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Apresentação 

“És missão! Estou contigo. Este é o tema pastoral que nos desafia a ser instrumento da salvação 

de Deus, guiados por Maria e sustentados pelo Espírito Santo.” 

Pertencer à associação ADMA significa um forte convite para renovação da nossa caminhada 

cristã, do nosso apostolado e da nossa oração como expressão da fé em Deus e de uma vida vivida 

na Sua presença. Maria ama-nos e ama a todos os seus filhos; com o seu amor materno conduz-nos 

no conhecimento e na experiência da vida em Deus. 

A associação ADMA oferece-nos então uma caminhada de santificação e de apostolado, segundo o 

carisma salesiano. Fundada por Dom Bosco, a sua grande devoção à Nossa Senhora Auxiliadora 

foi o segredo da sua extraordinária ação em prol da juventude. 

Temos ainda bem presente a representação que fizemos sobre as “duas Colunas” do sonho de Dom 

Bosco, isto é, a Eucaristia e Maria Imaculada Auxiliadora. Assim, todos os dias 24 de cada mês, 

nos reunimos para a oração do terço, participação na Eucaristia e terminamos com a procissão 

numa devoção a Nossa Senhora Auxiliadora onde manifestamos e testemunhamos esse amor filial 

aberto a todos. 

Agradecemos a Maria Auxiliadora por tantos sinais de renovação e vitalidade da nossa 

Associação; agradecemo-La por todas as pessoas que se empenham e se dedicam a viver o espírito 

e a missão salesiana nos passos de Dom Bosco. 

Bom ano pastoral a todos! 

        Maria Adelaide Santos Torres 

A Presidente 
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Associação de Maria Auxiliadora 

A Associação de Maria Auxiliadora sublinha o valor peculiar da 

devoção popular mariana como instrumento de evangelização e de 

promoção das classes populares. Representa um meio de santificação 

e apostolado e tem como objetivos: viver e difundir a devoção a 

Maria Auxiliadora segundo o espírito de S. João Bosco, renovar as 

práticas de piedade popular, rezar pelas vocações, encher a vida 

quotidiana de atitudes evangélicas e imitar Maria na sua solicitude 

para com os mais necessitados. 

A Associação de Maria Auxiliadora, fundada por S. João Bosco como 

instrumento para "promover o culto ao Santíssimo Sacramento e a 

Maria Auxiliadora dos Cristãos" foi constituída canonicamente no 

Santuário de Maria Auxiliadora em Turim, em 18 de abril de 1869. 

Dom Bosco considerou-a "parte integrante da Sociedade Salesiana". 

Pio IX, com o Breve de 5 de abril de 1870, elevou-a a Arquiconfraria 

com direito a agregar as associações que surgissem em qualquer 

parte do mundo com a mesma denominação e finalidade. 

A 5 de julho de 1989, "o Reitor-Mor, com o seu Conselho, 

reconheceu oficialmente que a Associação de Maria Auxiliadora faz 

parte da Família Salesiana". Em julho de 1997 foi publicado em Turim 

o novo regulamento ADMA, posteriormente traduzido em português. 
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TEMA PASTORAL 2019/2020 
 

“ÉS MISSÃO! ESTOU CONTIGO.” 

 

 “És missão! Estou contigo.” É o tema do ano 2019/2020 nos ambientes 

salesianos de Portugal e Cabo Verde, e desafia os jovens a ser instrumento da 

salvação de Deus, guiados por Maria e sustentados pelo Espírito Santo. 

A consciência de ter uma missão, de ser 
enviado, de colaborar com Deus, marcam a 
vida de todos os que encontram na missão 
evangelizadora, o sentido da sua existência. É o 
amor que se faz obra, compromisso e ação, 
marca da espiritualidade juvenil salesiana 
recebida de D. Bosco, sintetizados no tema 
educativo-pastoral deste ano. 

Concluímos, assim, um itinerário, iniciado há três anos, que antes convidou 

todos a avançar sem medos com o Amor do Pai do Céu – “Não temas! Estou 

contigo.” (2017/2018) – e a trilhar os passos de Jesus – “Segue-Me! Estou 

contigo.” (2018/2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pastoraljuvenil.salesianos.pt/index.php/pastoral/tema-pastoral-2017-2018
http://www.pastoraljuvenil.salesianos.pt/index.php/pastoral/tema-pastoral-2017-2018
http://www.pastoraljuvenil.salesianos.pt/index.php/pastoral/tema-pastoral-2018-2019
http://www.pastoraljuvenil.salesianos.pt/index.php/pastoral/tema-pastoral-2018-2019
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Lema do Reitor-Mor para 2020 
 

«Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu» (Mt 6,10) 

“BONS CRISTÃOS E HONESTOS CIDADÃOS” 

 
Breve introdução ao póster da Estreia 2020, com o lema: "Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no 
céu" (Mt 6,10). "BONS CRISTÃOS E HONESTOS CIDADÃOS". O cartaz remete ao início da obra salesiana. 

Nas proximidades do grande mercado de Porta Palazzo, havia uma escada onde os jovens se sentavam para rir, 
brincar e tomar um lanche. Era lá que Dom Bosco ia se encontrar com eles. Lá "fora". Onde eles se reuniam 
normalmente. E não fazia discursos: simplesmente oferecia amizade. 

Dom Bosco não tinha nada, apenas um grande coração que se revelava em seu olhar: um olhar inesquecível: “O 
que mais se destacava em Dom Bosco era o seu olhar: 
doce, mas muito penetrante, que ia até às 
profundezas do coração; e só era possível resistir-lhe 
olhando-o fixamente” – testemunhou um antigo 
aluno. 

O póster é uma página do Evangelho segundo Dom 
Bosco: Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio 
deles e disse: "Garanto-lhes que se não se 
transformarem e não se tornarem como crianças, 
não entrarão no Reino dos Céus. Aquele que se tornar 
simples como esta criança será o mais importante no 
Reino dos Céus. E quem, por amor a mim, receber 
uma criança como esta, é a mim próprio que recebe" (Mt 18,1-5). 

Dom Bosco é isso. Ele tem os mesmos olhos e o mesmo coração que Jesus. 

Ele tinha uma convicção a respeito da juventude: "É a parte mais delicada e a mais preciosa da sociedade 
humana, sobre a qual se baseiam as esperanças de um futuro feliz". É sua escolha decisiva: "Você é a parte 
mais importante do meu dia", "Você é especial e significa muito para mim" – costumava dizer aos jovens que 
encontrava. É nessa dinâmica diária que se constrói a personalidade dos jovens; é justamente ali que reside o 
cerne do processo educativo que consegue formar "bons cristãos e honestos cidadãos"! 

Seu objetivo era simples e imenso: "Quero que os jovens sejam felizes no tempo e na eternidade". 

No topo da escada ilustrada no póster, há uma porta aberta. Ela representa a porta da casa de Dom Bosco, a 
porta da igreja e a porta da vida. Hoje, com frequência os jovens encontram apenas portas fechadas. Dom 
Bosco quer que eles encontrem portas abertas: as portas de um futuro feliz e de uma vida responsável, as 
portas de uma Fé madura e satisfatória, as portas da alegria, da solidariedade, da criatividade livre. 

É por isso que a Família Salesiana existe. 
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Apresentação do Reitor-Mor: 

Nota: Enquanto apresentava o comentário à Estreia 2019 à Família Salesiana em Turim Valdocco, 

alguns já pediam o esboço da Estreia 2020, para poderem tê-la no início do ano educativo-pastoral de 

algumas partes do mundo. 

Faço-o com alegria, mas insistindo que aqui apenas se esboça um esquema, um rascunho com os 

pontos essenciais que serão desenvolvidos quando prepararei uma reflexão ponderada, interiorizada, 

tranquila e, o quanto possível, profunda e compreensível ao mesmo tempo. 

Gostaria que a Estreia continue a ajudar-nos a ter um fio condutor na guia pastoral do novo ano em 

todas as partes do mundo. Abençoo-vos a todos. 

 

Após o encontro da Consulta mundial da Família Salesiana de maio, em Turim, pensei propor para a 

Estreia de 2020 um tema que, na forma de binômio, encarnasse a essência da nossa educação 

salesiana. Nós o recebemos do próprio Dom Bosco: ajudar os nossos adolescentes, as nossas 

adolescentes e jovens a serem «bons cristãos e honestos cidadãos». Precisamos aprofundar sempre 

mais a nossa identidade de evangelizadores e educadores da fé. 

Há uma crescente fragilidade, e, às vezes, incapacidade, em ser apóstolos e missionários dos jovens. 

E, ao mesmo tempo, há o risco de não educar os nossos jovens para um sentido forte de cidadania, 

justiça social e valores evangélicos que levem a interiorizar, como programa de vida, o serviço aos 

outros, o empenho na vida pública, a honestidade pessoal e a “alergia” a qualquer tipo de corrupção, 

a sensibilidade pelo mundo da migração, o criado e a “casa comum”, que nos foi dada, no empenho 

pela tutela dos indefesos, dos que não têm voz, e que são descartados. 

Pergunto-me: se não conseguimos educar para esses valores, o que estamos obtendo? E que 

evangelização estamos realizando no nome de Jesus? 

Justamente por isso, este empenho educativo é hoje expressão da palavra de Jesus: «Seja feita a tua 

vontade, como no céu, também na terra».1 Essa é e continuará a ser a verdadeira “política do Pai 

nosso” de Dom Bosco. 

0. O que entendemos com “política do Pai nosso” em Dom Bosco? 

 

Sendo a referência a Dom Bosco sobre tão direta e sobre um tema entre os mais sensíveis da sua 

história “dentro” do contexto social – político – eclesial em que viveu, creio ser importante dar 

atenção ao que as nossas fontes têm a dizer sobre o tema. É preciso ter uma ideia clara do que foi 

para Dom Bosco o envolvimento na “polis” do seu tempo: seus grandes “sins” e seus firmíssimos 

“nãos”, que certamente não podem ser transferidos inteiramente para o nosso contexto. 

                                                           
1
 Mt 6,10. 
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A Estreia deste ano permite-nos reconstruir o que Dom Bosco pensava e qual era o seu modo de 

fazer e agir entre os jovens, com a intenção de prepará-los para a sociedade em que viviam, sujeita a 

mudanças impetuosas, em plena revolução industrial, em que para muitos a pobreza chegou a níveis 

extremos: a imensa disparidade social e econômica, ao umento do fenômeno da mendicidade, o 

abandono de crianças “migrantes”... Tudo isso na Itália do século XIX. 

a) A partir das Memórias Biográficas, é muito conhecida e expressão “política do Pater 

noster” usada por Dom Bosco por ocasião de um encontro com o Papa Pio IX em 1867: 

«Tão logo Dom Bosco ficou na presença de Pio IX, este lhe disse sorrindo: “Com que política 

saireis de tantas dificuldades?”. 

“A minha política – respondeu Dom Bosco – é a de Vossa Santidade. É a política do Pater 

noster. No Pater noster suplicamos todos os dias que venha à terra o reino do Pai Celeste, ou 

seja, que se estenda sempre mais, que se faça sempre mais sentido, sempre mais vivo, 

sempre mais poderoso e glorioso: Adveniat regnum tuum! e é o que mais importa”».2 

b) Em todo caso, esta convicção, que devemos compreender em profundidade e em todo o 

seu significado (como faremos no desenvolvimento do texto da Estreia), é também 

iluminada por outros pensamentos de Dom Bosco como este: 

«De fato, com a nossa obra não fazemos política; nós respeitamos as autoridades 

constituídas, observamos as leis que é preciso observar, pagamos os impostos e 

tocamos para frente, somente pedindo que nos deixem fazer o bem à juventude 

pobre e salvar almas. Se se quiser, nós também fazemos política, mas de modo 

totalmente inocente, antes, vantajoso para cada governo. A política se define como a 

ciência e a arte de bem governar o Estado. Ora, a Obra dos Oratórios na Itália, na 

França, na Espanha, na América, em todos os países onde já se estabeleceu, 

dedicando-se especialmente a fazer o bem à juventude mais necessitada, tende a 

diminuir o número dos maus e vagabundos, dos pequenos malfeitores e pequenos 

ladrões, a esvaziar as prisões, numa palavra, tende a formar bons cidadãos que, longe 

de dar problemas às autoridades públicas, são de apoio para elas, a fim de manter na 

sociedade a ordem, a tranquilidade, a paz. Esta é a nossa política; desta somente nos 

ocupamos até agora, desta nos ocuparemos no futuro. É precisamente este método 

que permitiu a Dom Bosco fazer o bem, antes a vós, depois a tantos outros jovens de 

qualquer idade e lugar».3 

                                                           
2
 MB VIII, 594 

3
 J. BOSCO, Palavras dirigidas aos ex-alunos, in ISS, Fontes Salesianas. 1. Dom Bosco e a sua obra. Coletânea 

antológica, EDB, Brasília, 2015, 169. 
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c) Foi esta mesma “política” que levou Dom Bosco a dar respostas eficazes a novas e 

persistentes urgências pelo bem dos seus jovens. 

 

1. Bons cristãos 

 

 Vivendo na Fé do Senhor e com a guia do Espírito 

Há um texto da carta aos Efésios que exprime a beleza e a grandeza do amor a que sonos chamados; 

horizonte que jamais deve desaparecer em qualquer contexto a que se é enviado. Nada poderá tirar 

a dignidade e a grandeza divina que está dentro e antes de toda vida humana como seu destino. O 

fato de ser Paulo a dizê-lo, que tinha diante de si um mundo ainda todo pagão, torna estas palavras 

ainda mais encorajadoras: 

«Por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda paternidade no 

céu e na terra. Que por sua graça, segundo a riqueza de sua glória, sejais robustecidos, por 

meio do seu Espírito, quanto ao homem interior. Que ele faça Cristo habitar em vossos 

corações pela fé, e que estejais enraizados e bem firmados no amor. Assim estareis 

capacitados a entender, com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura, a 

profundidade; conhecereis também o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, e 

sereis repletos da plenitude de Deus».4 

 Vivendo à Escuta de Deus que nos fala. Vivendo o que se anuncia. Com a necessidade de 

evangelizar e oferecer o primeiro anúncio e a catequese 

«Esta sociedade, em seu início, era um simples catecismo».5 Isso nos leva às nossas origens e às 

nossas raízes. Aprendemos de Dom Bosco a paixão evangelizadora para levar todo adolescente, todo 

jovem ao encontro com Jesus. Eis porque jamais podemos deixar de ser evangelizadores dos jovens, 

sabendo que «a evangelização procura também o crescimento, o que implica tomar muito a sério em 

cada pessoa o projeto que Deus tem para ela».6 

O nosso ser educadores e evangelizadores dos jovens requer, da nossa parte, antes de tudo, a 

experiência pessoal, que podemos apresentar aos jovens com palavras, gestos e ações que Deus os 

ama, que «para Ele, és realmente valioso; tu não és insignificante. Importa-se contigo ».7 

 Verdadeiros Cristãos e educadores hoje com a espiritualidade 

→ Sublinhando a espiritualidade de Deus no quotidiano, 

                                                           
4
 Ef 3,14-19. 

5
 MB IX, 61 

6
 EG 160 

7
 ChV 115 
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→ com um modo de viver a espiritualidade salesiana em que o clima de amizade entre o educador e 

o jovem é de grande ajuda para o crescimento pessoal. Na tradição de São Francisco de Sales, crescer 

na fé, mesmo com um guia, não será possível se não houver verdadeira amizade, ou seja, 

comunicação, influxo recíproco; uma amizade que chega a ser verdadeiramente espiritual. 

→ «A relação entre o formador salesiano e os jovens deve ser marcada pela “maior cordialidade”, 

porque “a familiaridade traz amor”, e o amor traz confiança. É o que abre os corações e, então, os 

jovens revelam tudo sem temor (...), porque estão certos de serem amados».8 

 Bons cristãos no desafio dos ambientes não cristãos 

→ O testemunho do nosso irmão P. Tom Uzhunnalil, prisioneiro no Iêmen por 557 dias, testemunha 

para nós que, numa situação humana extrema, a sua interioridade espiritual e a sua fé o mantiveram 

“sadio na mente e no espírito”. Ali, mesmo em silêncio, ele deu testemunho com a sua vida. 

→ Ser capaz de viver um diálogo e um testemunho que se tornam proféticos. 

 Bons cristãos no desafio dos ambientes pós-crentes e pós-cristãos 

→ Desafio que é, antes de tudo, um dom precioso que temos a oferecer à Igreja e que nos é pedido 

pela Igreja e pelo mundo. Talvez, nenhuma família carismática na Igreja esteja mais envolvida com 

um número tão grande de pessoas, das quais a maioria é de jovens, que não são cristãos porque 

pertencem a outras fés ou não o são mais. 

→ Isso nos põe no caminho de uma missão única em seu potencial de testemunho e evangelização. A 

Igreja pede-nos não só para caminhar, mas para sermos precursores nessa frente na Igreja, onde se 

joga todo o futuro dos jovens. 

 Uma fé vivida em comum e em saída de nós mesmos  

→ A dimensão espiritual de toda ação pastoral salesiana deve ser vivida e oferecida adequadamente 

e sem dicotomias. Há muito do que se esvaziar, no que se empenhar, de modo a ver e viver a nossa 

paternidade no mundo, com os outros, como testemunho de fraternidade humana, que é a razão 

evangélica de como tratar os outros (de todas as idades, raças, culturas e religiões), cientes de 

sermos filhos do mesmo Deus. Chamar e tratar os outros como irmãos é reconhecer Deus como Pai, 

e reconhecer Deus como Pai significa ver os outros como irmãos. 

→ Individuamos nesta síntese a base de toda a espiritualidade cristã que se empenha por fazer do 

mundo um lugar de encontro com Deus e fazer do encontro com Ele ocasião de construir um mundo 

melhor.  

→ O Papa Francesco ajuda-nos nisso ao afirmar: «Quando um encontro com Deus se chama “êxtase” 

é porque nos tira fora de nós mesmos e nos eleva, cativados pelo amor e a beleza de Deus. Mas 

podemos também ser levados a sair de nós mesmos para reconhecer a beleza escondida em cada ser 

                                                           
8
 A. GIRAUDO 154, citando G. BOSCO, Due lettere da Roma, 10 maggio 1884, in P. BRAIDO (de), Don Bosco 

educatore, cit. 378-384. 
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humano, a sua dignidade, a sua grandeza como imagem de Deus e filho do Pai. O Espírito Santo quer 

impelir-nos a sair de nós mesmos, para abraçar os outros com o amor e procurar o seu bem. Por isso, 

é sempre melhor vivermos a fé juntos e expressar o nosso amor numa vida comunitária, partilhando 

com outros jovens o nosso afeto, o nosso tempo, a nossa fé e as nossas preocupações. A Igreja 

oferece muitos e variados espaços para viver a fé em comunidade, porque, juntos, tudo é mais 

fácil».9 

→ Este é um verdadeiro convite a viver com sempre maior intensidade a eclesiologia de comunhão, 

em que só se descobre e se valoriza ao máximo o DOM que cada um é e tem no seu estado de vida e 

vocação quando se o ‘doa’ aos outros, quando é colocado a serviço, numa ‘saída’ que começa a 

alcançar antes de tudo os mais próximos. 

 

2. HONESTOS CIDADÃOS 

 

 Os jovens esperam-nos na “casa da Vida” 

→ As expectativas dos jovens são sempre mais urgentes e dramáticas ao se olhar para eles com um 

olhar amplo. Pode-se dizer que, certamente, a população juvenil no mundo nunca foi tão numerosa 

como hoje e, proporcionalmente, jamais foi tão ‘pobre e necessitada’ como o é hoje, pelo número e, 

talvez, também pelas condições de vida. 

→ Continua não menor «a porção mais delicada e preciosa» da sociedade como a definia Dom Bosco. 

Um campo, pois, muito aberto à Família Salesiana, para onde, porém, deve ajudar-nos a olhar. 

→ Creio existir o perigo em diversos ambientes de os salesianos permanecerem facilmente “dentro 

dos muros”, contentando-se com aqueles que entram pelos nossos portões. 

→ Por isso, o grande clamor dos jovens é o de ir ao encontro dos seus problemas ‘reais’: sentido de 

vida, falta de oportunidades, formação, inserção no trabalho... 

 Educar-nos e educar os nossos jovens à Cidadania e ao empenho social. 

→ Como emerge dos documentos dos Sínodos (os três) há uma justiça e uma cidadania de que os 

jovens vão se tornando profetas, que vai além daquelas dos Estados aos quais pertencem. Há uma 

justiça maior do que a expressa pelos ordenamentos jurídicos nacionais e pelos nossos governos. Há 

uma cidadania do mundo casa-comum e do futuro que, sem dúvida, pertence mais às novas gerações 

do que à nossa. 

→ Deveríamos educar-nos para a coragem dessa visão exigente da justiça (Laudato si’, Evangelii 

gaudium...) que tem em mira o desenvolvimento sustentável (os sustainable development goals das 

                                                           
9
 ChV 164. 
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Nações Unidas, os vários Global Compact, em especial o recente sobre a migração que 

vergonhosamente algumas nações não assinaram). 

→ E também fazer-se ouvir contra visões muito míopes e centradas em interesses restritos de 

categoria – notar a sensibilidade ecológica dos mais jovens e o fechamento de não poucos governos 

sobre esses temas. 

→ Faltam no mundo de hoje líderes credíveis, e isso também nos questiona quanto aos nossos 

processos educativos. 

 Educar-nos e educar os nossos jovens no empenho e no serviço político 

→ Creio que aqui há muito terreno a recuperar como Igreja, como Congregação Salesiana e como 

Família Salesiana. Apesar de ser um apelo que retorna de forma mais ou menos forte em todos os 

documentos (de sínodos a capítulos gerais), na prática, a “doutrina social da Igreja”, que é como a 

“magna charta” desse empenho, é um pouco como a ‘cinderela’ da ação educativo-pastoral. 

→ Há jovens das nossas presenças e também jovens religiosos e religiosas da nossa Família Salesiana 

que se perguntam se, realmente, o fim último das nossas obras deve ser a “produção” de laureados 

com os melhores títulos de estudo para uma sociedade muito competitiva, sem jamais questionar o 

modelo socioeconômico que está por trás de tudo isso... 

→ Trata-se também do ponto em que a diversidade da abordagem de Dom Bosco se fará sentir mais: 

justamente para sermos hoje fiéis ao seu espírito precisamos usar expressões quase opostas à sua. O 

Pai nosso pede-nos para ensinar aos jovens, não só como indivíduos, mas também como grupo, a 

serem mais protagonistas do bem-comum, mesmo no campo explicitamente administrativo e 

político. 

→ É preciso entender bem o que queremos dizer com serviço político e como um cristão não pode 

ignorá-lo.  

→ Será uma “longa batalha”, sobretudo conosco mesmos, consagrados e consagradas, que não 

crescemos com essa mentalidade, mas é um clamor do mundo e dos jovens de hoje. 

→ Uma luz vem da realidade do voluntariado, como itinerário gradual e pedagógico para um maior 

empenho na transformação da sociedade. 

 Educar-nos e educar os nossos jovens na honestidade e a manter-se livres da corrupção 

→ É verdadeiramente enorme a potencialidade da Família Salesiana nesse campo e também a 

realidade dos Salesianos cooperadores e ex-alunos no “mundo”, a sua presença na política e nos 

setores de influência. 

→ É um forte apelo à nossa coerência interior. Sobretudo na relação com os leigos.  

→ Será, também, uma oportunidade para caminhar na criação de uma cultura da ética social ou fazer 

que seja mais visível. 
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 Sensíveis e corresponsáveis num mundo em movimento e migração. 

→ Os jovens migrantes foram os primeiros destinatários do Oratório de Dom Bosco. 

→ A maior parte da migração dos povos, jamais tão grande anteriormente na história, é feita de 

jovens. Não será um apelo dirigido à Família Salesiana, a mais capilarmente presente em todos os 

continentes? Não deveríamos ser ESPECIALISTAS neste campo (investindo também em “elevada 

formação”, como se faz para a tecnologia ou a filosofia...)? 

→ Se não formos nós a ‘criar cultura’ nesse front aberto da vida humana, que se alargará sempre 

mais no futuro, quem o será? Quem na Igreja deve ser mais profético nesse front? Os cartuxos, 

talvez? 

→ Parece-me não ser uma insanidade pensar no nosso Movimento Juvenil Salesiano como um 

movimento pelos jovens em movimento. 

 Cuidando da casa-comum como nos pedem os jovens (Laudato si’,13) 

→ O empenho pela casa-comum (visão da ecologia proposta pela Laudato si’) não é um empenho a 

mais: é um horizonte que interpela a totalidade da nossa cultura, da nossa fé, do nosso estilo de vida, 

da nossa missão... educação e evangelização. Não há muito a inventar, porque nisto (tanto a vertente 

da ecologia como a dos direitos dos menores), a direção para onde caminhar já foi claramente 

traçada pelo magistério da Igreja e, agora, intensamente com o Papa Francisco. Como nos 

deixaremos converter...? 

→ A ecologia integral fala-nos de uma proposta educativa integral (em seus valores humanos e 

espirituais). 

 

 Na defesa dos direitos humanos, especialmente nos direitos dos menores. 

→ A finalidade para que fomos suscitados pelo Espírito Santo em Dom Bosco como Família Salesiana 

é entregar toda a nossa vida aos menores, aos jovens, aos adolescentes e às adolescentes do mundo, 

dando prioridade sobretudo aos mais indefesos, aos mais necessitados, aos mais frágeis, aos mais 

pobres. 

→ Por isso, devemos ser especialistas na defesa dos direitos humanos, especialmente dos direitos 

dos menores, e pedir perdão até às lágrimas quando não agimos assim. Não podemos ser cúmplices 

de qualquer abuso, entendendo com isso «abusos de poder, econômicos, de consciência, sexuais» – 

como definido por ocasião do Sínodo sobre Os jovens, a fé e o discernimento vocacional.10 

 

 

 

                                                           
10

 DF 30. 
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3. COM A AJUDA DE MARIA NOSSA MÃE 

 

A presença de Maria no sistema educativo de Dom Bosco tem uma importância fundamental que 

não podemos negligenciar ou ignorar. 

Dom Bosco apresentou-A aos seus jovens como Imaculada, como uma mulher simples e cheia de 

ternura, que vive com alegria o projeto que Deus sobre Ela. Apresentou-A também como Auxiliadora, 

como Mãe amorosa, preocupada para que todos os seus filhos e suas filhas possam viver plenamente 

o sonho que Deus tem sobre cada um deles. 

Na perspectiva de uma educação que ajude adolescentes e jovens e todos nós, como educadores e 

evangelizadores da Família Salesiana, a presença de Maria tem uma dimensão não só devocional, 

mas também “política”: é a Mãe que ajuda seus filhos e suas filhas a viverem plenamente o próprio 

empenho por Deus e pelo mundo criado. É a “política do Pai nosso”. 

Que a nossa Mãe Auxiliadora interceda por todos nós. 

 

Roma, 24 de julho de 2019 

 

P. Ángel Fernández Artime, S.D.B. 

Reitor-Mor 
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OBJETIVO PROVINCIAL PARA A FAMÍLIA SALESIANA 
 
 
Viver o processo de renovação carismática pautando-o pela caridade pastoral 

e pela urgência de levar a Boa Nova a todos os contextos. 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE MARIA AUXILIADORA 

OBJETIVO GERAL 

Com o Auxilio de Maria, empenharmo-nos em ser Missão para todos, 

principalmente para os jovens, tornando-nos apóstolos e missionários do reino. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Incrementar o Amor à Eucaristia e a Maria Auxiliadora como caminho de  
     evangelização 

 
Linhas de ação: 
 
a) Renovar-mo -nos carismaticamente cuidando da formação cristã através de 

uma vida de oração mais abundante e profunda; 

 

b) Ajudarmos as famílias na educação religiosa dos filhos para que sejam Bons 

Cristãos e Honestos Cidadãos. 
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OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   PPPAAARRRAAA   OOO   GGGRRRUUUPPPOOO   AAADDDMMMAAA   
 
 

 Fundamentar a nossa vida espiritual em dois recursos: 

 A Santíssima Eucaristia e Nossa Senhora. 
 
 
  

Linhas de ação: 

 

        Vivendo o dia 24 como momento dedicado a Maria Auxiliadora; 

        Participando nas Adorações Eucarísticas fora da Missa, nas visitas a 
            Jesus Eucarístico e nas Adorações; 

        Convidando jovens a participar nas atividades do Grupo ADMA; 

        Participando nos momentos de convívio com maior empenho e  
            sentido de pertença; 

        Convidando potenciais simpatizantes e amigos a participar em  
            atividades do grupo; 

        Continuando a valorizar a visita da imagem de Nossa Senhora 
            Maria Auxiliadora pelas casas dos Associados e Amigos; 

        Visitando os ADMA não ativos; 
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EEE   NNN   CCC   OOO   NNN   TTT   RRR   OOO   SSS   

 

 CONSELHO ADMA 
 

Reúne-se de dois em dois meses no dia 24 às 21h45. 

 

 ASSOCIADOS ADMA 
 

Comemoramos o dia 24 com o seguinte esquema: 

 

20h30 –  Terço com Exposição do Santíssimo Sacramento ou  

  Procissão 

  

21h00 –  Eucaristia 

 

21h20 - Momento formativo: Exortação Apostólica 

“Laudato Si’” e/ou Regulamento ou outro tema; 

Bênção de Maria Auxiliadora 
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CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  AADDMMAA  
 

 

Delegado local:  Pe. José Augusto M. Fernandes 

   Telm.: 916 169 708 - E-mail: jose49fernandes@gmail.com 

 

Presidente:   Maria Adelaide dos Santos Torres 

Telm.: 919 802 502 - E-mail: adelaidetorres@gmail.com 

Vice-presidente:  Maria Noémia Martins da Graça Ferreira 

Telm.:967653229 - E-mail: marianoemiaferreira@gmail.com 

Secretária:   Isabel Maria da Silva Rodrigues Soares T. dos Santos 

Telm.: 968 114 440 - E-mail: imsantos14@gmail.com 

Tesoureira:   Maria de Lurdes Pereira Santos 

Telm.: 967 681 003 - E-mail: marialurdesps@hotmail.com 

Vogal:   Gabriela Filipa de Oliveira Varandas 

Telm.: 912 406 671 - E-mail: gabrielafovarandas@hotmail.com 

    

 

 

mailto:jose49fernandes@gmail.com
mailto:adelaidetorres@gmail.com
mailto:marianoemiaferreira@gmail.com
mailto:imsantos14@gmail.com
mailto:marialurdesps@hotmail.com
mailto:gabrielafovarandas@hotmail.com


                                                           
 

__________________________________________________________________________________
Grupo ADMA – Salesianos - Rua S. João Bosco, 14 – 3780-453 MOGOFORES – pág. 18 de 31 

 
 

A D M A 
Associação de Maria Auxiliadora 

Centro Local de Mogofores 

PROGRAMA 

ATIVIDADES PASTORAIS 2019/2020 

Setembro 2019 

Dia 05 * Aniversário de Maria da Conceição Simões 

Dia 07  * Aniversário de Maria de Lurdes Cardoso Batista (Lita) 

Dia 08 * Natividade de Nossa Senhora 

Dia 18  * Aniversário de Sara Carreira da Costa 

Dia 19  * Aniversário Luís M. Varandas 

Dia 21  * IV Congresso Nacional dos Salesianos Cooperadores - Balasar 

Dia 24  * Comemoração Mensal de N. Srª Auxiliadora às 20h30 
 

* Aniversário de Ana Paula Seco Lopes Fernandes 

Dia 26  * Reunião do Conselho ADMA às 18h00 

Dia 28 * E-EVANGELIZAR – Formação de Animadores (Estoril) 
 

Outubro 2019 

Dia 05  * E-EVANGELIZAR – Formação de Animadores (Porto) 

Dia 12  * Aniversário de Maria José Silva Pires Marques  

Dia 13 * Beata Alexandrina Maria da Costa 

Dia 16-20 * Visita Provincial a Mogofores 

Dia 19  * Aniversário de Maiara Vaz M. P. Ribeiro 
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Dia 20  * 33.ª Peregrinação Nacional ao Santuário 
   de N. Srª Auxiliadora – Mogofores 
* Domingo Mundial das Missões –   
   Encerramento Ano Missionário e Peregrinação Nacional (Fátima) 

 
Dia 24  * Comemoração Mensal de N. Srª Auxiliadora às 20h30 

Dia 31  * Aniversário de Maria Teresa Martins Conceição Coelho 
 

Novembro 2019 
Dia 01  * Solenidade de Todos os Santos 

Dia 02  * Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos  

Dia 07-10 * VIII Congresso Internacional de Maria  
   Auxiliadora, em Buenos Aires - Argentina 

Dia 08 * 125º Aniversário da chegada dos Salesianos a Portugal 
     - Braga – Colégio de São Caetano 

Dia 10  * Aniversário de Olga Cristina Coelho Oliveira 

Dia 13  * Aniversário de Maria Beatriz Soares Tavares dos Santos 

Dia 24  * Comemoração Mensal de Nossa Senhora Auxiliadora às 20h30 
 21h45 Reunião do Conselho ADMA 
* Solenidade de Cristo Rei do Universo 

Dia 25  * Venerável Mãe Margarida 

Dia 30  * Aniversário de Maria Paula da Silva Rodrigues Soares 
 

Dezembro 2019 

Dia 01  * I Domingo do Tempo do Advento – Ano A 

Dia 07  * 1ºsábado – Adoração ao Santíssimo 

Dia 08  * Solenidade da Imaculada Conceição 
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Dia 17  * Aniversário natalício do Papa Francisco 

Dia 19  * Aniversário de Maria Noémia M. da Graça Ferreira 

Dia 25  * Natal do Senhor 

Dia 27  * Aniversário de Maria Teresa Oliveira 
   Marques Batista 

Dia 29  * Festa da Sagrada Família 
 

Janeiro 2020 

Dia 01  * Solenidade Santa Maria Mãe de Deus 
* Dia Mundial da Paz 
* Aniversário de Maria Teresa da S. R. Soares 

Dia 04  * 1ºsábado – Adoração ao Santíssimo  

Dia 05 * Solenidade da Epifania do Senhor 

Dia 06  * Aniversário de Ana Filipa de Almeida Martins 

Dia 10  * Aniversário de Maria de Lurdes Marques Dias Torres 

Dia 12  * Domingo do Batismo do Senhor 

Dia 16-19 * Jornadas de Espiritualidade da Família Salesiana (Turim) 

Dia 19  * Aniversário de Maria de Lurdes Pires de Almeida 

Dia 24  * Comemoração Mensal de Nossa Senhora Auxiliadora às 20h30 
 21h45 Reunião do Conselho ADMA 
* Festa de S. Francisco de Sales 

Dia 25 * Apresentação do Lema do Reitor-Mor – em Fátima 

Dia 26  * Aniversário de Maria de Lurdes Pereira Santos 

Dia 31  * Solenidade de São João Bosco  
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Fevereiro 2020 

Dia 01  * 1ºsábado – Adoração ao Santíssimo 
* Memória dos Salesianos defuntos 

Dia 02 * Festa da Apresentação de Senhor 

Dia 07  * Aniversário Sr. Pe Joaquim Taveira da Fonseca 

Dia 20 * Santos Francisco e Jacinta Marto 

Dia 21  * Aniversário de Albertina Gomes da Cunha 

Dia 22 * Encontro/Convívio com Grupo ADMA 
   do Porto e Conselho Nacional ADMA 
   em Mogofores 

Dia 24 * Comemoração Mensal de Nossa Senhora Auxiliadora às 20h30 

Dia 26 * 4ªFeira de Cinzas – Início da Quaresma 
 
 

Março 2020 

Dia 01 * 1º Domingo da Quaresma 

Dia 07  * 1ºsábado – Adoração ao Santíssimo 

Dia 08 * Dia Internacional da Mulher 
* V Corrida Salesianos 2020 

Dia 13 * 7º Aniversário do Pontificado do Papa 
   Francisco 

Dia 14  * Aniversário de Maria Adelaide Santos Torres 

* Retiro da FS em Manique (Manique, Estoril, M. Estoril, Cascais,  
   Galiza e Lisboa) 

Dia 15 * Retiro da FS em Évora (Évora, Vendas Novas e Setúbal) 

Dia 19  * Festa de São José e Dia do Pai 
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Dia 20  * Aniversário de Gabriela Filipa de Oliveira Varandas 

Dia 21 * Retiro da FS em Mirandela (Poiares e Mirandela) 

Dia 22  * Retiro da FS no Porto (Porto, Arcozelo, Arouca, Vila do Conde, 
      Balazar e Viana do Castelo) 

* Retiro da FS no Funchal 

Dia 24  * Comemoração Mensal de Nossa Senhora Auxiliadora às 20h30 
 21h45 Reunião do Conselho ADMA 

Dia 25 * Festa da Anunciação do Senhor 

Dia 28  * Retiro da FS em Cabo Verde 

Dia 29  * Retiro da FS em Mogofores (Paranhos da Beira, Mogofores, 
    Ponte de Vagos e Abrantes) 

 

Abril 2020 

Dia 04 * 1ºsábado – Adoração ao Santíssimo 

Dia 05 * Domingo de Ramos 

Dia 09 * Quinta-feira Santa 

Dia 10  * Sexta-Feira Santa 

Dia 12 * Domingo de Pascoa 

Dia 24  * Comemoração Mensal de Nossa Senhora Auxiliadora às 20h30 

Dia 25 * Encontro/Convívio no Porto com Grupo ADMA 

Dia 29 * Início dos Jogos Nacionais Salesianos – (Estoril) 
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Maio 2020 

 
 
 
 
 
 
 
Dia 01 * Durante todo o mês recitação do Terço no Santuário às 21H00 

* São José Operário e Dia do Trabalhador 

Dia 02  * 1ºsábado – Adoração ao Santíssimo 

Dia 03 * Dia da Mãe  /  57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações 

Dia 05  * Aniversário de Maria da Conceição Oliveira Batista Vieira 

Dia 06  * São Domingos Sávio 

Dia 09 * Santa Maria Domingas Mazzarello 

Dia 13  * Festa de Nossa Senhora em Fátima  

Dia 15 * Dia Mundial das Famílias 

Dia 16-17 * 68.ª Peregrinação Nacional da Família Salesiana a Fátima 

Dia 18  * Aniversário de Maria Fátima Almeida Moniz 

Dia 23  * Aniversário de Rui Filipe Vieira 

Dia 24  * Solenidade de Nossa Senhora Auxiliadora 
 Renovação Promessas 

 21h45 Reunião do Conselho ADMA 
* Domingo da Ascensão do Senhor 

Dia 31 * Domingo de Pentecostes 
* Visitação de Nossa Senhora 
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Junho 2020 

Dia 06 * 1ºsábado – Adoração ao Santíssimo 

Dia 07 * Santíssima Trindade 

Dia 10 * Anjo de Portugal e Dia de Portugal 

Dia 11 * Solenidade do Corpo de Deus 

Dia 13  * Aniversário de Maria de Fátima de Jesus Moniz 
  * Santo António 

Dia 19 * Sagrado Coração de Jesus 

Dia 23 * São José Cafasso  

Dia 24  * Comemoração Mensal de Nossa Senhora Auxiliadora 20h30 
  * Nascimento de São João Baptista 

Dia 29 * Apóstolos São Pedro e São Paulo 

Dia 27 * Passeio Grupos ADMA e S.C Mogofores e ADMA Porto 

   a Mirandela 

Dia 30 * Reunião do Conselho ADMA às 18H00 

 

Julho 2020 

Dia 07 * Assembleia Geral ADMA às 21H00 

Dia 10  * Aniversário de Edite Cardoso Silva 

Dia 14  * Aniversário de Isabel Maria Silva R. Soares T. dos Santos 

Dia 15  * Aniversário de Célia Maria Ferreira Oliveira 

Dia 22  * Aniversário de Luísa Madalena Gomes Cruz Henriques 

Dia 24  * Comemoração Mensal de Nossa Senhora Auxiliadora às 20h30 
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Dia 26 * Dia Mundial dos Avós 
 
Dia 27  * Aniversário de Maria Manuela S. Torres 

   R. Soares 

 

Agosto 2020 

Dia 15  * Assunção de Nossa Senhora 

Dia 16  * Aniversário do Nascimento de São João Bosco 

Dia 21  * Aniversário natalício do Reitor-Mor, Pe. Ángel Fernández Artime 

Dia 24  * Comemoração Mensal de Nossa Senhora Auxiliadora às 20h30 

 

ORAÇÃO DE TODA A HORA A NOSSA SENHORA AUXILIADORA 
 

Vem, Maria Auxiliadora! 
Vem comigo, Virgem Pura. 
A Teu lado, a toda a hora 
Minh’alma estará segura! 

 
Vem, não Te esqueças de mim, 
Não te afastes doce Mãe. 
Com Jesus até ao fim, 
Eu contigo irei também. 

 
Virgem Mãe, Auxiliadora, 
Já que me proteges tanto, 
P’ro Mundo a bênção implora, 
Do Senhor três vezes Santo! 
 
Glória ao Pai … 
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ASSOCIADOS 
 
 
 
 ALBERTINA GOMES DA CUNHA 

Data de Nascimento:   21 de fevereiro de 1957 
Promessa:    31 de maio de 2015 
Telemóvel:    966 520 635 
E-mail:    albertinagomescunha@gmail.com 

 
 
 ANA FILIPA DE ALMEIDA MARTINS (N/A) 

Data de Nascimento:   06 de janeiro de 1978 
Promessa:    24 de maio de 2013 
Telemóvel:    933 613 959 
E-mail:    anabeija-flor78@hotmail.com 

 
 
 ANA PAULA MORGADO 
 Data de Nascimento:  23 de abril de 1967 
 Aspirante:   setembro 2019 
 Telemóvel:   918 424 255 

E-mail:    apmorgado22@gmail.com 
 

 
 ANA PAULA SECO LOPES FERNANDES 

Data de Nascimento:   24 de setembro de 1966 
Promessa:    24 de maio de 2013 
Telemóvel:    231 516 006 / 962 864 602 (Zé Manel) 
E-mail:    paulasecofernandes@gmail.com 

 
 
 CÉLIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA 

Data de Nascimento:   15 de julho de 1971 
Promessa:    24 de maio de 2013 
Telemóvel:    231 525 652 
E-mail:    celiamfoliveira@hotmail.com 

 
 
 
 

mailto:albertinagomescunha@gmail.com
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 EDITE CARDOSO SILVA 

Data de Nascimento:   10 de julho de 1957 
Aspirante:   setembro 2015    
Telemóvel:    917 884 880 / 231 522 076 
E-mail:    editecardososilva@gmail.com 

 
 
 GABRIELA FILIPA DE OLIVEIRA VARANDAS 

Data de Nascimento:   20 de março de 1997 
Promessa:    29 de maio de 2016 
Telemóvel:    912 406 671 
E-mail:    gabrielafovarandas@hotmail.com 

 
 
 ISABEL MARIA DA SILVA RODRIGUES SOARES TAVARES DOS SANTOS 

Data de Nascimento:   14 de julho de 1969 
Promessa:    24 de maio de 2013 
Telemóvel:    968 114 440 / 231 512 212 
E-mail:    imsantos14@gmail.com 

 
 
 LUIS M. VARANDAS 
 Data de Nascimento:  19 de setembro de 1972 
 Aspirante:   Setembro 2018    

Telemóvel:   914287049 
E-mail:    luismvarandas@hotmail.com 

 
 
 LUISA MADALENA GOMES CRUZ HENRIQUES (N/A) 

Data de Nascimento:   22 de julho de 1969 
Promessa:    24 de maio de 2013 
Telemóvel:    231 106 093 / 966 058 087 
E-mail:    luisa.henriques22@gmail.com 

 
 
 MAIARA VAZ MELO PINTO RIBEIRO (N/A) 

Data de Nascimento:   19 de outubro de 2001 
Promessa:    31 de maio de 2016 
Telemóvel:    967 977 804 
E-mail:    maiarocas@hotmail.com 
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 MARIA ADELAIDE DOS SANTOS TORRES 
Data de Nascimento:   14 de março de 1963 
Promessa:    24 de maio de 2013 
Telemóvel:    919 802 502 / 231 503 447 
E-mail:    adelaidetorres@gmail.com 

 
 
 MARIA BEATRIZ SOARES TAVARES DOS SANTOS 

Data de Nascimento:   13 de novembro de 1998 
Promessa:    29 de maio de 2016 
Telemóvel:    926 894 404 
E-mail:    tiz.santos11@gmail.com 

 
 
 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA BAPTISTA VIEIRA 

Data de Nascimento:   05 de maio de 1946 
Promessa:    27 de maio de 2012 
Telemóvel:    916 018 678 
E-mail:    mcbvieira05@gmail.com 

 
 
 MARIA DA CONCEIÇÃO SIMÕES 

Data de Nascimento:   05 de setembro de 1957 
Promessa:    27 de maio de 2012 
Telemóvel:    918 145 904 
E-mail:    mconceicao.simoes@gmail.com 

 
 
 MARIA DE FÁTIMA DE JESUS MONIZ 

Data de Nascimento:   13 de junho de 1946 
Promessa:    24 de maio de 2013 
Telemóvel:    967 211 010 
E-mail:     

 
 
 MARIA DE LURDES CARDOSO BATISTA (N/A) 

Data de Nascimento:   07 de setembro de 1953 
Promessa:    24 de maio de 2013 
Telemóvel:    932 895 019 
E-mail:     
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 MARIA DE LURDES PIRES DE ALMEIDA 
Data de Nascimento:   19 de janeiro de 1934 
Promessa:    29 de maio de 2016 
Telemóvel:    231 511 143 
E-mail:     

 
 
 MARIA DE LURDES PEREIRA SANTOS 

Data de Nascimento:   26 de janeiro de 1970 
Promessa:    24 de maio de 2013 
Telemóvel:    967 681 003 
E-mail:    marialurdesps@hotmail.com 

 

 
 MARIA DE LURDES MARQUES DIAS TORRES (N/A) 

Data de Nascimento:   10 de janeiro de 1953 
Promessa:    24 de maio de 2013 
Telemóvel:    960 294 610 / 231 511 140 
E-mail:     

 
 
 MARIA FÁTIMA ALMEIDA MONIZ 

Data de Nascimento:   18 de maio de 1967 
Promessa:    24 de maio de 2013 
Telemóvel:    934 415 702 
E-mail:    fatimamoniz.oc@sapo.pt 

 
 
 MARIA JOSÉ SILVA PIRES MARQUES 

Data de Nascimento:   12 de outubro de 1949 
Promessa:    24 de maio de 2013 
Telemóvel:    231 512 807 / 917 796 105 
E-mail:    mjspmarques@gmail.com 

 
 
 MARIA MANUELA DA SILVA TORRES RODRIGUES SOARES 

Data de Nascimento:   27 de julho de 1945 
Promessa:    24 de maio de 2013 
Telemóvel:    231 512 047 
E-mail:     
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 MARIA NOÉMIA MARTINS DA GRAÇA FERREIRA 
Data de Nascimento:   19 de dezembro de 1952 
Promessa:    29 de maio de 2016 
Telemóvel:    967 653 229 
E-mail:    marianoemiaferreira@gmail.com 

 
 
 MARIA PAULA DA SILVA RODRIGUES SOARES 

Data de Nascimento:   30 de novembro de 1967 
Promessa:    31 de maio de 2015 
Telemóvel:    919 233 847 
E-mail:    mpsoares3@gmail.com 

 
 
 MARIA TERESA MARTINS DA CONCEIÇÃO COELHO 

Data de Nascimento:   31 de outubro de 1948 
Promessa:    24 de maio de 2013 
Telemóvel:    231 512 045 
E-mail:    titacoelho9@gmail.com 

 
 

 MARIA TERESA DA SILVA RODRIGUES SOARES (N/A) 
Data de Nascimento:   01 de janeiro de 1980 
Promessa:    29 de maio de 2016 
Telemóvel:    965 456 151 
E-mail:    teresa_01jan@hotmail.com 

 
 
 MARIA TERESA DE OLIVEIRA MARQUES BAPTISTA 

Data de Nascimento:   27 de dezembro de 1944 
Promessa:    27 de maio de 2012 
Telemóvel:    919 288 253 
E-mail:    mtete.baptista@hotmail.com 

 
 
 OLGA CRISTINA COELHO OLIVEIRA 

Data de Nascimento:   10 de novembro de 1961 
Promessa:    29 de maio de 2016 
Telemóvel:    231 512 067 / 967 291 901 
E-mail:    olgoliveira@gmail.com 

 
 
 
 

mailto:marianoemiaferreira@gmail.com
mailto:mpsoares3@gmail.com
mailto:titacoelho9@gmail.com
mailto:teresa_01jan@hotmail.com
mailto:mtete.baptista@hotmail.com
mailto:olgoliveira@gmail.com


                                                           
 

__________________________________________________________________________________
Grupo ADMA – Salesianos - Rua S. João Bosco, 14 – 3780-453 MOGOFORES – pág. 31 de 31 

 
 

A D M A 
Associação de Maria Auxiliadora 

Centro Local de Mogofores 

 RUI FILIPE VIEIRA 
Data de Nascimento:   23 de maio de 1954 
Promessa:    27 de maio de 2012 
Telemóvel:    916 924 365 
E-mail:    rfvieira54@hotmail.com 

 
 
 SARA CARREIRO DA COSTA (N/A) 

Data de Nascimento:   18 de setembro de 1998 
Promessa:    29 de maio de 2016 
Telemóvel:    916 271 650 
E-mail:    saroca_costa@hotmail.com 

 

 
 

Notas: 
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