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1. INTRODUÇÃO 
 

No âmbito do lançamento do ano pastoral 2015/2016 da Família Salesiana que 

decorreu no passado dia 19 de Setembro em Fátima, na casa N. Sra. do Carmo, os 

grupos ADMA reuniram-se pelas 14.30h para a apresentação do Programa Nacional 

ADMA, bem como tratar de outros assuntos da associação 

O encontro contou com a presença do presidente nacional ADMA, Pedro Miguel 

Ricardo, o delegado SDB, Pe. Jerónimo da Rocha Monteiro e a delegada FMA, Ir. 

Fernanda Afonso, e com a presença das direções de alguns dos centros.   

 

2. ASSUNTOS ABORDADOS E APROVADOS 

 

2.1 Foi apresentado o símbolo ADMA a nível nacional, um assunto que se arrastava 

sensivelmente há quatro anos. Foi escolhido um lenço com a identificação de cada 

centro que deve ser usado pelos associados ADMA nos momentos em que a 

associação está representada, nomeadamente nas peregrinações, encontros da Família 

Salesiana, procissões, entre outros. O uso de um símbolo comum a todos os centros 

ADMA tem como objetivo sermos reconhecidos como associação e membros da 

Família Salesiana. Esta proposta foi aceite pelas direções dos centros. Pediu-se para 

que o preço não chegasse aos quatro, cinco Euros.  

 

2.2 Foram apresentadas duas propostas de retiro para os associados ADMA: uma no 

dia 12 de Maio, no final da peregrinação a pé do grupo do Estoril, em Fátima, e outro 

em Balazar numa data a encontrar, possivelmente num fim de semana. Os grupos 

serão avisados destas e de outras atividades. 

 

2.3 Depois de quatro anos de implementação dos ADMA’s, em que houve um grande 

crescimento da Associação de Maria Auxiliadora, chegou-se a acordo de se celebrar 

eleições com todos os corpos dirigentes dentro de um ano. A proposta foi aprovada 

por unanimidade. 

 

2.4 O P. Rocha Monteiro louvou os centros e agradeceu o trabalho que neles se tem 

realizado em honra de Nossa Senhora Imaculada Auxiliadora, nomeadamente através 

das Catequeses Marianas. Pediu a colaboração de todos. Dentro de pouco irão 

aparecer subsídios para implementar a Adoração Eucarística nas primeiras sextas-

feiras de cada mês.  

 

Eram 16.30h quando se deu por concluída a reunião ADMA. 

 

Pedro Miguel Ricardo 
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