
INTRODUÇAO DA REUNIÃO – JOAO SALES LUIS  
Boa tarde a todos.  
Desejo começar por fazer um cumprimento especial para a Sister Liz que participa 
como Administradora na Fundação, mas também como representante da 
Congregação das Religiosas Dominicanas Irlandesas. Foi esta Congregação que 
instituiu a Fundação no dia 16 de Março de 1993. Faz hoje, 28 anos que a Sister 
Aileen, como primeira Presidente da Fundação, participou na primeira reunião do 
Conselho de Administração. Há sete anos que temos vindo a celebrar este evento, 
excetuando o ano passado por causa do covid, e fazêmo-lo com 2 grandes 
objetivos:  
1) Dar graças a Deus por todo o apoio (em anos anteriores tínhamos a ajuda da 
missa celebrada pelo Frei José Nunes e  
2) juntar o Conselho de administração com uma equipa alargada de 
colaboradores para partilhar informação relevante do Colégio Bom Sucesso, do 
Centro Sagrada Família e da Casinha Nossa Senhora.  
 
Este ano através da comunicação à distância desafiámos mais colaboradores para 
esta celebração, envolvendo todas os professores e educadores, todas as equipas 
ligadas à Pastoral e às Famílias com alma, para além das Equipas técnicas e 
Diretivas e todo o Conselho de administração. Como podem ver são  

 Antes desta reunião o Conselho de administração (CA) esteve reunido e aprovou 
as contas da Fundação de 2020, com um resultado pequeno, mas positivo – todo 
o CA agradece a vossa atitude e sentido de responsabilidade, e aprovou o Plano 
de Atividades – documento que é elaborado por todos os centros e que fica 
disponível para ser lido e analisado por todos no site da Fundação. Recomendo a 
sua leitura porque é muito importante que todos sintamos que estamos a 
caminhar juntos num projeto que tem uma missão muito especifica. 

O nosso programa de hoje, dia de festa, vai consistir em 3 apresentações, uma de 
cada centro e no final era muito bom que conseguíssemos ter um dialogo vivo. Já 
desafiei os meus colegas do CA para questionarem a audiência. Do ponto de vista 
logístico vai correr tudo muito bem porque o anfitrião é o Daniel e ele, como 
sempre, resolverá bem qualquer problema que apareça. Antes de avançarmos 
para as apresentações queria partilhar com todos uma mensagem da Sister 
Aileen. Referiu-me num e-mail “Eu rezo o terço todos os dias, e às vezes dois ou 
três, para todos os meus amigos em Portugal e tenho a certeza que Nossa Senhora 
do Bom Sucesso toma conta deles e das suas famílias. Também se referia a Saint 
Patrick que comemoramos amanhã dia 17. Terminaremos a reunião com uma 
oração feita por este Santo Irlandês. Mas para começarmos bem os trabalhos da 
reunião vou desafiá-los com toda a liberdade a rezarmos todos, em conjunto, uma 
oração que foi escolhida porque: 
 

1)É uma oração do Papa Francisco que é para muitos também um grande profeta 
da Paz e da Tolerância. É uma oração sobre a pandemia, mas com sentido de 
solidariedade e muita esperança. Desejamos muito que estes valores estejam 
sempre presentes na nossa Fundação. 



2). É uma oração a Nossa Senhora, que tem sido rezada no final das missas no 
Convento dos Dominicanos em Lisboa. E a Fundação faz parte da Família 
Dominicana. 

3)introduzi na oração Nossa Senhora do Bom Sucesso, porque ela é a Mãe da 
nossa Fundação e porque tenho a certeza que o Papa Francisco está de acordo.   

16 de Março de 2021  


