
partilhando espaços . Foi inaugurada com a solenidade devida. (Ver
notícia mais desenvolvida neste Boletim). A morada oficial e de correio
continua a ser a anterior.

Cronicas de Natal das
casas de La Salle.
Estão a ser publicadas on line no
site <www.aaalasalle.org.pt> uma
série de crónicas e memórias de natais passados nas casas lassalistas
de Barcelos, de Braga, de Abrantes
e das Oficinas de S. José do Porto. Nesse site pode-se ter acesso a
mais notícias e informações

Mudanças de Irmãos
Diretores.
O Ir César deixou a Direcção do
Colégio de S. Caetano de Braga para
iniciar um ano sabático . Foi substituído pelo antigo Director Geral da
Casa de Bujedo, Ir Luís Miguel. E o
Ir. Xavier Justamante (até agora professor em Barcelos e Braga) passou
a Director Geral da casa de Bujedo
(Será um valor acrescentado para a
visita anual que os AA de Portugal
costumamos fazer à casa-mãe de

para necessitados, e responsabiliza-se por um Cabaz de Natal.

Encontro Anual dos AA
de Abrantes de 2019:
4 de Maio.

Bujedo). Desejamos-lhes felicidades

A data tradicional desse encontro

nos novos cargos e grandes ganhos

é no último sábado do mês de Abril.

para todos.

Mas como o feriado do 25 de Abril
acontece numa 5ª feira e temendo

Cabaz de Natal 2018
A nossa Associação comprometeu-se a colaborar com o Colégio de
Barcelos na recolha de alimentos

que a “ponte” até sábado e domingo
possa causar desvios de itinerários
…, será preferível marcar para o sábado seguinte: dia 4 de Maio.
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Braga e o 1º lugar no Concelho de

Encontro Nacional de AA
de La Salle em Barcelos
Assembleia Geral da
AAALaSALLE
No Último sábado do mês de Maio,
dia 25.

Encontro dos AA das
Oficinas de S. José do
Porto de 2019:
No mês de S. José, em Março, em
data e local a designar.

Ranking de Escolas :
36º lugar para o Colégio
La Salle de Barcelos no
último Ranking
Num universo de 631 estabeleci-

Barcelos.

ao montante anual de 2000 euros
Pôde o Irmão Joaquim anunciar,

A 1ª escola pública do país situa-se no 41º lugar.

no encontro de Junho do corrente

Confere Jornal de Notícias do dia 3

ano lectivo 2017-2018 atingiu 2.100

de Fevereiro de 2018.

ano, que a verba alcançada para o
Euros. E nesse dia foi aprovado, com

Parabéns a toda a comunidade

zero abstenções e zero votos contra,

educativa. Haja ânimo: não pode-

a moção de se continuar com esse

mos baixar a guarda.

projecto para 2018-2019.
Asssim: Para esse fim podem os

Bolsa de Estudante
Colégio La Salle de
Barcelos.
Na circunstância de ter sido retirado ao Colégio de Barcelos o
Contrato de Associação, os antigos
alunos presentes no 2º Encontro La
Salle de Abrantes, em 29 de Abril de
2017, assumiram o compromisso de

mentos de ensino em Portugal o Co-

apoiar financeiramente a frequência
de um estudante necessitado. Par-

légio La Salle de Barcelos situou-se

tindo de uma base mínima de 20 eu-

no 36º lugar. Ocupa 3º no Distrito de

ros por pessoa, fácil seria de chegar

AA enviar o apoio financeiro para
o Colégio La Salle: IBAN: PT50 0035
2008 0003 8990 8308 0
É necessário remeter ao Colégio
o mail ou morada para poder receber os agradecimentos e recibos.
Brevemente daremos conta do
balanço financeiro.
Mail do Colégio: direccao@lasalle.
pt - Morada: Rua Irmãos de La Salle,
Nº 859-4755-054 Barcelos.
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Resenha cinematográfica

Filme ‘O Senhor de La Salle’
Com Mel Ferrer e Marc Michel
por Carlos Borrego

Uma maneira de celebrar o 300º
da morte de S. João Baptista de La
Salle é visionar o filme “O Senhor
de La Salle”.

O livro “Un Gamin de Paris”, 1959,
da autoria do Irmão L. C. Burkhard ,
americano , Doutor de Letras da Universidade de Grenoble e Professor
de Línguas, narra, n um imaginário
criativo e romanceado os episódios
da heroica fundação das “escolas
populares” de ensino gratuito. “Eu
era apenas um gamin de Paris na
época do Rei-Sol” diz o narrador. E
serviu de roteiro e guião para o argumento do filme.
O famoso actor americano Mel
Ferrer interpreta a personagem de
Monsieur de La Salle, e o papel do

“ Gamin de Paris” ficou a cargo do

Manuel Alexandre ( Abade Bricot),

francês Marc Michel.

Rafael Luis Calvo(taberneiro), Fer-

Os críticos de cinema conside-

nando Cebrián ( Vuyart).

raram a realização do filme como

Argumento: Tal como o filme in-

muito boa e a banda sonora como

dica conta a história do pedagogo

comovente.

francês inovador, que alarga o ensino para todas as crianças, que funda

A ficha técnica é a seguinte:

as primeiras Escolas de Magistério,

Título original: El Señor de La Salle
Realizador/Director: Luis César

que deu todos os seus bens aos

Amadori (Espanha, 1964, 138 m, a

latim nas suas escolas em favor da

cores). Guião/Roteiro: Irmão Leo

língua francesa, tendo em vista a

Burkhard, José Gallardo, Luis Lucas

melhor aprendizagem dos ofícios

Ojeda e Diego Fabri.

face à empregabilidade da forma-

Músicia: Gregório Garcia Segura.

ção, que é perseguido pelos defen-

Fotografia: António Macasoli.

sores de interesses instalados.

Actores principais: Mel Ferrer ( O
Senhor de La Salle), Marc Michel (

Visualização do Filme : Internet :
<Filme O Senhor de La Salle > - 1 h,

Andrés ), Fernando Rey ( Luís XIV),

47 m, 42 s.

pobres, que abandona o ensino do

Avisos Associativos
1.Site da Associação: <www.aaalasalle.org.pt>
2-Mail da Associação: <geral@aaalasalle.org.pt>
3-Pagamento de quotas de associado:12 euros.
IBAN: PT 50 0046 0122 0060 0338 0441 2
Por estarmos perto do fim de ano solicitamos o acerto da quotização anual. Enviar-se-á o respetivo recibo. Só com email a informar da transferência bancária e morada é que se poderá remeter recibo por via
eletrónica ou por correio.
4- Este boletim poderá ser consultado no site da Associação: aaalasalle.org.pt

