INTRODUÇÃO:
O Verão está a chegar e as equipas da Escola começam já a pensar e a programar a festa
de fim de ano para as nossas crianças. Esperamos que seja um ponto alto a culminar este
ano letivo.

NOTÍCIAS BREVES:
• No passado dia 29 de abril pelas 14:00 h, o visitador salesiano regional Stephano
Martoglio, visitou as instalações da nossa Associação, acompanhado do Diretor e
Vice-diretor dos Salesianos do Estoril, respetivamente Pe. Tarcízio e Pe. Rocha Monteiro.
Foram recebidos pelo Vice-presidente da Direção António Bettencourt e pelo colega
Acácio Calvário, bem como pelas diretoras executiva e pedagógica e por outros
membros do pessoal. Pelo facto de se ter realizado à hora em que as crianças se
encontram a dormir, para além de uma vista de olhos rápida às instalações gerais,
apenas foi possível visitar a Sala Lima, onde as crianças ofereceram uma lembrança
preparada por elas. Foi uma curta visita, mas que muito nos honrou.
• Na noite do mesmo dia realizou-se, nos Salesianos do Estoril, uma reunião do CEP
(Conselho Educativo Pastoral), na qual os respetivos membros foram recebidos por
Stephano Martoglio. Nesta reunião, a AAASE fez-se representar pelo Vice-presidente
da Direção.
• Joãozinho Bosco – Problemas de edição a que somos alheios, impediram-nos de
distribuir atempadamente o jornal da Escola, pelo que pedimos desculpa.

EDITORIAL:
Mês de Maio é mês de Maria.
No espírito da velha tradição salesiana, no próximo dia 24 de
maio, domingo, faremos a habitual procissão de Nossa Senhora
Auxiliadora. Esta partirá da Associação pelas 21:00 horas e
percorrerá as ruas vizinhas, nomeadamente o Bairro de Santo
António e contornando a Associação.
Convidamos todos os Antigos Alunos e todos os devotos de Nossa
Senhora a acompanharem esta procissão, dando testemunho
de fé e vivência salesiana.

DIREÇÃO:

O Presidente da Direção, António Joaquim, encontra-se ausente por motivos de doença,
tendo o 1º Vice-presidente, António Bettencourt, assumido interinamente as respetivas
funções.
Todos os membros da equipa lhe desejam rápidas melhoras, para que possamos de novo
contar com ele ao leme desta Barca.

COLABORAÇÃO:
Precisamos de um voluntário para nos ajudar com a edição do Joãozinho Bosco e design
de painéis para a escola. Alguém se oferece? Contactar mariajoaovale@aaase.pt

