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4 Centros para milhares de crianças - Formação básica
e secundária, apoio social e casa de formação

46º Capítulo geral

dos Irmãos de La Salle. Renovação!

UM NOVO SONHO: “Interpelados pelas várias formas de pobreza e injustiça comprometemo-nos, juntos e por associação, a levar o serviço educativo às crianças e às pessoas mais pobres”

Mais...
A nova era geológica – “O risco para a nossa sobrevivência somos nós próprios”
Lassalistas empreendedores nas economias: produtiva, cultural e social
Encontros fraternos de AA: Barcelos, Braga, Abrantes (17/09/22)
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NOTA DE ABERTURA
Por José Carlos Ferreira

Ninguém caminha sozinho. De facto esta O Ir. José Figueiredo leva-nos até ao 46º CAPÍ-

TULO GERAL da CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS
DE LA SALLE que, sob o tema NOVOS RUMOS,
decorreu em Roma no passado mês de maio.
Com o Albino Ramalho podemos acompanhar
o SÍNODO 2021-2023, que tem como desígnio
Cada vez mais a complexidade a nossa forma CAMINHAR JUNTOS – MARCA DOMINANTE DA
de vida implica o alargar e aprofundar das nos- IGREJA NO TERCEIRO MILÉNIO - para um novo
sas relações com os outros; todos somos os ou- aggiornamento.
tros. Tornamo-nos parte de uma rua ou de um
quintal onde todos somos vizinhos, onde todos Terminada a viagem, estão todos convidados a
cultivamos e colhemos o que de bem ou mal disfrutar de um belíssimo vinho e a descansar
amanhamos. Não há distâncias nem limites, to- no Solar das Bouças por entre a arte e o desdos nos encontramos e nos vemos, não cabe lumbre da paisagem que o António Ressurreição nos apresenta no seu testemunho de vida.
caminhar sozinho.
circunstância perpassa toda a atividade humana e hoje, em particular, vemos, ouvimos e lemos o quanto de verdade que a mesma encerra.

Aqui chegados, importa perceber como me integrar nessa viagem, como tornarmo-nos parte
da multidão que caminha, como construir o caminho, como chegarmos todos.

Outros pequenos grandes gestos poderão ser
apreciados e degustados ao longo da caminhada,pois foram muitos os colaboradores que
nos ajudaram a construir este 13º Boletim. Para
estes um agradecimento especial e para todos
votos de boas férias.

Lembrando o lema da nossa ONG SOPRO, ”pequenos gestos mudam o mundo”, todos somos
capazes de todos os dias fazermos algo pelo A todos um Bem Haja!
nosso quintal e acrescentar valor ao nosso caminho. Alguns desses pequenos grandes gestos poderemos encontrá-los neste Boletim e
por isso vos convido à viagem.
Pelo caminho poderemos estar com o Egídio
Bernardes e com os seus atletas paraolímpicos
e visitar a ENGENHO - Associação de Desenvolvimento – fundada e dirigida pelo Manuel Augusto Martins, ou lembrar memórias comuns,
que o José Espinha relata, sem esquecer o
saboroso (re) Encontro de Barcelos que decorreu no dia 28 de maio ou reﬂetir com o Carlos
Borrego sobre a NOVA ERA DO ANTROPOCENO,
onde todos somos chamados a reconstruir juntos a nossa casa comum para uma época nova.
E sentiremos a obra fantástica dos Irmãos de
La Salle em Moçambique. São paragens aconselháveis.

Pagamento de Quotas:
Agradecemos aos associados a liquidação da quota
anual de 12 euros para : NIB: PT50: 0018 2122 0338
0447 0209 5.. Observações: 1ª-Só com email a informar da transferência bancária se poderá remeter
recibo e agradecimentos. Email: «geral@aaalasalle.
org.pt». Agradecimentos.
Como apoiar a ONG lassalista SOPRO em terras de
Moçambique por transferência bancária: NIB: PT50
0036 0096 9910 0095 1894 5
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A PRESSÃO DO HOMEM SOBRE O PLANETA- TERRA DA
NOVA ERA DO ANTROPOCENO
AS QUESTÕES SOCIAIS - Por Carlos Borrego

O último Relatório do Desenvolvimento Humano do
PNUD (Plano das Nações
Unidas para o Desenvolvimento), traz-nos algumas
ideias-força que são coincidentes com apostas de cientistas e estudiosos das eras geológicas da Terra. Celebra,
igualmente o 30º aniversário da publicação dos
seus relatórios, iniciados em 1990. (Recorde-se
que a sua classiﬁcação das nações baseia-se
muito mais nos factores gerais de progresso
humano, como a disponibilização de liberdade
ou de oportunidades em sectores como educação, saúde ou justiça, do que em estatísticas
de crescimento económico, como o PIB ou o
PIB/per capita).
O título do relatório agora abordado é muito
sugestivo: “A próxima fronteira. O desenvolvimento e Antropoceno”. Etimologicamente
a palavra Antropoceno é composta por dois
étimos gregos: Ántropos (homem) e Kainós,
( coisa nova). Invoca uma nova era geológica
e situa o homem como actor dessa mudança
para uma época nova. E, como todas as épocas
geológicas da era cinezóica, termina também
em ceno .
Esta putativa época geológica sucederia à
estação actual, o Holoceno ( de holos, tudo
incluído, geral) na tabela consensual das eras
geológicas.
Mas a sua ideia- força assenta na perspectiva
de que o planeta Terra se transforma graças à
acção do homem, modiﬁcando-o ( como veremos mais adiante).
No fantástico prefácio daquele Relatório o Administrador do PNUD, Achin Steiner, fala-nos da
fronteira de uma nova era, a do Antropoceno,
cognominando-o como era dos seres humanos.
Eles exercem uma tremenda pressão sobre a
Natureza, atingindo já os limites da sua exploração. São estes limites a fronteira entre o
que é e o que não deve ser. E diz que “somos
os primeiros a viver numa época deﬁnida pelas

opções humanas em que o risco predominante
para a nossa sobrevivência somos nós próprios.
É necessário estabelecer uma nova tipologia de
progresso que respeite o destino entrelaçado
da humanidade e do planeta.”É que, como diz
o Papa Francisco na encíclica verde Laudato Si:
“ Não há duas crises, mas só uma crise socioambiental”.
E observando este ”homem à solta” somos
confrontados com uma evidente consequência: “ Há que reconhecer que são as pegadas do
carbono e das pessoas que mais têm que estão a asﬁxiar as oportunidades dos que menos
têm”. E declara: Uma pessoa indígena da Amazónia compensa o equivalente às emissões de
gás de alguém que pertença ao 1 por cento das
pessoas mais ricas do planeta.
E o Administrador do PNUD proclama que a
próxima fronteira do Antropoceno será aquela que estabeleça uma alternativa à paralisia,
perante o agravamento da pobreza e das desigualdades.
Neste contexto geológico e sociológico há autores que preferem falar de Capitaloceno, por
considerar que é o sistema capitalista que aposta exclusivamente no crescimento económico
até à exaustão do planeta. Dão como exemplo
a Peste Negra, que teve a sua expansão mais
forte na Europa, por efeito das caravanas da
rota da seda e das invasões asiáticas. E a chamada gripe espanhola dos primórdios do sé XX
e a Covid 19 são fruto da interacção sobre a biodiversidade. Este capitalismo, dizem, provoca
assimetrias enormes que levam e a mudanças
dos ciclos geoquímicos e que são da responsabilidade das relações económicas dominantes.
Outros autores preferem falar de Ocidentaloceno. Para eles as actividades económicas da
revolução industrial da Europa e da América
criaram um modelo exploratório de matérias
primas e de trabalho braçal, que hoje perdura
em novas formas para obtenção de lucros.
Outros situam esta nova estação geológica
aquando do aparecimento da escrita usada
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pelos sumérios e fenícios, lá pelo anos de 3.500
A/C, que a utilizaram como apoio à escrituração e registo de actividades comerciais.
Quanto à indicação dos fundadores do termo e
do conceito de Antropoceno, é de referir que
ele vinha a ser usado timidamente desde os
ﬁns do século XX. Mas foi o contemplado com
o Prémio Nobel de Química de 1995, o holandês
Paul Crutzer, que o reinventou e popularizou.
Apesar da sua divulgação por entre meios académicos e cientíﬁcos, ainda não consta da tabele oﬁciosa das eras geológicas. Mas o conceito é muito forte. A pandemia do Covid e as
alterações climáticas são a prova evidente de
um nova era.
As questões sociais derivadas dos comportamentos da era antropocénica: Poderemos
partir para uma reﬂexão sobre as questões sociais. Na época histórica do Renascimento dos
séculos XV e XVI XVI surgiu a forte necessidade de mudança dos paradigmas: “O homem é
a mediada de todas as coisas”. Contra a vigência dos valores da noite milenária (expressão
de Michelet) referente aos mil anos da idade
medieval, era preciso recolocar a humanidade
no centro do universo dos valores, da cultura
e das vivências: no saber, no primado da experimentação, nos mundos novos, na redescoberta do corpo humano e do nu. Mas esta independência renascentista trouxe consigo um
outro valor. Os mecenas embalaram-se num
berço de transacções comerciais apoiadas em
capitais ﬁnanceiros sustentados por primeiras
fórmulas bancárias. O modelo das trocas foram
substituídas pelo papel ﬁnanceiro. O capitalismo despontava.
Dois séculos depois o ﬁlósofo inglês Thomas
Hobbes proclama que o “o homem é o lobo
do homem”, retomando a frase de Plauto de
“homo hominis lupus”.
Se somarmos estas contradições históricas às
práticas do “homo sapiens” intemporal e das
gentes antropocénicas dos últimos 100 anos,
poderemos constatar novas realidades:
- Grandes mudanças climáticas na terra e nos
mares.
-A desﬂorestação galopante(17 % na Amazónia). Os garimpeiros, os madeireiros e os seus

mandantes ﬁcarão impunes?
-A perda da biodiversidade (salvemos o canto
das aves para evitar a Primavera Silenciosa de
que fala o ﬁlósofo Racheln Carson ou para entoar o cântico das criaturas de S. Francisco ou
do Papa Francisco), ou para contemplar o sol na
oração de Amenóﬁs IV-Aquenáton ( 1300 a.C.)
quando recita: “Bela é a tua alvorada, ó Áton
vivo. Toda a terra está em festa: canta-se música, soltam-se gritos de alegria. É de ti que as
narinas recebem o sopro da vida”. (Ler mais em
Boletim Nº 7, pág. 2).
-As Migrações e Refugiados.
- A fome, as enchentes, as secas, as pandemias
como ameaça à extinção da espécie humana.
-A disparidade entre nações ricas e nações pobres.
-A pobreza global.
Nunca se produziu tanto. Estamos nos limites
das dádivas do planeta. Apesar disso…
-O nível de fome continua grave em mais de
50 países.
-As crianças sofrem particularmente as alterações climáticas: 600 milhões vivem na miséria
(dados da UNICEF).
-A fome no mundo atinge 820 milhões, escreve
a FAO, que mais informa que a soma das pessoas que se situam no escalão de insegurança
alimentar, mais as pessoas com fome e mais
aquelass que se incluem no grupo de insegurança alimentar moderada atinge os 2 mil milhões. Sabemos que a população mundial ronda os 7 mil milhões.
-Os mundo dos refugiados cifra-se em 100 milhões de pessoas.
No mundo laboral a situação também é preocupante:
-“Nas últimas décadas , a nível global, as disparidade entre trabalhadores acentuou-se consideravelmente” , diz o britânico Guy Ryder,
Director Geral da OIT. E por efeito da pandemia
desapareceram 112 milhões de postos de trabalho, agravado com o conﬂito da Ucrânia”.
¬-Acrescenta: “ As alterações climáticas estão
a compactar o mundo de forma muito desigual. Os países em vias de desenvolvimento,
que menos contribuem para o aquecimento do
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planeta e para a degradação ambiental, são os
que mais sofrem com os seus efeitos”.
-Aumenta o número de trabalhadores que permanecem pobres, sobretudo entre mulheres,
jovens e refugiados.
-Mesmo nos países mais desenvolvidos as desigualdades entre trabalhadores permanece
muito elevada.
-O salário dos trabalhadores empregados nem
sempre os afasta da pobreza, a eles e às suas
famílias.
-No mundo laboral é necessária uma acção decisiva: os avanços tenológicos gerarão novos
empregos. Mas aqueles que os perderem serão os menos capacitados para agarrar novas
oportunidades.

-Adoptando comportamentos sustentáveis diários da nossa vida pública e familiar.
-Pugnando por um novo equilíbrio nos modelos
tecnocráticos em favor de todos.
-Apostando numa educação abrangente e
atenta ao grito da terra e das gentes. Foi a pensar neste cuidado urgente que o Papa Francisco
apelou aos Irmãos de La Salle no seu 46º Capítulo Geral: “O desaﬁo de cuidar da casa comum
só pode encontrar resposta através da educação”.
-Aderindo às manifestações organizativas a favor da campanha “Uma só Terra”. Só caminhando juntos alcançaremos vitórias, como propõe
o novo conceito de sinodalidade.
-Apoiando organismos nacionais e internacionais - Dá algum ânimo veriﬁcar que há muita
O QUE NOS RESTA FAZER? Qual será a nossa gente mobilizada em cimeiras e contracimeiras. E há dirigentes e líderes mundiais que esmissão?
- Teremos todos de reconstruir juntos a casa tebelecem metas e inspiram caminhos novos.
comum

La Salle em Moçambique
Mensagem do Irmão Olavo José Dalvit – Provincial
Estimados Lassalistas Portugueses!

Foi assim que, em outubro de 1991, os Irmãos Provinciais Marcos Corbellini e Israel José
Viva Jesus em nossos corações!
Nery foram à Beira para tratar com o Arcebispo
Já passada a primeira metade do ano 2022, es- D. Jaime as condições e o local para abrir uma
tamos prestes a iniciar o 1º mês da segunda comunidade em Moçambique. Decidiu-se pela
metade deste ano, que esperamos que seja de Missão São Benedito, concretamente a Escola
muito trabalho e de renovação do espírito de fé João XXIII.
e de fraternidade.
Em 18 de janeiro de 1992, chegaram à Beira os
É muito oportuno rememorarmos nossa missão três primeiros Irmãos: Roque Seibert, Francisco
em Moçambique no ano em que completamos do Pinho e Henrique José Longo, acompanha30 anos de presença Lassalista naquelas terras dos pelo Irmão Provincial, Marcos Corbellini.
distantes, mas irmanadas com o Brasil na bus- Dias depois, chegou o Irmão Jerônimo Brandeca de uma melhor qualidade de vida para suas lero e em novembro desse mesmo ano o Irmão
crianças e jovens através da educação cristã.
Antonio Cantelli. Esse grupo de Irmãos pioneiTudo começou com o atendimento ao apelo de ros, com a assistência da Irmã Maria Rosa Ferintensiﬁcar a abertura missionária, feito pelo nandes da Silva - Missionárias Franciscana de
41º Capítulo Geral, a partir do qual o Conselho Nossa Senhora - deram início à reorganização
Geral reunido com os provinciais da América da Escola João XXIII e a reabilitação gradual das
Latina em 1990, propôs que as duas Províncias infraesturuturas.
Lassalistas do Brasil (Porto Alegre e São Paulo) estabelecessem uma obra missionária num
Desde 2020, essa missão em Moçambipaís africano de fala portuguesa.
que é um Setor do Distrito Carlos Lwanga, com
sede em Nairóbi, capital do Quênia, mantendo
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pelo tempo que for necessário a presença de de ser alcançada.
Irmãos brasileiros (em 2022 são cinco) e, atu- Abraço fraterno, em Cristo e La Salle.
almente, eles administram duas escolas ( João
XXIII e Colégio La Salle), o CEALS – Centro Edu- Irmão Olavo José Dalvit – Provincial
cativo e Assistencial La Salle e a casa de formação.
Porto Alegre, 30 de junho de 2022.
Que as experiências de três décadas desse rico
intercâmbio cultural e das vivências religiosas
de Irmãos, Formandos e Associados no Brasil
e em Moçambique sejam exemplo para outras
comunidades lassalistas no mundo, mostrando
que a paz entre os povos é uma utopia possível

Obra Lassalista na Beira, em Moçambique
Por Ir. Nelson Rabusque
Ir. Nelson Rabuske é Irmão oriundo da Provincia La Salle Brasil-Chile e está na Missão em Moçambique desde 2013. Atualmente é Vice-Diretor da Associação Moçambicana de Educadores Lassalistas – AMEL e também atua como Diretor do Postulantado La Salle Beira.
Ir. Nelson Rabuske
com os jovens no
dia do seu Ingresso
no Postulantado

respostas tangíveis para superar os desaﬁos
que se apresentam diariamente, ainda mais
durante o tempo de pandemia. Mas, enquanto muitos problemas e limitações se impõem,
continuamos cheios de esperança porque percebemos, de muitos modos, olhando para os
resultados da nossa missão, que há mesmo um
futuro promissor: nossas escolas vão bem, nosA obra lassalista em Moçambique con- so Centro Social vai bem, nossa casa de Formatinua a ser uma presença signiﬁcativa na Cida- ção para futuros Irmãos vai bem, como a seguir
de da Beira. Nossos Centros Educativos trazem queremos evidenciar.

“O nosso tempo, com uma humanidade em
movimento e insatisfeita, exige um renovado
impulso na atividade missionária da Igreja. Os
horizontes e as possibilidades da missão alargam-se, e é-nos pedida, a nós cristãos, a coragem apostólica, apoiada sobre a conﬁança no
Espírito” (Redemptoris Missio, nº 30).

Janeiro 2022
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A obra Lassalista da Beira é formada por
4 obras principais: Escola João XXIII, Colégio La
Salle, Centro Educativo e de Assistência Social
La Salle e Postulado La Salle. Somos poucos irmãos, mas atendemos muitas pessoas com a
preciosa dedicação de nossos colaboradores.
Antes de prosseguir é preciso mencionar que nossa vida e nossa missão foram duplamente desaﬁadas: primeiro por um ciclone
e depois pela pandemia. O ciclone nos esgotou ﬁnanceiramente e o que à primeira vista
parecia ser irrecuperável, pouco a pouco, com
perseverança, ousadia, apoio internacional e
muito trabalho dos Irmãos e colaboradores, foi-se restabelecendo até recuperamos minimamente nossos espaços para podermos oferecer
o que temos de melhor: a nossa vida dedicada
à educação.
A Escola João XXIII, que no momento
atende a um total de 3.707 alunos, há muitos
anos é uma referência em educação. Desta escola saíram muitas pessoas que ocuparam e
ocupam posições importantes em todas as áreas no país. Esta escola exerce um papel muito importante na cidade, pois atende a muitas
crianças necessitadas além daquelas que têm
recursos para se defender melhor. A escola recebe ajuda de outras organizações para poder
levar a cabo o atendimento às crianças pobres.
A inclusão das meninas, muitas vezes excluídas,
é uma prioridade desta e de todas as nossas
obras educativas. Hoje nossas escolas ﬁcaram
ainda mais evidenciadas porque, com a pandemia e a nova forma de oferecer educação por

Escola João XXIII

meios eletrônicos, as escolas do governo não
conseguiram fazer frente às novas necessidades. Com isso, ainda mais famílias procuraram
uma vaga em nossa escola, mas sem êxito,
porque não havia mais vagas. Estudar na Escola
João XXIII não
é garantia, mas facilita conseguir um trabalho
pela boa reputação que a instituição tem na
praça.
O Colégio La Salle também partilha destas condições, com a diferença que ainda é
uma escola em construção e de porte menor,
mas que em 6 anos já se tornou uma instituição muito conhecida e procurada na cidade e
arredores. O Colégio tem se destacado numa
outra área, inexistente até o momento, que é

Professores e colaboradores do Colégio La Salle na abertura do ano letivo em janeiro de 2022

o atendimento a crianças com necessidades
especiais sem descuidar, obviamente, das demais. Não há atendimento proﬁssional à altura das necessidades existentes, mas o desejo
de atender a quem precisa de uma educação
diferente é algo de inestimável valor para as
famílias que conseguiram este espaço para ajudar seus ﬁlhos. E os resultados já apareceram,
graças a uma equipe empenhada e dedicada.
Até o momento, o Colégio atende até a 7ª classe com 411 alunos; mas o sonho é completar o
projeto todo pela criação dos espaços que ainda faltam, construindo mais salas e outros ambientes educativos até poder atender o ensino
pré-universitário.
Um terceiro espaço educativo que a missão
lassalista dirige é o CEALS - Centro Educativo
e Assistencial La Salle. É um espaço riquíssimo
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para crianças com diﬁculdades para estudar. O
Centro oferece atividades extras no turno inverso além de oferecer outras atividades formativas e educacionais. As crianças também
recebem lanche e suas famílias são apoiadas
para diminuir a evasão escolar. Este Centro oferece à Comunidade uma biblioteca onde alunos
de outras instituições podem fazer pesquisas
e consultas para seus trabalhos de casa. Bibliotecas são raras aqui na cidade e com isso
o Centro torna-se também um espaço muito
importante para muitas pessoas. As crianças
atendidas regularmente pelo Centro somam
em torno de 600, e os alunos de outras instituições que diariamente aí vem são mais de 100.
Está a acontecer neste momento uma ampliação para atender melhor às demandas atuais.
São 7 salas amplas que estão a ser construídas
e que estão em sua fase ﬁnal. Finalizada esta
construção, que é parte de um Projeto ﬁnan-

Ir. Nelson Rabuske com vocacionados em encontro na
Comunidade La Salle Beira

acolhidos jovens com interesse vocacional,
após um tempo de discernimento e acompanhamento. No Postulado vivem 3 Irmãos responsáveis pela formação e mais 14 postulantes
(candidatos). Infelizmente não temos espaço
e condições de acolher mais. Primeiro porque
a casa não comporta e segundo porque os recursos necessários são limitados para levar a
cabo a formação destes jovens. Mas sentimo-nos abundantemente abençoados porque temos mais vocações do que podemos acolher,
enquanto muitas congregações religiosas, hoje
em dia, não as conseguem mais. Hoje temos
10 Irmãos moçambicanos, frutos desta casa,
resultado dos últimos 8 anos e mais 2 já mais
adiantados, mas todos jovens ainda. Estão a
Centro Educativo Assistencial La Salle – CEALS
ser acompanhados em 2022 mais 25 jovens
para ingressarem oportunamente, dos quais 7
ciado pela Misean-Cara, uma ONG Irlandesa, e
já prontos, na ﬁla de espera, aguardando a sua
uma vez implantado o Projeto todo que inclui
vez e os outros em fase de discernimento. Vodiversos tipos de formação de tutores, será encações há, mas muitas vezes falhamos em nos
caminhada a etapa ﬁnal que consiste na Conscomunicar com elas. Tempos novos, exigem
trução de um espaço poliesportivo. Será mais
métodos, modelos e formas novas.
um espaço para tirar muitas crianças, adolescentes e jovens das ruas, oferecendo-lhes um
lugar seguro para poderem passar seu tempo e
ocuparem-se sadiamente.
E por ﬁm, o Postulado La Salle-Beira.
Este nome que talvez não seja tão familiar
para muitos, é o termo que se usa para uma
das etapas de formação para a Vida de Irmão
De Salle. Este é um espaço estruturado para
formar Irmãos. É a primeira etapa a qual são
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CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS DE LA
SALLE –NOVOS RUMOS
46º CAPÍTULO GERAL –Roma – Maio – 2022
Por Irmão José Figueiredo e Carlos Borrego
A Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs- Irmãos Lassalistas-aprofunda o seu carisma educacional e abre novos rumos.
-Concebe um novo “Pacto Educativo Global”,
pois pretenderá englobar todas as dimensões
do desenvolvimento humano dos tempos modernos e quererá congregar todos os actores
do processo educativo: alunos, professores,
direcção escolar, família, o Estado nacional e
autárquico e empresas. ( São os chamados
stackholders das novas correntes pedagógicas)
-Reforça o papel dos leigos associados e dos
professores (religiosos ou civis) na responsabilização geral dos destinos da Congregação.
-Elege os novos dirigentes gerais: Um asiático
das Filipinas( Brother Armin Luistro) sucede a
um norteamericano ( Brother Robert Sciller)
no cargo de Superior Geral. E o segundo posto
é ocupado por um colombiano ( Hno Carlos).
-Recebe do Papa Francisco um reforço emocional e encorajador para novas caminhadas.

Decorreu esta reunião magna em Roma, na
Casa geral da Congregação durante três semanas do mês de Maio passado.
Para compreendermos melhor o seu desenvolvimento vamos seguir aqui as informações e
pareceres que o Coordenador Geral do Capítulo,
Irmão Jorge Sierra, proferiu em entrevista concedida à Vatican News.
Para dar sequência lógica aos trabalhos adoptou-se uma metodologia especial: a chamada
“investigação apreciativa”. Tenta-se partir do
que já está a funcionar para tentar aprofundar
novos caminhos. É uma abordagem que, em
vez departir dos déﬁces, do que falta, arranca
com a apreciação das forças positivas, a ﬁm de
as tornar mais fortes e criativas.
Com base nesta metodologia o Capítulo percorreu três etapas, diz o Irmão Jorge Sierra:
A primeira foi constituída pela temática da “alegria da acção de graças”, para criar um ambiente de comunidade capitular e para aprofundar
as relações interpessoais.
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A segunda etapa foi dedicada à recolha de informações contidas em relatórios diversos,
estudos de concepção e actas de equipas de
trabalho. Foi chamada a etapa da “audácia da
verdade”.
Na terceira etapa a “da força das decisões”,
através de diferentes dinâmicas foi-se identiﬁcando vários desaﬁos e novos caminhos do
“pacto educacional”.
Nesta etapa de decisões foram eleitos os novos superiores do Instituto Lassalista.
O NOVO SONHO LASSALISTA. E chegou-se a um
texto ﬁnal de um novo sonho lassalista: “Os Irmãos da Escolas Cristãs, chamados por Deus e
interpelados pelas várias formas de pobreza e
injustiça em todo o mundo, assumimos a intuição fundacional e profética da família lassalista
e comprometemo-nos, juntos e por associação,
a ser testemunhos da comunhão e esperança,
através do serviço educacional e evangelizador no meio dos os pobres. Seguindo o Senhor
de La Salle os Irmãos e comunidade de leigos
associados procurarão adaptar-se aos novos
tempos e a novas necessidades”.
Diz ainda o Irmão Jorge Sierra: Sonhamos com
uma família lassalista com diferentes vocações,
que seja fermento para um mundo mais fraterno, extrovertido, para encontrar a Deus nos pobres e promover a justiça.
Evangelizamos educando e educamos evan-

gelizando. Para os Irmãos, a sua vida e o compromisso estão unidos. Não há diferença entre
o que fazemos, por exemplo, numa aula de Religião ou num aula de Matemática…E assim é, e
é o que queremos.
O ENCONTRO FRATERNO COM O PAPA FRANCISCO. Diz ainda o Ir. Jorge Sierra: Pudemos desfrutar durante cerca de meia hora com o Papa
Francisco. Ele quis estar perto de nós. Apresentámos-lhe os membros do novo governo geral.
E o Irmão Superior Geral eleito dirigiu-lhe algumas palavras em nome da família lassalista,
destacando o comprometimento com o Pacto
Educativo Global.
No seu discurso de retribuição o Papa enalteceu os valores da rica tradição pedagógica dos
Irmãos: na responsabilidade, na criatividade, na
convivência, na justiça e na paz. Declarou que o
mundo vive numa emergência educativa, e que
é preciso restaurar um novo pacto de trabalho
conjunto de todos os agentes do processo, em
aliança educativa.
E lembrou que os dois grandes desaﬁos do nosso tempo, a fraternidade e o cuidado da casa
comum só obterão resposta pela via da educação.
E acabou assim: Obrigado pelo que são e pelo
que fazem. Partam com a alegria de evangelicar educando e de educar evangelizando.
Abençoo-vos a todos vós e a todas as comunidades.
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O SÍNODO 2021-2023
CAMINHAR JUNTOS – MARCA DOMINANTE DA IGREJA
NO TERCEIRO MILÉNIO - Para um novo aggiornamento!
Por Albino Ramalho
participação e abrir-se à missão.
O futuro da Igreja Católica,
para aﬁrmar a validade e a
adesão à sua missão junto
dos ﬁéis do mundo inteiro e
mesmo dos não crentes, será
marcado pelos resultados
deste processo sinodal. Pela
sua relevância e amplitude,
este acontecimento é considerado a maior actividade da
Igreja Católica após o Concilio
Vaticano II, a cujo espírito viviA Igreja Católica está hoje confrontada com um ﬁcador de dinâmicas e de “aggiornamento” se
dos acontecimentos mais desaﬁantes da sua pretende regressar, constituindo-se assim em
história, se quer, tal como a missão recebida do seiva e nutritivo alimento de vida individual e
seu fundador, Jesus Cristo, constituir-se como comunitária.
instituição credível e conﬁável de libertação e
salvação do homem no mundo e na sociedade Comunhão, participação e missão – um lema
em que actua. Falamos, precisamente, do Síno- para o caminho. Sob o lema “Para uma Igreja
do, para o qual o Papa Francisco convoca toda sinodal: comunhão, participação e missão”, que
Igreja, de todos os países, regiões e continen- em síntese contém as preocupações e ﬁnalites, com os bispos, clero e todos os ﬁéis, sem dades deste Sínodo, duas perguntas principais
excepção, e homens de boa vontade, a inter- são colocadas aos cristãos do mundo inteiro, e
rogar-se sobre o sentido e premência de um aos demais cidadãos que, independentemente
caminho de sinodalidade como um “caminhar do seu grau de adesão às exigências formais
juntos” que deve constituir a marca dominante da fé que professam, de algum modo se idendo viver e actuar da Igreja neste terceiro milé- tiﬁcam com o ideário e preocupações da Igreja:
nio.
Como se realiza hoje, a diferentes níveis aquele
“caminhar juntos” que permite à Igreja anunciar
Com efeito, é no caminhar lado a lado, que des- o Evangelho, em conformidade com a missão
de a pregação de Jesus, continuada na missão que lhe foi conﬁada? E que passos o Espírito
dos apóstolos, nas vivências da Igreja primitiva nos convida a dar para crescer como Igreja sie na sua melhor tradição de escuta e proximi- nodal? Enfrentar juntos esta interpelação é uma
dade através dos tempos, que ela manifesta tarefa que a todos desaﬁa e provoca exigindo
a sua essência de natureza sinodal e estilo de disponibilidade e vontade de nos colocarmos
vida. Será no aprofundamento desse caminho à escuta do Espírito Santo nos seus diferentes
que a igreja poderá melhor discernir a voz do momentos e formas de falar, e de abertura às
Espírito Santo e descobrir os processos que surpresas que o próprio acto de caminhar nos
podem ajudar a viver a comunhão, a realizar a vai revelando. Deste modo se pode favorecer
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de cúpula de cada país ou região, as suas conferências episcopais (fase nacional). Perspectivou-se como um tempo de ampla escuta e
consulta ao Povo de Deus em que todos os ﬁéis, nas suas diferentes expressões, individuais
e colectivas, foram chamados a livremente opinarem sobre o conteúdo dos temas e questões
já referidos, com o intuito de que toda esta fase
nacional redundasse num amplo processo de
consulta e recolha da enorme riqueza e variedade de experiências de sinodalidade vividas
nos diferentes sectores da Igreja e da sociedade. Como guia facilitador, um questionário,
elaborado pela Secretaria Geral do Sínodo, bem
Fases de realização. Para uma melhor compre- como temas sugeridos no Vademecum , consensão da forma como foi concebido, destaca- tituíam um poderoso recurso de apoio neste
mos as fases previstas para a organização e processo de reﬂexão, escuta e resposta.
implementação deste Sínodo sobre a Sinodali- Do resultado da escuta e consulta efectuadas
dade. Iniciado em Roma nos dias 9 e 10 de Ou- em cada paróquia e estruturas locais, foram
tubro pelo Papa Francisco, e em cada diocese elaboradas sínteses a partir das quais, em cada
no dia 17 do mesmo mês, vai desenvolver-se diocese, até Abril de 2022, uma equipa nomeapor fases até Outubro de 2023: fase diocesana, da pelo respectivo bispo, elaborou por sua vez
nacional, continental, intercontinental e univer- uma síntese a qual, após reunião pré-sinodal
sal. Até Abril de 2022 foi o período de consul- diocesana, foi submetida, para idêntico prota às Igrejas Particulares e Sínodos das Igrejas cesso de análise e síntese, à respectiva conOrientais (fase diocesana propriamente dita), ferência episcopal nacional. Cada conferência
abrangendo as paróquias e seus organismos episcopal, em posse dos documentos-síntese
e movimentos, culminando nos seus órgãos provenientes das respectivas dioceses, elaboo despertar de um dinamismo favorável uma
conversão sinodal, cujos frutos irão progressivamente surgindo e amadurecendo.
Em apoio deste processo, a Secretária Geral do
Sínodo, em Roma, publicou dois documentos
orientadores de todo este trabalho: o Documento Preparatório e o Vademecum para o Sínodo sobre a Sinodalidade, em que se esclarecem conceitos e fundamentos da sinodalidade,
objectivos, níveis de organização e articulação,
núcleos temáticos e questões relacionadas, fases de realização, estratégias de comunicação
e escuta.
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ra por sua vez o seu documento ﬁnal que até
Setembro de 2022 envia para a Secretaria Geral
do Sínodo em Roma. Até Março de 2023, com
base nos contributos das diferentes conferências episcopais, a Secretaria Geral elabora um
primeiro “Instrumentum Laboris”, instrumento
de trabalho, que vai servir de análise e reﬂexão, pelos diferentes órgãos de coordenação
das conferências episcopais continentais e depois, de cada uma das sete regiões continentais da Igreja Católica: África, Oceânia, Ásia,
Médio Oriente, América Latina, Europa, América do Norte – ﬁcando assim concluída a fase
intercontinental. Daqui sairão Sete Documentos
Finais que servirão de base para um segundo
“Instrumentum Laboris” que servirá de base
para a fase universal, o trabalho da 16.ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos em Outubro de 2023, de onde sairão as conclusões e
orientações, espelho e resultado do processo
de escuta e discernimento da voz do Espírito
Santo como alma e vida para um novo alento
no caminho de sinodalidade para um novo caminhar juntos. Em síntese: a promoção de um
novo estilo de viver a comunhão, participação
e missão.
Um caminho a percorrer e intensiﬁcar. Não se
trata de com esta Assembleia Magna dos Bispos, de algum modo “ofuscar as Conferências
Episcopais/Sínodo das Igrejas Orientais e as

fases continentais, mas o de discernir a nível
universal a voz do Espírito Santo que falou em
toda a Igreja”, como expressamente explicitado
no Vademecum, dado o seu objectivo principal:
Promover um novo estilo de viver a comunhão,
participação e missão”, a prolongar na vida de
cada cristão e no modus operandi da Igreja nas
suas mais diversas instituições e formas de actuar no Povo de Deus e da sociedade.
Esta despretensiosa e sintética visão sobre anseios, objectivos, organização, fases de implementação do “Sínodo 2021-2023: comunhão,
participação, missão”, foi concebida com o desejo de, atempadamente, informar e a todos
desaﬁar à participação, na senda do convite do
Papa Francisco, sobretudo na sua fase inicial.
Não tendo sido possível a sua inclusão da edição de deste Boletim, e estando já a mesma
concluída, ﬁca igualmente o alerta e idêntico
desaﬁo a que, como cristãos e cidadãos de boa
vontade, abramos os olhos, os ouvidos e o coração às mensagens e conclusões que emanarão da sua fase universal, a Assembleia Geral
dos Bispos em Roma, em Outubro de 2021. Certamente um reforço e um estímulo no caminhar
juntos com todos os irmãos com os quais, independentemente de nascimento, etnia, cultura,
religião, condição social, é chamada a palmilhar
em espírito fraterno os caminhos da vida, porque a todos nos iguala a mesma condição humana.
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SOLAR DAS BOUÇAS
Entrevista a António Ressurreição
Conduzida por José Carlos Ferreira
“NÃO FAÇO MAIS DO QUE DEVOLVER À SOCIEDADE O QUE DELA RECEBI”
Neste Boletim continuamos a dar a conhecer o
percurso dos Antigos Alunos nas suas mais diversas formas e contextos. E mostramos os caminhos do António Ressurreição que, nos idos
anos 60/70, foi nosso condiscípulo em Barcelos
e em Abrantes. Homem de trato fácil e visão
estratégica alicerçou a sua vida na vontade
de vencer… mas sem vencidos. Abordando as
questões sociais e o seu compromisso com os
outros o António Ressurreição diz-nos :“Não parava para a cidadania …para a vida. Aí aprenfaço mais do que devolver à sociedade, à co- di as matemáticas, o gosto pela leitura(s)… Mas
munidade o que dela recebi…”.
também pela música e artes em geral. Aprendi
a respeitar as diferenças. Foram também espaÉ natural de Balugães, concelho de Barcelos, e ços de desenvolvimento das nossas liberdades
teve origens numa família modesta, sendo o pessoais.
mais velho dos 7 irmãos. O pai era motorista e
a mãe doméstica. O boletim agradece-lhe a sua Bol- De alguma forma o La Salle te "formatou",
disponibilidade para esta entrevista.
deu asas, deu mundo, abriu espaço para o caminho seguido?
A formação estrutural nos Colégios La Salle de
Barcelos de Abrantes
AR - Somos seguramente resultado de muitas
circunstâncias, mas a passagem pela Quinta do
O Boletim (Bol): Como chegaste à Quinta do Galo e Abrantes, foi mais importante na minha
Galo e ao Colégio La Salle de Abrantes ?
vida do que mera circunstância. Tem que ver
com algo mais estrutural, sim. Faz parte da miAntónio Ressurreição (AR): Com a passagem nha formação. Foi o abrir os olhos para o mundo Ir. Amaral pela escola primária de Balugães do. Não é impunemente que se nasce na décadeixei-me seduzir e ingressar no La Salle de da de 50 numa aldeia remota do Minho… onde
Barcelos.
por mais que abrisse janelas não se enxergava
para além da casa do vizinho.
Bol- Desse tempo, que imagens, memórias,
ensinamentos, princípios oumarcas recolheste: O universo empresarial
AR -Não guardo muitas imagens … Julgo que
o mais importante que vivenciei e aprendi
na Quinta do Galo-Barcelos e mais tarde em
Abrantes, tem a ver com um modelo de ensino
muito avançado (que só mais tarde me apercebi) onde os conteúdos académicos, o desenvolvimento e fomento da cultura geral, o desporto,
para além de uma formação religiosa, nos pre-

Bol - Fala-nos do percurso proﬁssional/empresarial dos Têxteis, passando pelas Artes até à
Vinha;
AR - Tal como a experiência no La Salle, o percurso universitário na Universidade do Minho
(UM), com entrada num curso de engenharia,
foi o culminar de uma fase – a académica - de-
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António Ressurreição premiado pela Ministra da Agricultura, Dra Maria do Céu Antunes.
terminante na minha formação geral.
O estar envolvido, desde a primeira hora, na
criação da Associação Académica da UM e ser
dirigente da mesma durante 4 anos consecutivos foi talvez tão importante como a própria
licenciatura. Tecer um percurso proﬁssional é
algo que nem sempre é evidente. Mas a capacidade de sonhar, de formular uma visão, de
deﬁnir valores e elaborar uma estratégia e um
plano de ação para a sua implementação/concretização talvez, de modo natural, se tenha
desenvolvido nessa etapa. Se calhar de modo
inconsciente pelo exemplo “empreendedor”
do próprio JB de La Salle. Mas antes de iniciar
os meus próprios empreendimentos ﬁz muitas
outras pequenas coisas, desde trabalhar num
escritório de advogados, trabalhar nas férias –
como emigrante - a fazer limpezas em Paris...
e, já no ﬁnal, até professor! E isto enquanto estudante e dirigente associativo ( também tinha
que pagar as contas… e os meus pais ainda tinham mais 6 para cuidar)

que não vale tudo para “vencer” ou “ganhar”.
Na gestão de pessoal …Não vale tudo
Bol - Que matriz utilizaste na gestão/coordenação dos teus colaboradores;
AR - Respeito e valorização. Todos somos pessoas. Toda a forma de poder que de um modo
ou de outro seja utilizada para humilhar é inconcebível.
Partilhar valores e objetivos com as nossas
equipas sempre foi o processo mais sustentável. Os outros têm sempre muito mais a aportar
do que imaginamos …
B – Fala-nos dos Têxteis.

AR - Ainda antes dos meus projetos empresariais iniciei a minha carreia de engenheiro, onde
entrei como estagiário e saí como administrador em empresas de média e grande dimensão
com mais de 1000 funcionários. A decisão de
Bol - Quais os limites que te impuseste?
iniciar o meu projeto próprio foi na sequência
da demissão de administrador por divergênAR - Nunca me impus limites para além daque- cias de gestão e estratégias na empresa onde
les que passam pelo respeito pelos outros e de exercia. E porque acreditava nas minhas ideias
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e conceitos avancei com a criação da SICI 93 Das obras expostas talvez o “cruciﬁcado “ do
e mais tarde com a NaturaPura e a Playvest. mestre Cutileiro seja das mais relevantes … que
Tudo projetos inovadores, à altura, assentes se impõe na capela do Solar.
em conceitos muito próprios e que resultavam
do meu modo de olhar o mundo e na procura A Arte e o Vinho
de soluções para novos desaﬁos e problemáticas.
B - Como cruzas, teces e fermentas estas duas
paixões?
Vinhos / Solar
AR - Com muito trabalho e alguma loucura ( já
Bol - Como Chegaste até aqui… aos Vinhos?
tenho, pela idade, direito a alguma insanidade)
AR - Nos ﬁnal de 2018 decidi alienar todas as
minhas participações ﬁnanceiras no setor têxtil
e como tal retirar-me da gestão das mesmas.
Era tempo de mudar… de abraçar outros desaﬁos. A aquisição da quinta do Solar das Bouças
vem na sequência dessa decisão.
Bol - Nuances entre a Vinha e o Têxtil...

Compromisso Social
B - Em que medida podemos considerar o teu
compromisso social? Sabemos que é signiﬁcativo...
AR - Não faço mais do que devolver à sociedade , à comunidade o que dela recebi …

AR - Mundos diferentes… mas os princípios de Projetos / Amanhã
gestão acabam por ter algumas semelhanças:
No ﬁnal temos que ter uma visão, deﬁnir uma B - O que vais continuar e o que vais acrescenmissão e desenvolver estratégias e planos de tar às tuas realizações?
ação ….
AR - Concretizar a criação de um campo de
B - Tipos de vinho que o Solar apresenta e prin- Golfe … porque os nossos jovens têm o direito
cipais características identitárias...
de aceder à prática de todos os desportos e a
este em particular, que parece inacessível para
AR - A quinta do Solar das Bouças foi dos pri- a grande maioria. Por outro lado considero este
meiros, se não o primeiro, “vigneron” da região desporto um dos maiores e melhores elevadodos vinhos verdes. Nos cerca de 24 hectares de res sociais e de criar excelentes oportunidades
vinha a casta predominante é o Loureiro, segui- proﬁssionais
da do Alvarinho e de uma pequena parcela de
arinto que dão origem às cinco referências de
vinhos brancos disponíveis .
Estes vinhos, produzidos e engarrafados na
quinta, são maioritariamente exportados para
os mercados europeus e USA.
B – Sabemos que o Solar tem uma Galeria.
Quantos Autores e Obras ﬁguram? Alguma em
especial?
AR - São vários os autores presentes, predominantemente portugueses como Júlio Resende, Mário Rocha, Paulo Neves, Cruzeiro Seixas,
Bual, Graça Morais, Viegas, João Cutileiro…
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ENTREVISTA COM JOSÉ ESPINHA
Por Albino Ramalho

curso escolar “emperrou” no sétimo ano, antigo 3.º ano liceal, por reprovação em dois anos
consecutivos, no Liceu Diogo Cão. Os meus
pais acharam, de comum acordo, que o grande
sacrifício que se seguiria, em termos monetários, se justiﬁcava para que eu viesse para a
“metrópole” estudar. Aquele acordo ajudou à
separação, sem quaisquer conﬂitos entre nós,
mas com muitos receios da minha parte, por
desconhecer o que me esperava por terras e
vivências desconhecidas.

José Estêvão Espinha Ribeiro de Carvalho, mais
conhecido entre colegas de estudo por José
Espinha ou, simplesmente, Espinha, é natural
de Sá da Bandeira, hoje a angolana cidade de
Lubango, de onde veio em 1965 para o Colégio
La Salle, que frequentou até 1970. Um dos nomes incontornáveis na memória de professores
e colegas do tempo de aluno, pela disponibilidade e cópia de habilidades, nomeadamente
de índole desportiva e musical, que o tornaram um actor imprescindível e empenhado nos
múltiplos eventos do Colégio e um dos grandes
fautores do seu reconhecido prestígio como
dos melhores de Portugal. Este Boletim muito
lhe agradece a resposta pronta e generosa ao
convite a esta entrevista.
Do Lubango para o La Salle: para corrigir o percurso escolar.
Boletim- Quando entrou para o colégio, os
seus pais viviam em Angola, de onde o José
Espinha veio para frequentar o Colégio. Como
foi na família, e pessoalmente, encarado esse
corte com o meio em que crescera e a que estava habituado?

Que conhecimento tinham os seus pais da
obra de La Salle para de Angola o trazerem a
frequentar, no continente, um colégio dirigido
por aquela congregação religiosa?
Essa decisão foi tomada por contactos com família nossa amiga, que tinha um ﬁlho a estudar já no décimo segundo ano, antigo 7.º Ano
liceal, no colégio de Tomar e que aconselhou
vivamente o Colégio La Salle de Abrantes por
ser, no seu entender, um dos melhores em Portugal.
Recorda-se do seu primeiro dia no Colégio?
Que emoções, pessoas, acontecimentos perduram ainda hoje na sua memória?
Recordo-me de chegar a Lisboa onde me esperava um primo meu, major do exército, que me
brindou com uma ida ao antigo Monumental,
para ver o ﬁlme Música no Coração e, no dia seguinte, me levou para o colégio onde fui muito
bem recebido por todos e estranhei, depois, o
ter que arrumar o enxoval e, principalmente, o
ter que fazer a cama.
Até àquele momento, o seu percurso educativo, teria certamente incluído outras escolas.
Que novidades do ponto de vista dos métodos
de ensino-aprendizagem notou em relação à
suas experiências anteriores?

José Espinha. Nascido e criado no Lubango,
antiga Sá da Bandeira, em Angola, o meu per- Fiquei surpreendido, pela positiva, com o rigor
que encontrei, como aluno interno, na parte

18 | o boletim

Janeiro 2022
Associação Antigos Alunos La Salle

respeitante à divisão dos tempos do dia, desde
o levantar, comer, frequentar as aulas, tempos
de estudo e de lazer. Tudo para mim era uma
boa novidade, principalmente no aproveitamento escolar, a que não estava habituado.
Desporto e valores estruturantes da personalidade.

miliar e proﬁssional?
A minha passagem pelo colégio, fez de mim
uma pessoa adulta, leal, justa, muito responsável e a carreira proﬁssional, como Oﬁcial de
Justiça do Tribunal Judicial de Alcácer do Sal, durante trinta e três anos, sempre com classiﬁcações máximas, disso é prova. Irmão Florentino,
Tuna Académica, Os Tunos - projecção do Colégio dentro e fora do País.

Para além do currículo escolar, o Colégio oferecia aos alunos uma gama de actividades complementares da sua formação humana e cultural. Quer referir-se àquelas em que mais se Que pessoas ou acontecimentos mais o imenvolveu e o que elas representaram na sua pressionaram na sua passagem pelo Colégio?
formação?
Nunca me esquecerei, até aos últimos dias da
Sempre gostei de desporto e, nessa área, com minha vida, do nosso tão querido Irmão Florencerto orgulho o digo, era dos melhores. Che- tino (CESAREO DE DIOS CID) que lutou contra
guei a participar nos campeonatos nacionais de tudo e todos, para a formação da Tuna, bem
atletismo, no Estádio Nacional, como campeão como de todos os que nela me acompanharam,
do distrito de Santarém, treinado pelo Professor e que foram muitos, bem como dos tunos FALCarvalho e no campeonato de futebol da As- CÃO FREIRE, BRUGES e DONAS.
sociação de Santarém, onde fui vice-campeão, Mas do que mais me orgulho foi da minha pastreinado pelo Irmão Ramiro, apenas derrotado sagem pela Tuna Académica Colégio La Salle
pelo União de Tomar. Para além destas duas e pelo conjunto musical Os Tunos, os maiores
participações, também ﬁz parte de equipas in- representantes a nível nacional do colégio. Foternas do colégio, de hóquei em patins treinado ram, com a Tuna, muitas actuações nas festas
pelo Carlos Borrego, outra de basquett, ainda do colégio e em muitas vilas e cidades de Poruma outra de ginástica com saltos de plinto e, tugal e Espanha, que culminaram com a ida à
também, a de natação que participou na inau- Rádio Televisão Portuguesa e a gravação de
disco na produtora mais conceituada Valentim
guração da piscina municipal de Abrantes.
de Carvalho. Já com os Tunos, foram muitos
Em que aspectos a sua passagem pelo Colégio bailes de ﬁnalistas em várias cidades de Portuinﬂuenciou o seu percurso de vida pessoal, fa- gal e em todas as festas do colégio.
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… e um rebate na consciência …
Penitencio-me, agora, por nunca ter pedido desculpas aos meus pais, pela minha não
chegada ao título de "DR. ESPINHA", mas ﬁco
imensamente feliz pelos incontáveis bons amigos que ﬁz em cinco anos de interno no colégio, em Abrantes.

alunos de La Salle?
Para que os Lasallistas se orgulhem de o ser e
nunca esqueçam a formação que, a todos os
níveis, receberam em Abrantes, é muito importante que tenham algo que os faça proceder
desse modo e, para isso, nada melhor que receber e contribuir para a feitura do boletim da
Associação dos Antigos Alunos La Salle.

Para ser lassalista, proceder como lassalista
Que mensagem gostaria de endereçar aos
seus antigos colegas, associados e antigos Para todos um forte abraço lassalista.

Entrevista com Egídio Bernardes
Por Albino Ramalho

Uma vida de paixão sino Especial desde 1983 no CEE O NINHO de
pelo desporto e pelos Rio Maior, e sou treinador de Atletismo. Já conmenos válidos.
segui que 8 atletas internacionais alcançassem
recordes mundiais e europeus. E levei um atleNasci em 27 de abril ta com deﬁciência cognitiva aos Jogos Olímpide 1959, na aldeia de cos especíﬁcos de Londres, em 2012 e de Rio
Anteporta, do Conce- de Janeiro em 2016 , os quais continuam a fazer
lho de Rio Maior, com parte da selecção de marcha nos 50 km.
residência na cidade
de Rio Maior. Sou li- Integrei equipas técnicas de âmbito nacional
cenciado em treino em vários campeonatos do Mundo e da Eurodesportivo na ESDRM pa. Colaborei na organização de dois campeo, 2014.
natos da Europa e um mundial de ciclismo, um
mundial de pista coberta em Espinho 2001, e
Frequentei o Colégio La Salle de Abrantes, de em 2017 um campeonato europeu de portado1972 a 1975. Aí tomei gosto pelo desporto per- res do Síndroma de Dawn no complexo desporsonalizado, na pessoa do irmão João Blas de tivo em Gaia.
Salamanca. Quando saí do La Salle ingressei
no colégio Luís Camões de Rio Maior. Agucei, Participei na criação da ADES- Associação de
então, a apetência pela tauromaquia que sem- Desporto Especial do Distrito de Santarém em
pre gostei desde criança. Ainda me fardei pelo 3 de dezembro 1990 e venhoacompanhando
grupo de forcados das Caldas da Rainha. Todo vários atletas do Distrito em eventos intereste percurso inﬂuenciou a atividade proﬁs- nacionais . Organizei o 1º torneio Nacional de
sional que exerço há 39 anos, assim como o Atletismo (por escalões) para a Deﬁciência ingosto pela prática desportiva e a vontade de telectual, em 1993, nas pistas do clube da Ricontribuir com algo benéﬁco em prol daqueles beira de São João.
que Deus me foi pondo no caminho. Por isso
me tenho empenhado em aproveitar todos os Tenho colaborado com a Federação de Desporbenefícios físicos, psicológicos, sociais e morais to para Deﬁcientes e na organização de vários
inerentes a uma prática sistemática desportiva estágios das seleções de Natação e de Atletisa favor de todos os atletas, com ou sem deﬁ- mo. Dinamizei provas desportivas do Boccia
ciência.
Sénior do Distrito de Santarém e , particularmente em Rio Maior.
Exerci as funções de Auxiliar Pedagógico do En-

20 | o boletim

Janeiro 2022
Associação Antigos Alunos La Salle

“ENGENHO”-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DO VALE DO ESTE
Instituição Particular de Solidariedade Social
Exposição pelo seu co-fundador e actual Presidente Manuel Augusto Martins de Araújo/Canário
2018, agraciado pelo Município de Famalicão com a
Medalha de Mérito Municipal de Benemerência.

O ENGENHO – Um projecto, um compromisso
e uma obra a favor da comunidade. Evocação
da trajectória lassalista e do seu lema emblemático: “Entramos para aprender, saímos para
servir”.
Por paradoxal que pareça não me é fácil falar
de um dos projetos e de uma obra a que estou
ligado há quase 30 anos. Fácil sim, e com muito orgulho. E é-me grato, sempre que possível
e a propósito, evocar a minha condição de ter
sido antigo aluno da Escola de La Salle. A par da
UMA OBRA DE GRANDE IMPACTO SOCIAL
educação que recebi dos meus pais, os Irmãos
e Professores ﬁzeram de mim a pessoa que
Breve apresentação do autor
Nasceu em 1959. Casado, natural de Vila Nova de sou. Com uma forma de ser, de olhar, de sentir
Famalicão, viveu em Nine e reside atualmente em e de fazer: sempre orientado por princípios e
Arnoso Santa Eulália.
valores focados no primado da pessoa e na sua
Frequentou, de 1970/75, o Colégio Missionário La condição, na comunidade e nas suas causas a
Salle, em Barcelos, onde tomou consciência para favor do bem comum.
questões sociais e comunitárias. Após passar pelo
Liceu de V. N. de Famalicão, licenciou-se em Geograﬁa pela Universidade do Porto.
De 1981 a 2013 foi professor de Geograﬁa, no Externato Infante D. Henrique / Alfacoop – Cooperativa
de Ensino, CRL, onde, a par da atividade docente,
desempenhou funções pedagógicas e administrativas. É atualmente membro da direção da Escola
Proﬁssional CIOR.
De 1991 a 2001, integrou o Gabinete de Apoio ao
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, ao tempo da presidência de Agostinho
Fernandes. Desempenhou também funções autárquicas como Presidente da Assembleia de Freguesia de Nine e de Arnoso Santa Eulália.
Membro fundador da Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, 1994, é presidente da direção desta instituição, desde 2010. É
ainda membro do Conselho Fiscal da Associação
Dar-as-Mãos, V. N. de Famalicão, e do Conselho Fiscal da União Distrital das IPSS de Braga.
Membro do Conselho Municipal de Educação, foi, em

A instituição ENGENHO
A ENGENHO é uma instituição que surgiu em
meados dos anos 90 no município de V. N. de
Famalicão com o grande objetivo de encontrar
respostas sociais e serviços num território correspondente a 5 freguesias de Arnoso Santa
Maria, Arnoso Santa Eulália, Lemenhe, Jesufrei
e Sezures, localizadas na zona norte do concelho. São freguesias periféricas e com fortes
reminiscências rurais e empobrecidas. Nestas
freguesias não existia qualquer equipamento/serviço de apoio social dirigido à infância
ou idosos, muito particularmente a pessoas
e grupos vulneráveis. Neste contexto, fui um
dos obreiros na implementação de um projeto
e obra de natureza social, solidária e de intervenção comunitária, envolvendo, numa prática
de compromisso, autarcas presidentes de junta
das cinco freguesias, dirigentes associativos e

Janeiro 2022

o boletim | 21

Associação Antigos Alunos La Salle

Sede da Engenho, em Vila Nova de Famalicão

cidadãos de boa vontade. Juntámos, na altura,
à volta da mesa autarcas com posicionamentos
político partidários , desde o CDS à CDU. Todos
unidos e determinados procuramos encontrar
soluções para causas maiores que ultrapassassem os limites e interesses da paroquialidade.
Para o efeito iniciou-se um projeto concebido
num novo paradigma. Como IPSS, e tendo em
conta a importância e virtuosismo do setor social e solidário a favor das comunidades e na
resolução dos seus problemas, para ser viável
e interventiva deveria ser aberta, plural, independente, ter escala e território, crescer de
forma sustentada e saber assegurar a sempre
necessária sustentabilidade económica, ﬁnanceira, organizacional e funcional em que os
seus responsáveis se dedicariam em regime de
voluntariado e numa prática de cidadania ativa.
Trabalhar em rede e parceria num serviço e dinâmica de proximidade.90 trabalhadores diretos
A ENGENHO, e este nome traduz movimento,
a dinâmica e o trabalho das antigas azenhas,
moinhos, lagares de azeite, fulões e serrações,
das margens do rio Este e aﬂuentes, começou a
traçar o seu projeto numa pequena sala da sede
de uma Junta de Freguesia, com uma jovem recrutada no âmbito de um Programa Ocupacio-

nal do Centro de Emprego, prática que sempre
esteve presente na Instituição através do recurso às medidas ativas de emprego do IEFP.
Atualmente a Associação tem 90 colaboradores diretos, sendo a maior entidade empregadora do setor social da zona norte do concelho.
Paralelamente, e com o estatuto de IPSS, foram
estabelecidos os devidos protocolos de cooperação com o Governo, através da Segurança
Social, bem como ﬁrmadas parcerias envolvendo o Município, IEFP, Escolas, Empresas e várias
Organizações. Com os pés bem assentes em
valores de solidariedade e no compromisso social e com vistas para horizontes alargados foi
possível construir, ao longo dos tempos, modernos equipamentos, com destaque para um
multifuncional Centro de Apoio Comunitário e a
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.
PRINCIPAIS ATIVIDADES/RESPOSTAS SOCIAIS
A ENGENHO tem respostas sociais de creche,
pré-escolar e CATL, que integram 148 crianças.
Para apoio aos idosos tem o Serviço de Apoio
Domiciliário. Abrange 47 pessoas. O Centro de
Dia acolhe 20. O Lar de Idosos alberga 48 pessoas. Presentemente é Entidade Coordenadora
Local da Parceria no projeto concelhio CLDS 4G
“Comunidades Incubadoras”, 2020 a 2023.
Com o apoio do ISS I.P./Centro Distrital de Bra-
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Animação em Lar de Idosos.

ga, num serviço de proximidade, tem um Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social,
descentralizado por 13 freguesias do concelho
de V.N. de Famalicão que, em termos de ação
social e RSI, apoia e acompanha 90 e 520 famílias em situação de pobreza e exclusão social,
respetivamente. Esta equipa coordena o apoio
em géneros alimentares a 42 famílias - POAPMC, e a 13 indivíduos - Cantina Social.

junto dos idosos que vivem ou estão sozinhos.
Promove a educação ambiental através do programa Eco-Escolas e Projeto Rios.

A ENGENHO dirige vários projetos direcionados para pessoas mais vulneráveis, como, por
exemplo, “Envelhecimento +positivo” através
de sala de snozelen, sala de ﬁsioterapia, horta e canteiros elevados. Desenvolve o projeto
“Mais perto de quem mais precisa”, Prémio BPI
“la caixa” Seniores 2020, através de uma unidade móvel de apoio geriátrico que visa restabelecer ou reforçar laços sociais, serviços de
proximidade e apoios terapêuticos e de saúde

Como entidade certiﬁcada promove modalidades de formação, em diferentes áreas, para ativos empregados e desempregados.

Com o apoio do IEFP/Centro de Emprego, tem
funcionamento um GIP- Gabinete de Inserção
Proﬁssional – que orienta e acompanha os desempregados na procura ativa de emprego/
formação proﬁssional.

De resto, mais não tenho feito do que exercer a
minha cidadania interventiva e contribuir para
a promoção e defesa da cidadania dos outros,
tentando, de certo de modo, cumprir um pouco o lema da Família Lassalista “Entramos para
aprender, saímos para servir”.
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XXVI ENCONTRO AA BARCELOS 2022
Ir. José Figueiredo, Albino Ramalho – Fotos: David Macedo

«Olá, como estás? Tudo bem contigo?»...«Há
que tempos não te via!» «E tu, sempre na forma do costume. Parece que os anos não passam por ti».
Eram das primeiras palavras entre tantas outras
que se foram ouvindo por aqui e por ali, à medida que os participantes iam chegando, ávidos
de um convívio que ﬁnalmente se concretizava
neste XXVI Encontro dos Antigos Alunos do La
Salle, de 28 do passado mês de maio de 2022.
De facto, a pandemia de certo modo nos deixou
a todos em suspenso, obrigando a uma longa
paragem que aumentou o desejo de nos vermos e abraçarmos; talvez dando ainda mais
valor à necessidade de relembrar uma história
comum, raiz de muitos projetos e, sobretudo,
de uma certa forma de ser e estar na vida.
A direcção da Associação lá estava com tudo
preparado para dispensar o melhor acolhimento possível a todos os que, respondendo ao
convite, ansiavam regressar a uma casa que
foi sua e de muitas gerações, e que continua
a crescer, ﬁel ao desaﬁo fundador - uma escola de educação humana e cristã das crianças e
jovens, sobretudo dos mais pobres, uma escola
La Salle.
O programa iniciava às dez horas com a celebração da Eucaristia, presidida por Frei Lima, um
velho amigo e comunicador exímio da Palavra,
cuja presença nestes encontros muito nos honra e conforta. Também desta vez, e após longos

anos de ausência em Viana, o Pe. António Belo,
durante anos sucessivos capelão desta casa,
nos deu a alegria da sua companhia, concelebrando na Eucaristia e acompanhando-nos no
almoço, um e outro, momentos de elevação espiritual e de partilha de vivências e memórias
conjuntas, com reﬂexos nos embargos de voz e
da lagriminha ao canto do olho. Culpa das emoções destes reencontros de vozes e corações
da amizade.
Com muito agrado e gratidão, de registar também a presença da Comunidade de Barcelos,
em cujas instalações decorre o encontro e se
abriga a sede da Associação, que através do Irmão Joaquim Ferreira, mais directamente ligado à Associação, e do Irmão Óscar, director da
Comunidade, nos acompanharam nos diversos
actos do programa.
A Assembleia Geral, logo ao ﬁnalizar da Eucaristia, outro dos pontos-chave deste encontro
anual, prévio relatório da direcção e parecer do
Conselho Fiscal, aprovou os respectivos documentos bem como as propostas de orçamento
e plano de actividades para o período seguinte.
Expirado o mandato para que foram eleitos os
órgãos sociais da Associação, procedeu ainda
a Assembleia Geral à eleição dos respectivos
órgãos para o triénio 2022-2025. Como novidade, a composição do Conselho Fiscal, que,
presidido pelo engenheiro Carlos Mineiro Aires,
pela primeira vez nos elementos efectivos, é
formado por ex-alunos do La Salle de Abrantes.
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ORAÇÃO DO Antigo Aluno JOEL DUARTE - Jurista
Amigos e irmãos, boa tarde, depois de um dia especial, o sábado passado, na Quinta do Galo, a
minha oração
OBRIGADO SENHOR
Senhor, obrigado por me dares um dia com saúde. Obrigado por me teres dado um dia fora da
solidão, fora das casas designadas da justiça, fora fora dos conﬂitos. Obrigado Senhor por me
dares uma manhã cheia de luz. Obrigado por me possibilitares conviver com gente boa e digo
isto Senhor, sem qualquer rebuço de ironia. Comi, antecipadamente as pataniscas de bacalhau,
cozinhadas pela D. Lurdes o que permitiu também provar o rosé,trazido pelo Carlos Salazar, na
companhia do Duarte e do Ressurreição. Obrigado Senhor, pela sopa quente. Obrigado Senhor
por me permitirem aprender coisas novas. Obrigado Senhor por me teres dado a possibilidade
de agradecer aos Irmãos de Lá Salle, o ensino e a formação mental, que estruturou o meu pensamento. Obrigado Senhor por me permitires sentir essa gratidão, que vem do fundo do meu
hipotálamo ( cavalo marinho do cérebro ). Agora Senhor protege todos esses meus irmãos de La
Salle, religiosos ou não, fora ou dentro da instituição, para mim Senhor continuam a ser sempre
irmãos. Senhor agora, repito o que te peço todos os dias, protege Senhor as crianças, os doentes,
os pobres e os refugiados. Fazei Senhor a paz. Obrigado Senhor.
Posto isto tenho que fazer uma declaração de interesses. Não sou praticante, não frequento a
Igreja, e não dou superiodade moral ao clérigo católico, com algumas excepções naturalmente.
Obrigado amigos, que Jesus Cristo vos acompanhe todos os dias da vida, pois este é mesmo o
único amigo.
Joel Duarte
Na Assembleia Geral e Direcção mantêm-se os
respectivos presidentes do mandato anterior
com entrada de elementos novos, preenchendo por inteiro o número estatutariamente deﬁnido de efectivos e suplentes de cada órgão e
perspectivam uma maior, saudável e renovada
participação dos associados na vida e destinos

da Associação. (Em noticia à parte, elenco dos
órgãos sociais)
O Voto de Louvor para a SOPRO, pelo trabalho
humanista, empenhado e solidário desenvolvido, correspondendo bem aos desejos do seu
fundador, o saudoso e querido Ir. Manuel Reádigos Áreas.
Ainda, como lassalistas desejosos de estar ao
corrente da vida da Congregação, houve espaço para o Irmão Joaquim Ferreira informar sobre o 46.º Capítulo Geral, realizado em Roma,
e dar notícias da obra Lassalista espalhada pelo
mundo.
Seguiu-se um fraternal almoço onde participaram, para satisfação geral, as comunidades
de Barcelos e São Caetano - Braga- e ainda a
directora do Colégio La Salle, prof. Carla Figueiredo.
De destacar, os contributos do Valentim Almeida, Carlos Borrego e António Ressurreição que
nos surpreenderam com generosos néctares de
Moët Chandon e Alvarinho do Solar das Bouças.
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Depois de muita conversa e actualização de
histórias, com sonhos à mistura, veio a “Queimada” , que teve no José Leite, um digno e
competente sucessor do Ir. Luís, que sabiamente a preparou artisticamente a executou, sempre rodeado dos melhores conselheiros nestas
artes ancestrais. Após o “abafementi”, precedida da sentença “queimada est”, todo o mundo
livre provou o elixir dos anjos, como alguns faziam notar ao repetir.
Cientiﬁcamente está garantido, sem perigo de
“fake news”, que não existe qualquer relação
entre o aparecimento de SARS/COVID 19, e a
“Queimada”. O SNS estava lá bem representado
no encontro. Felizmente, “los muchachos/as”
estavam vacinados e os efeitos não deixaram
grandes sequelas.
Para ﬁnalizar, o BOLO festivo, digno do nosso
encontro. Saboreámos, brindámos, rimos ainda
mais e, depois, voltámos para casa, com desejo
de nos reencontrarmos no próximo ano.
Parabéns a todos, em especial aos que com fé,
fraternidade e ternura tudo prepararam para
alegria de quantos pudemos participar e desfrutar de um belo dia.
A todos bem-haja.

ORGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO DE AA DE LA
SALLE PARA O TRIÉNIO 2022-2025
Assembleia Geral
Presidente:
Carlos Borrego – do C. Missionário La Salle de Barcelos
Vice-Presidente:
Albino Ramalho – do C. Missionário La salle Barcelos
Vogal
-Francisco – das Oﬁcinas de São José - Porto
Suplentes:
Daniel Durães, do C.La Salle Barcelos; Egídio Bernardes,
do C. La Salle Abrantes; Fernando Ruﬁno, do C. La Salle
Abrantes
Conselho Fiscal
Presidente:
Carlos Mineiro Aires, do C. La Salle Abrantes
Vogais:
Eugénio Marques, do C. La Salle Abrantes; Rodolfo Miguez Garcia, do C. La Salle de Abrantes.
Suplentes:
João Oliveira, do C. Missionário La Salle – Barcelos; David
Macedo, do C.Missionário La Salle – Barcelos; António
Mendes, do CV. Missionário La Salle – Barcelos
Direção
Presidente
José Carlos Ferreira, do C. Missionário La Salle – Barcelos
Vice-Presidente:
António Oliveira, do C. Missionário La Salle de Barcelos
Secretária
Virgínia Figueiredo,do C. La Salle Barcelos
Tesoureiro
Fernando Paulo, do C. La Salle Barcelos
Vogais:
Avelino Garrido, do C. Missionário La Salle de Barcelos;
Ângela Macedo, do C La Salle de Barcelos; José Leite, do
C. La Salle de Abrantes
Suplentes:
Helder Torres, do C.La Salle de Barcelos; Manuel Ribeiro,
do C. La Salle de B.; Osvaldo Santos-Íden; Alberto Rego
-Íden; Joel Rego - Íden; Belmiro Martins – Íden; José Pedroso,Íden.
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Associação de AA em Jantar fraterno
na comunidade de Braga
Relato do Ir. José Figueiredo, Director
brou as carretas de terra que foi preciso retirar
para abrir a piscina. “Atiravas-te antes do tempo à piscina”, contava o António Oliveira; e ﬁcavas 10 minutos a ver os outros a desfrutar do
banho fresquinho, com água trazida por uma
bomba bem potente do rio Cávado até ao ponto mais alto da Quinta do Galo. Tudo ajudou a
formar e preparar pessoas para a vida com os
seus desaﬁos.
Também se falou de Bujedo, onde o Ir. Luís Miguel foi diretor ainda há bem poucos anos. Foi
uma casa que acolheu diversos grupos oriundos de Portugal, como podem recordar o Carlos
Borrego, o Avelino ou Zé Figueiredo... A passagem por esta casa-mãe conteve muitas alegrias e foi determinante na formação e tomada
de decisões vocacionais. Naquelas vastas paisagens agrestes de calcário e amplos campos
de cultivo, quando se subiam os picos de Cellorigo … até dava vontade de declamar alguns
sonetos de Almeida Garrett. Ah! Que belas recordações!
E, como é normal, aterra-se no presente e sonha-se o futuro, se não o jovem Ir. Filipe ia ﬁcar
defraudado. Assim, falou-se do Capítulo Geral, iniciado há duas semanas; comentou-se o
número atual de jovens em São Caetano, em
contraste com outros tempos em que todos os
cantinhos estavam ocupados. Novos tempos,
novos desaﬁos. E abordou-se ainda o trabalho
da SOPRO e a colaboração que poderá haver a
partir da Associação de Antigos Alunos.
A Associação de AA de La Salle pretendeu manifestar ao Irmãos o maior apreço pelo trabalho
árduo e pouco compreendido que levam a cabo
a favor das crianças mais pobres de Braga.

A Comunidade de Braga, no dia 12 de maio deste ano em curso, teve a alegria de se reunir à
volta da mesa com um grupo de Antigos Alunos
Lassalistas, e celebrar uma bela ceia festiva.
É verdade que a Pandemia ainda não nos quis
abandonar, mas com algumas proteções que
dão certa conﬁança e ajudam a abrir de novo a
nossa casa, sentimos a necessidade de recuperar o sabor do encontro e da partilha.
Como fazem os lassalistas, enquanto se saboreia e se brinda começam a circular as histórias,
as notícias, algumas brincadeiras que fazem
parte do viver e trabalhar juntos em etapas da
formação, experiências e projetos vividos.
São Caetano traz à baila muitas memórias: da
praia em Castelo de Neiva e Vila do Conde e
as visitas dos amigos e famílias acolhidos na
Colónia de férias pelo Ir. David, que deixaram
saudades e boas recordações, como lembra o
Carlos Borrego. Também a experiência de São
Caetano como casa de formação de postulantes e as aventuras que proporcionaram, testemunhou o José Carlos.
Se falarmos de Barcelos, então que falem as Os AA presentes reiteraram o seu apoio à coparedes da casa central e o chalé, os caminhos munidade, tomando nota das diﬁculdades atuda quinta, a mata... uma coleção de narrativas ais na gestão da Instituição de S. Caetano.
sem ﬁm. O Avelino recorda quando se tiravam
pedras da mata que, depois de trabalhadas, levantaram as paredes do edifício central e lem-

o boletim | 27

Janeiro 2022
Associação Antigos Alunos La Salle

“Recordações de uma vida que deixou marca em muitas pessoas”

Homenagem ao Ir. Xavier, o Busta
Por David Macedo

Braga, D. Jorge Ortiga, abriu o programa. O Ir.
Óscar, logo no início da eucarisita, deu as boas
vindas e falou do amigo, do homenageado; seguindo-se uma bela e sentida mensagem do Ir.
Figueiredo. Logo após a eucaristia, as pessoas
continuaram no Ginásio, para participarem no
“In momoriam” com várias intervenções a recordar o homem de braços abertos, o religioso,
o educador, o companheiro, o amigo. A professora Luisa Vieira, depois de destacar o espírito
jovem, relembrou a amizade, o companheirismo, a alegria que brotava do amigo, do colega
de trabalho. O Ir. Esteban de Vega, visitador do
Distrito de Valladolid, recordou os últimos momentos de vida que passou ao lado do amigo
Xavier, destacando não só a forma paciﬁca
como Xavier encarou os últimos momentos difíceis, onde a dor o destroçava, como também
a sua fé, a sua resignação perante a vontade d’
Aquele a quem ele decidiu dedicar toda a sua
vida. Sérgio Pires, antigo aluno de São Caetano, realçou tudo o que de bom recebeu do Ir.
Xavier, agradecendo-lhe todo o seu trabalho,
toda a sua dedicação. Estas intervenções foram
intercaladas com as músicas do Xavier.

A tarde do dia 2 de Julho de 2022 emergiu saudosa, quente, iluminada, enchendo de alegria,
de emoção, de saudade os pátios, todos os recantos do colégio La Salle. Foi, sem dúvida uma
justa, sentida e merecida homenagem ao Irmão
Xavier, o Busta (de Bustamante, seu apelido),
como forma de recordar uma vida que deixou
marca em muitas pessoas, concretamente, das
comunidades de Barcelos e de Braga. Pessoas
que não deixaram de comparecer: Irmãos de La
Salle, vindos de Espanha, Irmãos da Comunidade de Barcelos e de Braga, professores e alunos do colégio, antigos professores e antigos
alunos, familiares e pessoas que conviveram
com ele em São Caetano e dele guardam boas Por ﬁm, as pessoas dirigiram-se para a entrada principal do Ginásio onde se descerrou uma
memórias.
placa comemorativa: “Pavilhão Desportivo IrO Ir. Óscar Lerones, atual diretor da Comuni- mão Xavier”. Houdade dos Irmãos de Barcelos, e representante ve um Porto de
legal da Congregação de La Salle em Portugal, Honra como forma
amigo e companheiro de longa data do Ir. Xa- de agadeceer a
vier, avançou com a ideia de realizar esta sin- vida. Segundo o Ir.
gela homenagem, três anos após a morte, para Óscar: “Tudo correcordar, as imensas vivências, as lembranças reu como estava
queridas, uma vida dedicada aos outros de for- planeado. Foram
ma desinteressada, um educador, um profes- muitos os amigos
sor, uma amigo, um conselheiro, um artíﬁce de Xavier que marque nos deixou cedo e foi para a casa do Pai, caram presença e
concretamente na manhã do dia 28 de Junho de isso foi bonito de
2019. “A ideia era fazê-la logo após a sua mor- ver. Xavier continute, mas a pandemia, que entretanto surgiu no ará vivo nos nossos
corações!”
mundo, impediu que fosse realizada” - disse.
A eucaristia presidida pelo antigo Arcebispo de
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Ponto de Encontro
Página dos leitores
Mensagem do Irmão Olavo Dalvit, Provincial
da Província lassalista de Brasil e Chile e Moçambique. Transmite felicitações a cada AA
lassalista de Portugal.

Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre) e
também nas universidades de Passo Fundo e
S. Paulo.
Essa divulgação ocorreu através da plataforma
“ACADEMIA.EDU”, que me foi informando tamEstimado Carlos Borrego! bém de publicações das referidas universidaCom muita alegria e emo- des sobre química e bioquímica.
ção tomei contato com o Também me foi dado conhecimento de diverBoletim. Vejo nele a ex- sos artigos que citaram o nome de “Valentim
pressão de uma missão Almeida”. Fiquei na dúvida se alguns tinham a
grandiosa, de pessoas ver com a minha pessoa, mas, entretanto, fui
que se sentem compro- questionado se o nome correspondia ao autor
metidos com a verdade e de publicações sobre licores e aguardentes do
com a melhoria das con- Algarve. Também recebi a informação que se
dições de vida daqueles transcreve tal como foi recebida:
que mais precisam, especialmente no conti- “The name “Valentim Almeida” was mentionente africano.
ned in 2 papers recently discovered by AcadeParabéns pela sua dedicação e transmita nosso mia, including one by someone in Sao Bras de
agradecimento e felicitação a cada AA Lassalis- Alportel, Portugal”. Por isso a dúvida foi dissita de Portugal.
pada.
Se nos permitirem iremos compartilhar com os O Boletim nº 12 realçou muito a nossa interligaLassalistas do Brasil, Irmãos e Leigos que po- ção com o La Salle do Brasil. Ficamos a conhedem ver no Boletim a genuína expressão do ser cer com detalhe as atividades que por lá se vão
lassalista.
desenvolvendo e este trabalho sobre o ChamContem sempre com nosso apoio e com certe- pagne e Nicole Moët também terá contribuído
za podemos compartilhar a missão de Moçam- para esta aproximação. Ainda bem!
bique em próximo Boletim.
Parabéns pelos 25 anos de SOPRO. Agradecemos o apoio a tantas crianças e jovens de Mo- Mensagem do AA Manuel Joaquim Lopes
çambique, com os recursos que enviam e com Agostinho.
os voluntários que sempre colaboram.
Estamos juntos. Abraço fraterno e Viva Jesus Boa tarde, Carlos.
em nossos corações.
Há muito, há demasiado tempo que ando para
te explicar a razão do meu silêncio e, o que é
Mensagem de Valentim Ribeiro de Almeida
mais grave, do atraso no pagamento das quoEcos de Nicole Moët e Champagne.
tas. Explicar não é justiﬁcar o que não tem justiﬁcação. Por isso, publicamente, se assim o
Na sequência da publica- entenderes, me penitencio. Os meus queridos
ção constante no bole- amigos e colegas da AAALASALLE não o meretim nº 12 relativa a este cem. Sim, aqueles mesmos que me informam
assunto, venho informar dos principais eventos directa ou indirectamenque esta teve ampla divul- te relacionados com a espiritualidade lassalista:
gação em universidades uns conﬁrmando a alegria de fazermos a mesdo Sul do Brasil, nomea- ma caminhada; outros, carregados de tristeza
damente na Universidade pelos que acabaram a viagem e nos prece-
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ao modo como abre o apetite dos leitores; aos
artigos de fundo do Carlos Borrego carregados
de informação actualizada sobre assuntos da
maior pertinência,; às excelentes entrevistas
do Albino Ramalho cuidadosamente preparaA este propósito, folheando o nosso Boletim, das para ﬁcarmos a conhecer e a admirar os
lembro-me, entre outros, dos Irs. Francisco entrevistados; às pesquisas do Valentim RibeiIglésias e Emílio Mazariegos que, sendo hu- ro sobre os comboios que nos podem levar a
manos, tanto bem espalharam à sua volta, Bujedo e, sobretudo, a descoberta surpreentornando-nos melhores e ajudando-nos, com dente de como o berço de J. B. de La Salle pode
o seu exemplo, nos momentos difíceis do ca- muito bem ter sido regado com o tão apreciado
minho que connosco ﬁzeram. Mereceram bem champanhe Moët & Chandon.
o eterno descanso com que Deus, certamente,
Eis uma pequena amostra do apreço que nutro
os premiou.
por todos aqueles que tão abnegadamente dão
Mas como poderia eu esquecer aqueles que o seu melhor para nos manter ligados pelo esempenham boa parte do seu tempo e saber pírito do Fundador e dos muitos que seguiram
na construção do nosso Boletim? Aqui me con- as suas pisadas.
fesso seu admirador e lhes ﬁco agradecido do Espero, amigo Carlos, ter-me redimido um poucoração por me oferecerem uma informação de co daquele alheamento que, aﬁnal, era só apatanta qualidade embrulhada num graﬁsmo que rente.
nos surpreende, de tão aprimorado e agradáAlguns cuidados de saúde impedem-me de
vel, obra do Pedro Falcão.
estar presente no próximo dia 28. Mas estarei
É, sem dúvida, o rico conteúdo informativo que muito bem representado pelo Amaral e pelo
prende o leitor, do princípio ao ﬁm do nosso pe- Valentim.
riódico.
A todos os presentes e , em particular, a ti um
Permita-se-me, sem desprimor para nenhum abraço bem quente e solidário.
dos outros colaboradores, fazer referência es- Viva Jesus em nossos corações!
pecial aos editoriais do José Carlos Ferreira e
deram na partida para Aquele que nos chama
para Si por ter terminado o aluguer temporário
desta casa terrestre que, por vezes, tratamos
tão mal.

DESTAQUES/ACTUALIDADES
Por Carlos Borrego

Carlos Mineiro Aires eleito presidente do Conselho Superior de Obras Públicas
Carlos Mineiro Aires, ex-bastonário da Ordem dos
Engenheiros do Técnico e atual membro do Conselho de Escola (CE) foi eleito presidente do Conselho
Superior de Obras Públicas (CSOP), assumindo um
papel preponderante no contexto da deﬁnição de
políticas e programas de investimentos estruturais
para o país. Ser bastonário foi uma missão. Agora
tem novo mandato/missão. E toda a sua vida proﬁssional foi e é um serviço e um gosto a favor de
outrem (confere entrevista concedida ao nosso Boletim, o Nº 8, a págs14 a 16).
Carlos Mineiro Aires completou os estudos secundários no Colégio La Salle de Abrantes, entre 1967

e 1969.
Todos nos sentimos honrados com o mérito proﬁssional e humano/ético do nosso antigo colega e
sempre amigo.
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Conferência dos Oceanos de Lisboa – Uma maré
cheia de vontades. As Nações Unidas organizaram
a Conferência dos Oceanos, que decorreu em Lisboa
entre os dias 27 de Junho e um de Julho do corrente ano. Coube a Portugal e ao Kénia a realização

operacional da cimeira. Contou com a presença, ao
mais alto nível, dos representantes de 143 países.
Constituiu um momento alto de congregação de
esforços e de ambições no sentido de garantir
maiores investimentos cientíﬁcos e inovadores e
para mobilizar a acção.
O tempo é contra nós, diria António Guterres mais
tarde, perante a emergência oceânica e em face da
proximidade de um colapso global.
Cada um de nós tem obrigação explícita de salvar
o Planeta Terra/Mar. Encontramo-nos numa nova
era geológica do Antropoceno , em que o homem
(antropos) é predador da Natureza e do seu próprio
destino.
Dia da Sobrecarga da Terra. No dia 28 de Julho deste ano o planeta atinge os consumos de recursos
que teriam sido calculados para todo ano de 2022.
Será chamado o Dia da Sobrecarga da Terra. Isso
representa que a humanidade utiliza mais de 75%
do que aquilo que os ecossistemas do planeta conseguem regenerar (Notícia da Revista Além-Mar
deste mês deJulho)
Papa Francisco oferece-se para mediador
da Guerra da Ucrânia. O Papa Francisco anunciou
que quer deslocar-se a Moscovo e a Kiev para mediar a paz. A sua intenção seria de ir às duas capitais. E, primeiramente, ao país invasor, a Rússia.
Despois deslocar-se-ia à Ucrânia, país invadido.
As autoridades russas já deram a entender que o
momento actual não seria o mais oportuno. Mas a
oferta está em cima da mesa.
Um outro Francisco, o de Assis, faz agora 800 anos,
não teve receio em se encontrar com o Sultão do
Egipto, Malik Al Kamil, para mediar a paz. Também o Francisco do Vaticano tem a experiência de

se aproximar de Califas Árabes. Poderá repetir-se
o cenário. Aﬂora-se uma intuição: para haver paz
tem de haver diálogo.
Carlos de Foucauld - um quase Tuareg no Saara
Argelino. Um inspirador de gerações. A comunhão
com as espiritualidades dos crentes cristãos e
muçulmanos. Charles de Foucauld era originário de
uma família nobre e abastada de França. Ingressou
no exército francês, e foi enviado para a Argélia.
Foi o seu primeiro contacto com o mundo argelino, entre tuaregues e beduínos . Deixa o exército e,
espírito irrequieto, peregrina pela Europa e Terra
Santa e entra na Ordem religiosa da Trapa. Mas a
alma beduína e tuaregue puxou-o de novo para a
Argélia. Mais uma vez se compenetrou com o caráter sagrado da espiritualidade e hospitalidade e
com o coração dos muçulmanos. Continuou trapista
, mas aberto a todos. Inaugurou um novo modelo
de vida contemplativa, mas no coração do mundo
dos pobres, seus coabitantes do território. Viria a
ser assassinado por salteadores errantes à porta do

seu pequeno convento, no dia 1 de Dezembro do
ano de 1916. Foi considerado mártir. A sua biograﬁa, escrita por René Bazin, foi publicada em 1921.
Tornou-se rapidamente um best-sellers e inspiradora de muitas gerações posteriores. Inspirou, certamente, aqueles monges trapistas que em Médéa,
na Argélia, seguiam o percurso espiritual e humano
do Ir. Carlos de Foucauld e que foram também assassinados pelo fanatismo religioso em 1996. Este
episódio induziu também a realização do ﬁlme “Des
hommes et des dieux”, 2010, dirigido pelo cineasta
francês Xavier Beauvois. Também a ﬁgura deste
“quase tuaregue” Carlos de Foucauld entusiasmou
alguns Irmãos Escolásticos da escola de formação
lassalista de Bujedo, em Espanha, especialmente o
autor destas linhas, já nos idos anos da década de
1960. Foi canonizado em 3 de Maio deste ano de
2022.
Parlamento Europeu aprova plano para classiﬁcar energia nuclear e gás natural como energias
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limpas. O Parlamento Europeu aprovou o plano da
Comissão para classiﬁcar a energia nuclear e gás
natural como “energias limpas”. Estas duas fontes
de energia, até aqui consideradas “pouco amigas do
ambiente”, terão um papel a desempenhar na transição para a neutralidade carbónica.

Julho”. Foi membro fundador do Banco Alimentar
Contra a Fome, Alto Comissário para as Migrações
e Etnias Minoritárias, criou e dirigiu o movimento
Leigos para o Desenvolvimento, foi Director da excelente revista de ﬁlosoﬁa e ensaio “ Brotéria” e
envolveu-se nos meios universitários portugueses.

É imprescindível que este plano seja levado à praça
pública. A cidadania exige-o.
Trabalho Infantil em Moçambique. Cerca de 2,4
milhões de crianças moçambicanas estão sujeitas a
trabalho infantil. A situação é devida às condições
de pobreza e vulnerabilidade. “Já elaboramos uma
lista de trabalhos considerados perigosos…” diz a
Ministra do Trabalho. Exploração de minerais, agricultura e silvicultura, caça e pesca são os sectores
envolvidos.
Desmund Tutu – A voz. “Eu podia calar-me, mas
não posso”. Faleceu aos 90 anos no dia 26/2021.
“Nem perante os mais atrozes exemplos de desumanização Desmond Tutu duvidou da força superior do bem”. (Testemunho da Afrolink). O Arcebispo anglicano da Cidade do Cabo, Desmund Tutu, foi
uma referência fundamental na luta contra a segregação racial do apartheid da África do Sul . A par de
Mandela estabeleceu as estratégias para a pressão
interna e externa para se alcançar a abolição do sistema racial. E, extremamente importante, os dois
líderes conceberam o módus faciendi de evitar uma
banho de sangue, como se adivinhava.
Com a atribuição do Premio Nobel da Paz de 1984,
alcançaram o pico da pressão internacional.
Já depois da abolição da segregação racial de 1991
o Arcebispo presidiu à Comissão de Reconciliação
e Verdade. Este comissão concebeu e dirigiu todas
as metodologias e sistemas organizativos para a
transição para um novo regime, transição essa que
pudesse ser do modo mais pacíﬁco possível.
A sua história é imensa.
Evocar uma ﬁgura exemplar de um africano sério,
exemplar e de sorriso alegre e conﬁante, e que deu
voz aos sem voz, foi o propósito do destaque desta
ﬁgura histórica tão elevada da “África Minha” e do
mundo.
Padre Vaz Pinto. Um rosto de simpatia e de conﬁança. Comunicado da Companhia de Jesus:
“É com enorme pesar e consternação, mas com
uma gratidão enorme por tanto bem recebido ao
longo de uma vida cheia, que a Província Portuguesa da Companhia de Jesus comunica a morte
do P. António Vaz Pinto.Faleceu esta manhã de 1 de

Foi distinguido com a Grande Oﬁcial Ordem Infante
Dom Henrique pelo Presidente da República, Jorge
Sampaio, em 2016. O padre Vaz Pinto , um rosto
cristão dos nossos dias.
Novidades do Oeste - Por Valentim Ribeiro de Almeida: A Oeste nada de novo…diz o romance.
Mas é no Oeste, sobretudo em Alcobaça e nas Caldas, que se cultivam as frutas e hortícolas consumidas em Lisboa. (Nos ﬁns de semana vou por lá com
alguma frequência, aproveitando ainda o passeio,
com almoço frente ao imponente mosteiro). Também se “cultivam” muitas vocações religiosas:
Por lá nasceram os cardeais José Policarpo e Manuel
Clemente. Também os atuais bispos de Santarém e
Funchal.
Em julho foram já ordenados 6 sacerdotes diocesanos (e ainda 3 franciscanos e 1 paulista).
Dois deles são da mesma freguesia (Évora de Alcobaça).E dois são gémeos (de Tires).
… também os apóstolos eram enviados de 2 em 2
(Mc. 6-7). Um dos franciscanos é das Caldas.
Banco de Portugal publica documento sobre educação.
-A transmissão intergeracional da educação em
Portugal
-A educação como elevador social. A avaria do
elevador (dados da OCDE)
O interessante documento do BdP do passado mês
de Maio deste ano destaca a permanência em cada
nova geração de parte das condicionantes das gerações anteriores, nomeadamente nos campos das
habilitações e no campo das condições económicas.
Mas não poderemos ignorar tantos investimentos
e avanços das últimas décadas em Portugal: mais
alunos conseguiram passar de ano ou acabaram
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com êxito o seu ciclo formativo; o abandono escolar precoce diminuiu substancialmente; aumentou o
volume de alunos no ensino superior; a juventude
portuguesa sente-se equiparada e igual à juventude europeia.
“Em 2020, 79% dos indivíduos com 25 a 34 anos tinham completado pelo menos o ensino secundário,
o que contrasta com apenas 35,1% na geração entre os 55 e os 64 anos…Cerca de 42% dos indivíduos
entre 25 e 34 anos tinham um grau de qualiﬁcação
superior, o que contrata com os 16,9% por entre os
55 e 44 anos”.
Mas as boas notícias contrastam com o ritmo necessário. A comparação que os números da OCDE
nos apresenta deixa-nos embaraçados. Aparecemos classiﬁcados em lugares muito baixos nas escalas europeias. É que as modiﬁcações positivas em
Portugal decorrem em 5 gerações. Noutros países
ocorrem apenas em duas gerações. E sendo a educação um elevador social inquestionável, cabe-nos
perguntar, juntamente com muitos analistas: Está o
elevador português avariado ?

Os documentos referenciados e os destaques aqui
referidos levam-nos a enunciar algumas correcções:
Há que estabelecer ou corrigir estratégias políticas.
Há que imprimir outro ritmo nas reformas:
Há que instaurar a gratuitidade da frequência e
da alimentação das crianças nas creches, no pré-escolar, nos ATL.( A media decretada há dias da
gratuitidade nas creches vem com muitos anos de
atraso). E o abono de família universal terá de ser
restaurado.
Há que acelerar o ritmo.

COLÉGIO LA SALLE DE BARCELOS – NOTÍCIAS
Por Carla Figueiredo – Diretora do Colégio
Colégio La Salle: Escola de sucesso e de inclu- baixas possível para manter a sustentabilidasão. Educação social como elevador.
de do colégio, na tentativa de aproximar-se
do compromisso antigo de favorecimento das
Último ranking das escolas, 2021.
populações das freguesias envolventes. É que
(públicas e privadas do ensino secundário)
a retirada dos apoios públicos decorrentes do
Contrato de Associação veio prejudicar aquela
O Colégio foi classiﬁcado em 35º lugar do missão e a prática da gratuitidade escolar.
ranking nacional no Índice de Superação. Aparece em primeiro lugar no concelho de Barce- A reposição do volume de alunos e de turmas.
los (7 estabelecimentos) e no distrito de Bra- Aproximar-se-á no próximo ano lectivo do
ga (34 escolas). A média obtida em 2021 foi mesmo número de turmas e de alunos que disde 13,4 em contraste com a média expectá- ponibilizava aquando do tempo do Contrato de
vel, que era de 12,7. Este critério classiﬁca as Associação.
escolas com melhores resultados nos exames Atingirá 2 turmas nos 5º, 8º e 9º e 3 turmas
nacionais em comparação com aquilo que era mo 6º e 7º , no que se refere ao ensino báesperado. Neste cálculo são ponderados facto- sico. Quanto ao ensino secundário alcançará
res socio-económicos e contextos do meio de uma turma do 10º, 11º e 12º em cada uma das
origem dos examinandos.
opções de Ciências e Tecnologia e em Ciências
Já no Ranking Geral ﬁcou classiﬁcado em 55º Sócio-Económicas, embora se pratique a junlugar, num universo de 624 escolas, em 2º lugar ção das duas turmas de cada ano escolar em
no concelho de Barcelos ( de entre 7 escolas) e disciplinas comuns.
em 5º lugar no distrito de Braga ( 34 escolas).
É de destacar o facto de que as mensalidades Parabéns à comunidade educativa
ﬁnanceiras pagas por cada aluno são as mais

