Estoril, 9 de maio de 2018

Estimados colegas e amigos,
Depois de o Porto no ano passado e de Évora em 2016 terem acolhido a organização
do Dia Nacional, cabe este ano à Associação de Antigos Alunos Salesianos do Estoril
(AAASE) organizar o 66º Dia Nacional do Antigo Aluno de D. Bosco (DN).
Para além de uma excelente oportunidade para reencontrar e conviver com alguns e
algumas que connosco caminharam, cresceram e partilharam momentos inesquecíveis,
este DN será também um momento privilegiado de formação e reflexão sobre o futuro
da nossa Federação e dos Centros/Associações Locais.
Logo a abrir, teremos uma apresentação da rede “Cuidar da Casa Comum”. Esta
plataforma, que atua em consonância com a Conferência Episcopal Portuguesa,
propõe-se aprofundar e difundir a encíclica Laudato Si, onde todos somos convidados a
despertar para a necessidade de protegermos o planeta em que vivemos, através de
uma efectiva conversão ecológica.
Será também para muitos uma oportunidade imperdível para conhecer de perto o
Centro Social D. Bosco, casa da AAASE, e todo o trabalho pastoral, educativo e social
aí desenvolvido pelos Antigos Alunos ao longo dos últimos 20 anos. Sem dúvida, um
projeto que enche de orgulho todos os antigos alunos.
O dia ficará marcado também por uma singela homenagem ao Pe. J. Rocha Monteiro
pelas suas Bodas de Ouro Sacerdotais, celebradas no passado dia 15 de abril. Será
uma oportunidade de os Antigos Alunos se associarem a este momento marcante na
vida da Família Salesiana.
Segue em anexo programa completo e cartaz promocional para divulgação junto de
cada Centro/Associação, Casa Salesiana ou grupo de contato.
Inscrevam-se até ao próximo dia 31 de maio, para qualquer um dos contatos no
programa em anexo.
Um abraço em D. Bosco,

Celso Neto Nogueira
FPAADB

Rua Saraiva de Carvalho, 75 – 3º | 1250-242 Lisboa

PROGRAMA
10:00 | Acolhimento e Boas Vindas
(Centro D. Bosco - Amoreira)
10:30 | Apresentação “Cuidar da Casa Comum”
11:30 | Eucaristia
13:00 | Almoço convívio
15:00 | Homenagem Pe. J. Rocha Monteiro
15:30 | Sessão Académica
- Palestra Delegado Nacional
- Plano de Atividades Federação
- Apresentação AAAS Estoril
- Voz aos Centros
18:30 | Encerramento

Inscrições
Secretaria da AAASE:
R. Dom Bosco, 1381 | 2765-131 Estoril
Dias úteis das 9:00h às 17:00
Telefone:
214662270 | 961337139 | 966864467
Email:
secretaria@aaase.pt | fpaadb@gmail.com
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