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PROGRAMA DO DIA NACIONAL DO  
ANTIGO ALUNO DE D.BOSCO 

SALESIANOS 
 

18 de Junho de 2016 - sábado 
 

 
 
Como é do conhecimento de todos a organização do DIA NACIONAL DO ANTIGO ALUNO DE 
D.BOSCO – Salesianos, para este ano está a cargo do Centro de Évora. 
 
O PROGRAMA foi atempadamente divulgado, pelo que quer os Centros dos Antigos Alunos em geral, 
quer os antigos/as alunos/as de Évora, poderão efetuar as suas inscrições a tempo e horas para facilitar 
a organização, que nestas ocasiões se pretende ainda e sempre melhorar os últimos acontecimentos. 
 
O transporte alugado tem limitação de lugares, assim como o local onde terá lugar o almoço/convívio 
dependerá do número das inscrições que venham a ser efetuadas até ao dia 28 de Maio. 
 
É evidente que o percurso determinado para o convívio deste Dia Nacional, será menos conhecido pelos 
antigos alunos/as e familiares dos outros Centros, do que propriamente do de Évora. 
 
Mas um Dia Nacional, os quais se realizam há 64 anos, é sempre um DIA diferente, pelo convívio, pelos 
encontros entre A A, pelos salesianos que vimos, e não vimos há muitos anos, como e para outros um 
reencontro de anos anteriores, e para nós os Dias Nacionais realizados em Évora, não se têm comparado 
com muitos dos que se realizaram em outros Centros em que representamos o nosso muitas vezes com 
o maior número de participantes. Vamos este ano tentar mudar a situação?  
Antigos/as alunos/as do Colégio de Évora, vamos fazer convívio com os outros dos outros colégios 
salesianos! 
 
Então vamos lá fazer a INSCRIÇÃO até ao dia 28 de Maio, para se procurar com antecedência saber 
como vamos TODOS conviver em mais este Dia Nacional.  
 
Évora nos últimos 25 anos realizou o Dia Nacional em 2001 e 2007, mas em 1956, estiveram presentes 
mais de trezentos A Alunos, (só antigos alunos, pois naquele tempo eram realizados sem antigas alunas 
e sem familiares!!!) 
 
Até breve colegas 
A Direcção 
 

 



 
 

PROGRAMA   
 

10H00 – Recepção aos Antigos/as Alunos/as e Famílias dos diversos Centros, no 
Colégio Salesiano de Évora 

 
10H30 – Partida para o passeio Turístico Alentejano – Monsaraz / Barragem do 

Alqueva 
 

13H00/13H30 – Almoço típico da Cozinha Alentejana  
 

15H30 – Continuação do Passeio e regresso ao Colégio 
17H30 – Sessão Académica 

Abertura: Palavras do Presidente Nacional 
 Ano Jubilar: Palestra pelo Padre Rocha Monteiro 

18H30 – Eucaristia 
19H30 – Despedida 

 
As Inscrições, decorrem  até ao dia 28 de Maio,   através dos Centros; diretamente ao 

Centro de Évora, ou por intermédio da Federação, a efetuar pelos seguintes meios: 
 

- mail do Centro ou da Federação 
 

-Telemóveis: 967557951 ou 966800432 
 

- Aos sábados à tarde, na sede do Centro 
 
 

 


