Apoio

Sáb. 20 Out. 2018

S ESSÃO

COMEMORATIVA DO

150º A NIVERSÁRIO

A igreja e escola do Torne devem-se à visão, sonho e fé de um homem, Diogo (James)
Cassels (1844-1923).
Enfrentando a incompreensão e as leis do seu tempo (que o levariam à prisão e a uma pena
de deportação), ousou afirmar e praticar a fé que o animava e promover a educação, para
que as crianças de Vila Nova de Gaia pudessem crescer como cidadãos mais livres e com
maior possibilidade de decidir o seu destino, crença ou visão do mundo.
Em 1868 Diogo Cassels escolheu o pequeno lugar do Torne para edificar o primeiro templo
cristão não católico-romano destinado a portugueses no nosso país e estabelecer uma
escola, que formou muitas gerações de gaienses nos valores do trabalho, integridade, fraternidade e justiça social.
O testemunho do Rev. Diogo Cassels, de amor ao próximo e dedicação aos mais fragilizados na sociedade, mantém-se vivo no Torne através da ação da Associação das Escolas do
Torne e do Prado (IPSS) e da igreja de São João Evangelista.

PROGRAMA

10:30 - Acolhimento 11:00 - Descerramento de placa comemorativa
11:30 - Momento devocional 13:00 - Almoço de confraternização 17:00 - Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner: Visita à exposição comemorativa dos 150 anos do Torne; sessão de apresentação da reedição do livro de Diogo
Cassels A Reforma em Portugal (1ª ed., 1908).

INSCRIÇÕES PARA O ALMOÇO
Através do link https://goo.gl/forms/O4EtACh3CHkl23AI3 ou diretamente para o Centro Diocesano (223 754 018; centrodiocesano@igreja-lusitana.org). Pagamento por cheque à ordem da Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica ou por transferência bancária para PT50003300000000546886881 [envio de comprovativo para o mail indicado]. Custo: 25,00 €
- Quem vier no Metro deve sair na estação de General Torres, a 100m. da Escola. Na Rua Afonso de Albuquerque, imediatamente abaixo da
entrada da Igreja, há parque de estacionamento. O almoço será servido no restaurante Quinta da Boucinha (EN 222, V. N. Gaia)

Associação
das Escolas do Torne e do Prado

Paróquia Lusitana de S. João Evangelista
Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica (Comunhão Anglicana)


ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO 150º ANIVERSÁRIO DO TORNE
inscrição
Nome ___________________________________________________________________________________________________________
Endereço ___________________________________________________________C.P. _________-________________________________
Telf. ____________________Tlm. __________________________E-mail _____________________________________________________

Nasc. ______/______/ 19_______

 Aluno entre 19______ e 19______

 Professor entre 19______ e 19______

Custo Almoço: 25,00 €. Pagamento por cheque à ordem da Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica ou por
transferência bancária para PT50003300000000546886881 [envio de comprovativo para o mail indicado].

