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Editorial 
 
 
 
SANTO E FELIZ NATAL! 

Rosa Cândida Gomes, FMA 
 
 

Envolvidos pelo grande Mistério da Incarnação do Filho de Deus, feito Meni-

no numa pobre e humilde gruta de Belém, somos convidados a descer até à 

gruta e contemplar a grandeza de Deus, numa criança que nasce  no despo-

jamento total e se deixa contemplar pelos mais pobres e humildes da terra. 

 

Este Menino, que de abraços abertos e na ternura do seu olhar, acolhe os 

Pastores que ouvindo o canto dos Anjos, se poem a caminho por entre encos-

tas e caminhos sinuosos e vão adorar o Menino, levando o que de mais preci-

oso possuíam: os seus cordeiros, leite e mel. Oferecem-se na sua pobreza e na 

humildade de todo o seu ser e descobrem naquele Menino o Filho de Deus! 

Adoram-No e contemplam-No! Encontram a verdadeira Paz e Alegria! O 

Messias Prometido. Glória a Deus nas Alturas e Paz na terra… 

 

Também nós somos convidados a descer até à gruta de Belém,  despojarmos 

de tantas coisas supérfluas que nos impedem de encontrar e descobrir o ES-

SENCIAL, de acolhermos na simplicidade, o dom de Jesus que na humildade 

de um presépio nos faz compreender a grandeza da VIDA, na doação incon-

dicional aos outros, no pobre que suplica ajuda, na criança e jovem sem lar e 

sem amor familiar, no velhinho que gastou a sua vida pelos outros e que ago-

ra se sente abandonado sem lugar no seio familiar, sem carinho, sem amor, 

sem aconchego de uma mão amiga. 

 

Também queres descer à gruta  do Presépio? Jesus Menino espera por ti! 

Não deixes que a mensagem do verdadeiro Natal fique esquecida!  

 

Desejo Santas Festas Natalícias e um Novo Ano 2018 coroado de bênçãos de 

Deus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A palavra da Provincial 
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COM MARIA NO MÊS DO ROSÁRIO... 

 
Fernanda Afonso, FMA 

 

Desde há muito tempo, antes da vinda das Irmãs, durante todo o mês de 

Outubro, aqui na Igreja da Chainça, se reza o terço todas as noites. Este 

ano foram cerca de 30 pessoas assíduas diariamente e no dia 20, o número passou a 

cerca de 150, pois se realizou a Procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima que 

percorreu algumas ruas da Chainça durante uma hora. 

Embora tenha cabido às Irmãs toda a organização, houve participação de muitas pes-

soas em várias responsabilidades: HOMENS nos candelabros; ADMA na venda das 

velas, JOVENS no transporte do andor e FMA na orientação do Terço e Cânticos. Foi 

uma noite linda junto a N. Sr.ª de Fátima que o nosso Pároco, Sr. Cónego José da 

Graça, acompanhou desde o primeiro momento e concluiu com palavras de empenho 

sobre o amor a Nossa Senhora e sobre compromissos a tomar depois da vivência do 

Centenário sobre as Aparições de Fátima.  

 
FESTA DA PALAVRA  
 

Fernanda Afonso, FMA 

 
No dia 17 de Dezembro, no preciso dia em que se celebrava o Domingo da Palavra, a 

pedido do Papa Francisco, as 12 famílias das crianças do 4º catecismo, reuniram-se 

na Igreja Nossa Senhora das Graças, na Chainça, para entregar solenemente a Bíblia 

aos seus filhos. Para que não mais se esquecessem que a Bíblia tem a missão de nos 

orientar pelos caminhos da vida, o que exige que a meditemos aos poucos, a Ir. Auro-

ra entregou aos pais uma vela acesa, para simbolizar o compromisso de acompanhar 

os filhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Em comunidade... 
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140º ANIVERSÁRIO DA PRIMEIRA EXPEDIÇÃO FMA 
 

Fernanda Afonso, FMA 

 
No passado dia 14 de novembro quisemos celebrar neste recanto da Paróquia de S. 

Vicente os 140 anos do primeiro envio das nossas Irmãs Missionárias para a América. 

Feita uma pequena adaptação da Celebração que recebemos e um PPT com uma apre-

sentação, no Domingo anterior toda a Comunidade Cristã foi convidada a participar 

na nossa Oração da tarde, às 19.15h. Vieram 20 pessoas, a maioria dos ADMA, mas 

não só, também uma família da Catequese. Foi seguida com agrado e sentiram-se 

mais responsabilizados por pedir ao Senhor da Messe que mande mais operários para 

a sua messe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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FESTA DA PALAVRA 
 

Clara Jardim, catequista 

No dia de 5 de novembro de 2017, pelas 10 horas, o 4º ano celebrou a Festa 

da Palavra, na igreja paroquial de Cascais. 

A Eucaristia foi animada pelas crianças, que além de cantarem, também se responsa-

bilizaram pelas leituras, bem como, pelo peditório.  

Esta celebração é de cariz especial pois os alunos do 4º ano recebem, pelas mãos do 

senhor Padre, a Bíblia Sagrada, que as irá acompanhar pela vida fora. Deste modo, os 

alunos irão ao longo do ano aprofundar a Palavra de Jesus, na catequese. 

As crianças gostaram bastante desta cerimónia porque as sensibilizou a seguirem a 

Palavra de Deus, para no futuro serem “bons cristãos e honestos cidadãos” (D. Bosco). 

 
VISITA DA NOVA SUPERIORA 
 

Fernanda Afonso, FMA 

 

Foi notícia no Jornal de Abrantes: “Do dia 16 ao dia 18 de dezembro esteve 

na Chainça a nova Superiora nacional das Irmãs Salesianas, FMA, em visita 

à Comunidade Local e sua missão. Encontrou-se também com o grupo ADMA 

(Associação de Maria Auxiliadora) e com alguns jovens e catequistas com quem pas-

sou quase uma hora de diálogo e partilha sobre o modo de viver a fé, hoje, à luz da vi-

da da primeira Filha de Maria Auxiliadora, Santa Maria Domingas Mazzarello, de 

quem deu a cada um uma lembrança”.  

No dia 17 participou em todas as Celebrações do Domingo da Palavra, quer na Chain-

ça, quer na Igreja de S. Vicente – Igreja Paroquial – onde colaborou na Oração da 

Ação de Graças. Foi uma presença de Madre Mazzarello. “Ir. Rosa Cândida, continu-

amos a rezar por ti e pela tua importante missão.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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ENCONTRO DE NATAL NA ASSUNÇÃO  
COM A COMUNIDADE EDUCATIVA 
 

Encarnação e Rosa, Professoras 
 

Há um tempo para parar, refletir, sorrir, amar e encontrarmo-nos com Deus. 

 

No dia 20 de dezembro, na nossa casa da Assunção (docentes, não docentes, pessoal 

auxiliar, administrativo e Irmãs), tivemos o nosso momento de Natal. 

 

Momento de oração partilhado com todos, onde cada uma de nós se encontrou mais 

perto de Jesus Menino. 

 

E como estamos a viver o ano da Palavra na Diocese de Lisboa, a Diretora da Escola, 

Irmã Fernanda Luz, presenteou-nos com o maravilhoso livro da Bíblia para que cada 

uma possa, sempre que queira, falar com Deus e escutá-Lo. 

 

Como o Bom Pastor, que cuida das suas ovelhas, cada uma recebeu uma Mensagem de 

Paz, carinho e amizade, em sinal de reconhecimento pelo trabalho que fazemos nesta 

casa. Tal como D. Bosco fazia com cada um dos seus rapazes, para quem tinha sempre 

uma palavra diferente, de acordo com o coração de cada um. 

 

Com o coração confortado e com alegria, iniciámos o nosso tradicional lanche de Na-

tal, onde o convívio e festa foram os reis da tarde. 

 

A vida é feita destes pequenos momentos, que são o alimento da alma e do coração de 

todos nós. 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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EU SOU MISSÃO! 

Anabela  Silva, FMA 

«A missão da Igreja, destinada a todos os homens de boa vontade, funda-se sobre o poder 

transformador do Evangelho. Este é uma Boa Nova portadora duma alegria contagiante, porque con-

tém e oferece uma vida nova: a vida de Cristo ressuscitado, o qual, comunicando o seu Espírito vivifica-

dor, torna-Se para nós Caminho, Verdade e Vida (cf. Jo 14, 6). É Caminho que nos convida a segui-Lo 

com confiança e coragem. E, seguindo Jesus como nosso Caminho, fazemos experiência da sua Verdade e 

recebemos a sua Vida, que é plena comunhão com Deus Pai na força do Espírito Santo, liberta-nos de 

toda a forma de egoísmo e torna-se fonte de criatividade no amor.»  

(Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, 2017) 

 

Em pleno mês de outubro, ainda iluminados pelo Centenário das Aparições de Nossa 

Senhora em Fátima, a comunidade educativa do Colégio Nossa Senhora do Alto, viveu 

o mês missionário em sintonia com o tema proposto pela Obras Missionárias Pontifí-

cias (OMP) «Com Maria, Missão de Paz». Tendo presente as palavras do Papa 

Francisco acima referidas e com o apelo a cada um sentir-se missão, libertando-se de 

toda a forma de egoísmo e olhando para a realidade do nosso mundo em todas as suas 

dimensões, foi proposto uma reflexão para os alunos e educadores na linha dos direi-

tos humanos. Os alunos da Pré-escolar, através de um powerpoint, foram convidados 

a serem missionários de paz com a realização de boas ações na escola, em casa e de-

mais lugares.  

 

Para os alunos do 2º ciclo, propôs-se a visualização de alguns testemunhos a partir do 

filme/ documentário #Human. Relatos de quem viu os seus direitos a serem retira-

dos devido à guerra, aos conflitos políticos e económicos; relatos de quem não tem paz 

e gostaria de a ter; relatos de quem perdeu tudo, sobretudo a família. Como acolher 

estas situações? O que faço no meu dia-a-dia que ajude estas situações? Formar-se, 

educar-se para ajudar. Até a forma de ser no ambiente onde me encontro pode marcar 

a diferença e mais ninguém passar indiferente. Boas ações formam bons corações. 

No 3º ciclo apostou-se num tema concreto, de incutir na vida dos alunos a luta 

pela dignidade humana. Refletiram sobre o Tráfico Humano, tema proposto pelo 

guião das OMP e que o Papa Francisco fala tantas vezes. Partiram da visualização 

de uma reportagem da SIC sobre esta dura e infeliz realidade.  

 

Após estes momentos de reflexão e partilha, cada aluno decorou e escreveu numa 

pomba uma ação, uma atitude, um valor que ajude a ser missionário de Paz, com 

Maria e com Jesus, neste mundo que parece estar a perder os verdadeiros valores. 

O resultado surge conforme se encontra na foto: um painel com os nossos compro-

missos.  

 

Olhando, refletindo sobre a Humanidade, valor que se está a perder, fazemos eco 

das palavras do Papa Francisco «Os jovens são a esperança da missão.» Há 

que acreditar nisto. Então sintamo-nos todos MISSÃO. 

Com os jovens... 
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DE SETÚBAL À CAPITAL… 

 

3.º ano B 

 

No dia 3 de novembro, após assistirmos à peça de teatro no Tivoli e de almoçarmos no 

Parque Eduardo VII, dirigimo-nos, juntamente com a turma do 3.º ano A, ao novo 

Museu dos Coches onde fizemos uma visita guiada. 

 

Quando chegámos, subimos num grande elevador, que durante a visita, foi-nos expli-

cado que o utilizaram para transportar os Coches, do antigo para o novo Museu. Esta-

va à nossa espera a guia da nossa visita, que foi professora de história e que nos expli-

cou a pormenor o percurso dos Coches “mais importantes” da história Nacional e 

Mundial. 

 

Foi uma visita muito interessante, pois ficámos a perceber a diferen-

ça entre Coches e Carruagens, que eram forrados com folha de ouro 

– e até vimos uma ao vivo – e a forma como e onde são restaurados. 

 

MAGUSTO 2017…CLV… A FESTEJAR A TRADIÇÃO… 
 

Catarina Pereira, Educadora 

 

No dia 10 de novembro de 2017 celebrámos mais um dia de São Marti-

nho… A lenda é conhecida de todos e relembra-nos que a partilha pode transformar-

se num milagre para cada um de nós. 

 

Este ano o dia aqueceu e pudemos celebrar esta festa com muito sol, castanhas e diver-

sas atividades.  

 

Na pré-escolar as crianças comeram castanhas assadas, fizeram várias atividades/

trabalhos alusivas/os à castanha, sendo o lanche adoçado com bolo e sumo. 

 

No 1º Ciclo também se comeram as tradicionais castanhas assadas e elaboraram 

um mural coletivo alusivo ao magusto. 

 

No 2º e 3º ciclo a tarde foi de torneio de futebol onde as equipas disputaram não 

só a bola mas a camaradagem e a partilha de momentos que ficam na memória 

dos tempos de escola certamente.  

 

O bar, rico em guloseimas doces e salgadas, foi da responsabilidade do 9ºAno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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CORRIDA E CASTANHAS, 2 EM 1! 

 

Mafalda Monteiro, FMA 

 

No dia 08 de novembro o Externato Nossa Senhora do Rosário em Cascais 

viveu o seu corta-mato interno e o nosso magusto.  

Foi um dia de autêntica atividade! Logo de manhã as turmas juntaram-se num campo 

de relvado que existe perto da escola e nesse local deram início às provas por escalões. 

Era notório verificar os colegas a “torcer” pelos da sua turma e os Diretores de Turma 

felizes por verificaram que alguns dos seus alunos chegavam ao final do percurso sem 

precisar recorrer à ambulância. 

 

De regresso à escola, voltaram às salas e depois de algum sossego no pátio, tocou a 

campainha que dava sinal para a hora do magusto. Este ano aconteceu antes do almo-

ço porque tendo os alunos a tarde livre, foi melhor proporcionar esta oportunidade de 

turma. Assim, sentados em círculos, lá ficaram em convívio a comer algumas casta-

nhas... 

 

 

 

 

 

 

CORTA-MATO CONCELHIO 2017 
Raquel Varela, Professora 

 

Dia 16 de novembro realizou-se mais um Corta-Mato Concelhio no Parque 

Desportivo Municipal de Vendas Novas. Foi uma prova organizada pelo Serviço 

de Desporto da Câmara Municipal de Vendas Novas, Agrupamento de Escolas de Ven-

das Novas e o Colégio Laura Vicunha. 

 

Esta prova contou com a participação de cerca de 400 alunos, estando o nosso Colégio 

representado por uma comitiva de 61 alunos distribuídos pelos vários escalões. 

Os nossos atletas/alunos tiveram um excelente desempenho, conseguindo arrecadar 5 

medalhas. Os medalhados foram: infantis A masculinos – Guilherme Reis (3º Lugar); 

infantis B femininos – Maria Beatriz Lopes (1º Lugar) e Chloe Wood (3º 

Lugar); infantis B masculinos – Martim Guarda (1º Lugar); e iniciados fe-

mininos – Inês António (2º Lugar). 

 

Estão todos de Parabéns pela sua prestação, quer em prova, quer ao apoiar 

os seus colegas. Todos atingiram o objetivo proposto – Conviver e Dar o seu 

melhor. 

Com os jovens... 
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TODOS DE PIJAMA 
Susana Figueiredo, professora 

Era segunda-feira e um dia de aulas, como tantos outros… se não estivés-

semos todos de pijama! 

 

No dia 20 de novembro assinalou-se o Dia Nacional do Pijama e o Colégio Laura Vicu-

nha associou-se mais uma vez a esta iniciativa e causa solidária. As cerca de 120 crian-

ças que frequentam o ensino pré-escolar e o 1º ciclo juntaram-se e vestiram o pijama 

por uma boa causa. Durante a manhã viveram muitos momentos divertidos com músi-

ca, dança, jogos e muita euforia.  

 

Este é já um dia marcado pela diversão e pela alegria que cada um exibe com os seus 

confortáveis, fofos e originais pijamas [crianças, educadoras e professoras]. E que ale-

gria saber que para todos nós estes pijamas são sinónimo de conforto, afeto, lar e fa-

mília, pois para as muitas crianças que se encontram privadas do seu ”direito de cres-

cer numa família” isso não é uma realidade. É a pensar nelas, e com o contributo de 

cada família, que os mealheiros Casa dos Pijamas regressaram à escola, cheios de ge-

nerosidade. Isso irá fazer decerto a diferença na vida daqueles que vivem separadas 

dos seus pais, em instituições do nosso país. 

 

Este dia diverte-nos, ao mesmo tempo que nos torna seres mais conscientes e solidá-

rios. O nosso obrigado a cada um! O pouco pode fazer muito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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8ª EDIÇÃO 
“AVÓS E NETOS EM MOVIMENTO” 

 

Ana Pinheiro, Professora  

No dia 24 de novembro, pelas 17h30, no Pavilhão Gimnodesportivo do Co-

légio Laura Vicunha, os alunos da pré-escolar e 1º ciclo participaram na 8ª 

edição da festa “Avós e Netos em Movimento”, mais conhecida por “Festa dos 

Avós”. Este dia pretendeu celebrar a vida de dedicação de Mãe Margarida (mãe de D. 

Bosco) que, de forma simples mas grandiosa, abraçou a missão de educar os jovens da-

quela época com o seu filho, dando-lhes o carinho maternal que só uma mãe ou uma 

avó sabem dar.  

 

Tudo foi devidamente preparado e ensaiado pelos netos e no dia marcado lá estavam 

avós e netos em movimento prontos para mais um momento inesquecível, participan-

do em várias atividades que foram dinamizadas pela professora Raquel Varela 

(Expressão Físico-Motora) e as respetivas educadoras e professoras. Realizaram-se di-

versos exercícios, nomeadamente, coreografias e jogos musicais.  

 

No final, os avós receberam uma prenda elaborada pelos netos e todos puderam adoçar 

este fim de dia com uns rebuçadinhos, que os esperavam à saída do pavilhão, ofereci-

dos pela Adelaide que simbolizava a Mãe Margarida. 

 

Esta atividade foi muito enriquecedora, uma vez que valorizou uma figura tão querida e 

importante para a nossa comunidade educativa, fortalecendo os laços entre avós e ne-

tos e com uma participação ativa e entusiástica dos mesmos.  

Com os jovens... 
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ALMOÇO NO PÁTIO DA ESCOLA!  
 

Mafalda Monteiro, FMA 

 

Desde que cheguei ao Externato Nossa Senhora do Rosário que tenho vindo a verificar 

que o dia de Mãe Margarida nunca passa despercebido neste ambiente escolar. E mais 

uma vez, marcou-se o dia com um ambiente diferente! A vinda dos avós ... 

 

Foi no dia 24 de novembro que se convidou os avós a virem almoçar com os netos na 

escola. Foi muito engraçado a animação com que todos estavam e o carinho e a aten-

ção que cada um dava aos seus avós. 

 

Enquanto os alunos do 9.ºano (finalistas) tinham a tarefa de preparar o almoço com 

as ementas  preferidas da juventude (cachorros quentes, hamburgers, …), cada um dos 

anos (do 5.ºao 8.ºano) prepararam uma atividade a fazer com os avós, de modo a que 

todos pudessem participar.  

 

Foi uma hora de almoço animada e serena, onde havia gente adulta por todo o la-

do, comendo no refeitório com os netos ou no pátio sentados no chão, no ginásio 

fazendo exercício ou nas salas realizando alguma atividade. Foi bonito ver avós e 

netos terminaram este dia com um sorriso no rosto, pois estar na escola juntos não 

é de todos os dias! 

 

 

 

 

NOVENA DA IMACULADA 
Lídia, Professora 

No dia vinte e nove de novembro iniciámos a Novena da Imaculada Conceição na Nos-

sa Escola. 

 

Por cada dia da Novena, lançámos um desafio aos nossos alunos, que consistiu, numa 

reflexão, a partir de algumas passagens da Vida de Maria. 

 

Em cada dia, os alunos eram convidados a refletir numa frase, que cada professora lia 

e explicava no Bom Dia. Para ilustrar essa mensagem eram colocados na sala e na vi-

trina da entrada da escola, imagens relacionadas com a mensagem transmitida. 

Foi uma forma de dar conhecer, Maria, aquela que nos dá Jesus. Assim também pre-

parámos a vinda de Jesus, para que realmente, haja Natal no coração de cada um de 

nós. 

 

Foram seis dias de reflexão e oração que terminaram com a celebração da Eucaristia 

da Solenidade de Nossa Senhora da Conceição. Esta foi celebrada, na nossa Escola, 

presidida pelo Salesiano, Padre Manuel Mendes. 

 

Foi uma celebração bonita e profunda, cada turma deu o seu contributo, para embele-

zar a Festa de Nossa Senhora. 

Com os jovens... 
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FESTAS NA CHAINÇA! 
 

Fernanda Afonso, FMA 

No dia 3 de dezembro, das 15.30h às 17.30h, encerrámos solenemente as 

celebrações dos 100 anos das Aparições de Fátima com um RECITAL inti-

tulado: “Fátima, uma mensagem de Natal”, após o qual houve um Lanche partilhado. 

Esta festa foi preparada aos poucos, desde o primeiro dia de catequese, em Setembro. 

Veio no seguimento de outras ações realizadas ao longo de 2016-17: Advento e as Apa-

rições do Anjo, Quaresma e as Aparições de Nossa Senhora e Apresentação do Filme 

sobre as Aparições de Fátima. Faltava o Teatro prometido. 

 

O título do RECITAL foi o assunto para uma conversa entre os apresentadores (10º 

catecismo), pois alguns não concordavam com o título. Porém, acabaram por enten-

der, quando ouviram o que os outros colegas diziam ao ver as apresentações dos vários 

grupos em palco: desde o 1º catecismo ao 10º, passando pelo grupo de jovens, pelos 

Pais e pelo Coro de Adultos. 

 

Para coroar em beleza a festa, houve lindos cânticos ao Senhor Jesus que desde há 

2017 anos está realmente presente no meio de nós para nos dar a força de viver na ale-

gria e na paz. Mas como nos vamos esquecendo, enviou-nos há 100 anos a sua Mãe 

para nos mostrar como Deus acompanha a vida da humanidade e se preocupa com a 

nossa felicidade já neste mundo. 

 

Por fim, e antes do lanche partilhado, as famílias foram desafiadas a oferecer um pe-

queno presente ao Menino Jesus que já estão a ser entregues àqueles que mais preci-

sam e de quem Jesus disse: “O que fizerdes ao mais pequeno dos meus irmãos, a MIM 

o fazeis.” Que alegria e gratidão manifestam!  

Com os jovens... 
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IMACULADA CONCEIÇÃO 
Maria João Monteiro 

 

No passado dia 7 de dezembro, o Externato Nossa Senhora de Fátima, em 

Arcozelo, viveu o dia de Imaculada Conceição. 

 

Na preparação para este dia, a comunidade escolar, com os seus alunos e famílias, fo-

ram rezando uma novena e, num gesto simbólico, oferecendo uma flor a Maria. Assim, 

foram-se preparando os corações para o dia de festa que se avizinhava. A Eucaristia, 

celebrada na capela do Externato, foi vivida como um hino a Maria. Maria que, ao di-

zer “Sim” a Deus, ao aceitar ser a mãe do Messias, aceitou ser a Mãe de toda a humani-

dade.  

 

A parte da tarde teve uma vertente recreativa. Os alunos do Externato deslocaram-se 

ao Fórum da Maia onde assistiram à peça de teatro “Feiticeiro de Oz – Um musical da 

encantar”, que reforçou valores de amor e solidariedade.  

 

No final do dia, o olhar de cada um refletia a alegria de um dia vivido em plenitude. 

 

 

Com os jovens... 
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MARIA, MÃE DO CÉU 
 

3.ºano A  

 

A Igreja Católica celebra a 8 de dezembro a festa da Imaculada Conceição. 

Tal como Maria, uma simples e humilde jovem, sem pecado ou mancha, um dia disse. 

Esse Sim tornou possível a concretização do projeto de Salvação de Deus Pai para to-

dos nós. Assim, nesta data, todos nós devemos repensar o nosso sim e preparar o nos-

so coração para acolher o Menino que brevemente vai nascer – Jesus.  

 

Também D. Bosco percebeu este Sim grandioso de Maria, nossa Mãe, e juntamente 

com os seus rapazes, muitas súplicas e orações realizaram para que o Senhor inspiras-

se ao Papa a definição do dogma da Imaculada Conceição. 

 

Este ano, na nossa escola, o apelo foi para que todos participássemos ativamente na 

Eucaristia realizada, no próprio dia, na paróquia à qual pertencemos – Santa Maria da 

Graça e S. Julião.  

 

Assim, no dia 8, muitas das nossas crianças chegaram à igreja de S. Julião, animadas e 

com uma flor branca para, no fim, depositar à Mãe do Céu. Foi o Sr. Padre Rui Rosma-

ninho quem presidiu à Eucaristia, que foi animada pelo coro da nossa escola.  

 

Foi com muita satisfação que todos cantámos e rezámos à Mãe, agradecendo a sua in-

tercessão e pedindo que nos ajude a preparar o coração para recebermos o seu Filho. 

 

 

FESTA DO ACOLHIMENTO E DA AVÉ MARIA  
 

Fernanda Afonso, FMA 

 
No dia 8 de dezembro, celebrámos a nossa alegria não só por Maria, a Mãe de Jesus, 

ser a IMACULADA CONCEIÇÃO, mas também porque 15 meninos e meninas de 6 

anos estão já a frequentar a Catequese. Foram acolhidos pela Comunidade Cristã neste 

dia, com duas grandes salvas de Palmas. E os pais renovaram o seu compromisso de os 

ajudar a crescer na Fé, vivida no dia-a-dia e alimentada na Missa e na Catequese. Re-

ceberam o Diploma da Avé-Maria, pois já a sabem rezar. 

 

 

Com os jovens... 
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CAMINHADA DE ADVENTO 
RECOLHA DE ALIMENTOS E ARTIGOS DE HIGIENE 
 

Anabela Silva, FMA 

 
Para se viver o tempo forte do Advento foi proposto à comunidade educativa do Colé-

gio uma caminhada espiritual com o desafio de se viver um compromisso que leva a 

uma atitude. Advento é um tempo para vigiar as atitudes e colocar o coração em sin-

tonia com o Deus Menino. 

 

Sabe-se que Jesus vem ao nosso encontro e a sua presença na nossa vida ajuda-nos a 

superar as dificuldades. Ele é a Luz que nos indica o caminho seguro para uma vida 

de alta qualidade. 

 

O convite a esta caminhada foi feito nos bons dias e como símbolo tinha-se um banco 

e uma lanterna antiga. É o tempo da espera, mas também o tempo favorável para a 

transformação, sem medo.  

 

A par desta caminhada foi realizada uma campanha de recolha de 

alimentos para o Centro socio-caritativo da paróquia Nossa Senhora 

da Assunção, Sé de Faro e de artigos de higiene para o Estabeleci-

mento prisional de Faro. Os alunos e suas famílias aderiram com o 

seu contributo e no dia 19 de dezembro foi-se entregar nas respeti-

vas instituições. 

 

Bem-haja a quem se mete em caminho e, sem medo, acolhe o convi-

te a acolher o Amor para amar sempre e cada vez mais.  

 

A PREPARAR O NATAL DE OUTROS… 
 

Linda Vieira, FMA 

 

Os alunos do Externato Nossa Senhora do Rosário, participaram na ela-

boração dos cabazes de Natal da paróquia de Cascais, associando-se ao grupo 

socio-caritativo "Amigos à Mão" que todos os anos dinamiza esta iniciativa. A ajuda 

foi, não só através da doação de bens alimentares, como também na elaboração dos 

próprios cabazes, chegando assim a 900 pessoas, entre elas cerca de 400 crianças. 

Esta é uma atividade em que os alunos gostam muito de participar e que o grupo pa-

roquial agradece pois em 4 horas de voluntariado conseguem fazer a maioria dos ca-

bazes que se destinam às famílias mais carenciadas da 

paróquia.  

 

 

 

 

Em comunidade... Com os jovens... 
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FESTA DE NATAL 
 

Susana Pereira, Professora 

 

Para acabar bem o primeiro período de aulas, nada melhor do que uma festa! 

 

Logo pela manhã, participámos na Celebração Eucarística de Natal, na Igreja de San-

to António, onde todos fomos convidados a relembrar a importância de Jesus nas 

nossas vidas, Luz que nos guia diariamente. 

 

Durante o dia, foi a habitual azáfama de ensaios e preparativos para que, à noite, tudo 

corresse na perfeição! 

 

E à noite a magia aconteceu! Os alunos transformaram-se em atores, subiram ao pal-

co e brilharam! Numa versão musical de “A Bela e o Monstro”, todos deram o seu me-

lhor para que esta festa pudesse ficar na memória daqueles que tiveram o privilégio 

de assistir. Entre música, dança, luz e cor, e alguns nervos à mistura, o sonho tornou-

se realidade e o espetáculo aconteceu! 
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CELEBRAÇÃO COM O 1º CICLO 

 
Lídia, Professora 

 

Concluímos o 1.º Período em Festa e oração. 

 

Antes das férias, reunimo-nos no salão da escola para celebrar o Nascimento de Je-

sus, mesmo que antecipado, pois para muitas crianças, este seria o único momento 

em que podiam celebrar o Natal com Jesus. Foi uma celebração simples, mas muito 

profunda. 

 

Após um canto de entrada e já em espírito Natalício demos início à nossa Celebração: 

foi lido o Evangelho (Lc 2,1-14) que ajudou todas as crianças a recordar como foi o 

nascimento de Jesus e a entrar em oração e no Espírito Natalício. 

 

No fim cada professora, pegou no Menino Jesus, e abençoou as crianças 

da sua Turma. 

 

Foi um momento muito emocionante e de profundo silêncio, sentindo-

se no ar o perfume da Alegria. 

 
 

O NATAL ESTÁ A CHEGAR...E AS FESTAS TAMBÉM! 
 

Lídia, Professora 
 

Depois de muitos ensaios, finalmente chegou o dia 11 de dezembro! Festa de Natal! 

Os alunos do 4º ano, encarnaram e representaram as personagens do conto de Leo 

Tolshoi: «Onde há Amor, aí está Deus!» As restantes turmas participaram com dan-

ças, que ilustrava o mesmo conto. 

 

Os rostos de cada criança, os seus gestos artísticos, embelezaram o desenvolvimento 

do conto e criaram uma magia contagiante entre atores e público. 

 

Os finalistas terminaram este pequeno conto de Natal com uma coreografia bastante 

alegre e divertida, próprio do Espírito de Natal. 

 

Para desejar a todos os pais e familiares dos alunos um Feliz Natal, todos as cri-

anças do 1º Ciclo subiram ao palco e cantaram uma linda canção de Natal, com 

uma mensagem que tocou os corações de todos os presentes, ajudando a todos a 

viver o Espírito Natalício com muita paz e alegria. 
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O NASCIMENTO DE JESUS! 
 

Joana Eiras, Educadora 

 

No dia 14 de dezembro, decorreu a “nossa” Festa de Natal, no Auditório Nossa Senho-

ra da Anunciada. Como sempre, subordinada ao tema o Nascimento de Jesus Cristo. A 

Irmã Lurdes, Diretora da Casa de Sant´Ana, iniciou esta lindíssima festa com um pe-

queno, mas bonito, discurso e que poderia ser sintetizado na alegria e harmonia, vivi-

das na época natalícia!  

 

 Natal é tempo de celebrar o nascimento do nosso Salvador e assim, deixar renascer 

em nossos corações o amor, a paz e a esperança. Natal é sinónimo de união, fraterni-

dade e família, sendo imprescindível a presença de Jesus, para celebrar o presente da 

vida, que nos é dado todos os dias por Deus.  

 

Este ano a Festa de Natal foi dinamizada sob a forma de Jogral, um modo 

de declamação de poemas ou canções num coro, alternando por vezes entre 

o canto e a fala.  

 

E assim, sob a forma de Jogral, teve início a peça de teatro representada de forma co-

ordenada e empenhada, pelos alunos finalistas do 4ºano e que contou com a participa-

ção das valências de Pré-Escolar, 1ºCiclo e Lar Jovem. Todos contribuíram magnifica-

mente com as atuações, quer ao nível das músicas, as cores dos adereços e acessórios 

escolhidos. O tema, assim o exigia: “Deixa nascer Jesus!” 

 

As crianças e os jovens foram, do início até ao término da festa, harmonia, alegria, 

amor e muita luz. Esta simboliza a paz e a esperança, que ilumina os caminhos da vida 

e que nos guia até ao amor de Deus. Natal é receber a luz de Jesus Cristo, em nossa 

casa! 

 

Foi com o Medley de Natal que a festa terminou em grande, onde os mais pequenos 

cantaram, e encantaram todos os que se encontravam presentes no auditório. Foi um 

final muitíssimo agradável de se ver e ouvir! Votos de um Santo e Feliz Natal! 

 

 

Com os jovens... 
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AO TERMINAR O 1.º PERÍODO! 
 

Marta Matos, Professora  

No dia 16 de dezembro, pelas 17h 30 os alunos do Pré-escolar e do 1.º Ciclo, 

do Colégio Laura Vicunha brilharam e encantaram na sua Festa de Natal 

que este ano teve como objetivo unir os valores que as fábulas transmitem ao simbolis-

mo do Natal, com o tema “Natal com fábulas…”. Desta forma, foram dramatizadas duas 

fábulas “A Cigarra e a Formiga” e “O Velho, o Rapaz e o Burro”, tendo sido a primeira 

dinamizada pelos alunos do 1.º e 2.º anos. No decorrer da apresentação da fábula, fo-

ram coreografadas duas canções relacionadas com a mesma, onde participaram os alu-

nos do 1.º e 2.º ano e o grupo do pré-escolar dos 3 e 4 anos. Coube ao 3.º e 4.º anos a 

dinamização da segunda fábula, bem como a coreografia de uma das canções. A outra 

canção foi apresentada pelo grupo do pré-escolar dos 4 e 5 anos. No final de cada fábu-

la foram apresentadas as suas morais, dois poemas e os valores associados a cada uma, 

expostos em palavras que depois decoraram o pinheiro de Natal, onde se encontrava o 

presépio vivo. Para o encerramento da festa, todas as crianças e respetivos professores 

cantaram a música “Jesus no meio” e desejaram um Feliz Natal a todos os presentes.  

 

Foi sem dúvida um final de tarde repleto de alegria e entusiasmo marcado pela emoção 

e dedicação dos nossos pequenos artistas.  
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CELEBRANDO O NATAL… 
 

Helena Cunha, DP de Viana do Castelo  

 
No dia 16 de dezembro de 2017, o Externato S. João Bosco realizou a Festa 

de Natal dos seus alunos no Centro Cultural de Viana do Castelo.  

 

Os alunos apresentaram um espetáculo brilhante através da adaptação da peça “O Na-

tal num reino muito, muito perto”. Os alunos puderam demonstrar as suas capacidades 

teatrais, musicais e de dança que são tão característicos do espírito desta escola. Desta 

forma, procurou-se contribuir nas festividades natalícias da cidade com uma apresen-

tação que contribuísse para continuar o espírito natalício vivido por todas as pessoas. 

 

O ambiente de festa começou desde a preparação dos cenários, guarda-roupa e ensaios 

até ao culminar da festa. Esta foi realizada ao mais alto nível com um espaço envolven-

te digno de grandes espetáculos e com uma qualidade de som e de luz que extasiou os 

presentes. O Externato manifesta publicamente o seu agradecimento à Câmara Munici-

pal de Viana do Castelo e à empresa Audio Stage pelo apoio concedido para que esta 

festa ficasse marcada na memória de todos os vianenses. 

 

 

Com os jovens... 
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DE NORTE A SUL...É NATAL! 
 

«A CIDADE QUE QUERIA VIVER NO CAMPO», DE PEDRO SEROMENHO 
 

Anabela Silva, FMA 
 
A Festa de Natal este ano foi um grande desafio para a Comunidade Educativa do Colé-

gio Nossa Senhora do Alto, Faro. 

 

Adaptou-se a obra literária do escritor Pedro Seromenho, «A Cidade que queria viver 

no campo», e transformou-se numa bonita encenação de Natal com uma mensagem de 

esperança e associado ao tema pastoral: Não temas! Transforma o mundo. E o mundo 

munda, transforma-se, quando por dentro se dá a maior das transformações.  

 

Todas as turmas foram envolvidas na peça, sendo os alunos protagonistas com encena-

ções, jograis, danças, esquemas de ginástica, stomps, mas sobretudo muito entusiasmo.  

É de agradecer a todos os professores e auxiliares que ajudaram e deram apoio na con-

cretização desta Festa. Integram-se igualmente a campanha da Cáritas «10 milhões de 

estrelas» cuja música finalizou a peça de teatro.  

 

Viveram-se momentos muito bonitos, de boa interação entre os alunos e muita alegria.  

Como referia a peça: todos voltamos para o lugar e para as pessoas que nos amam e 

querem bem; o presépio, o Menino Jesus, é esse lugar é a pessoa que manifesta o quan-

to Deus nos ama e nos quer bem. Quer transformar a nossa vida, seja em que lugar for, 

seja em que coração for.  

 

Santo Natal e um abençoado 2018. 

Com os jovens... 
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DA MAGIA DO CIRCO ATÉ À BELEZA DA SOLIDARIEDADE,  
SOB A LUZ DE BELÉM! 

Alzira Sousa, FMA 

A comunidade educativa do Centro Social Nossa Senhora de Fátima, mais concreta-

mente a Ludoteca da Galiza, tem sempre as portas e o coração aberto a muita criança-

da e juventude na altura das pausas letiva. Não é por nada, mas os miúdos triplicam 

em número… é lindo! 

 

Este ano as férias começaram com a ida ao Circo no Coliseu dos Recreios em Lisboa, 

fruto de uma ação de mecenato da Fundação EDP. Foi o brinde que deliciou vinte e 

cinco crianças e adolescentes, os educadores e Irmãs que os acompanharam. Magia, 

malabarismo e muitas artes cheias de luz que a todos encantaram. 

 

E a semana continuou. Ensaios para a festa de Natal e várias iniciativas desenvolvidas 

pela equipa técnica e que envolveram o empenho profissional dos «mediadores» do 

bairro, jovens em situação de emprego protegido e que a Ludoteca acolhe e acompa-

nha na sua caminhada formativa, em parceria com a divisão de intervenção social da 

Câmara Municipal de Cascais.  

 

Vivemos com muita alegria a semana que nos conduziu à celebração do Natal do Deus 

Menino. Entre a ceia de Natal das Irmãs e dos colaboradores, a distribuição de cabazes 

solidários a mais de cinquenta famílias carenciadas e a festa de Natal no dia 22, pare-

ceu-nos termos vivido um mês intenso! «Como foi bonita a festa», diziam os pais que 

estavam a assistir! Depois da mensagem inicial de Natal a todas as famílias, voluntá-

rios, benfeitores, jovens e colaboradores, seguiram-se duas peças de teatro encenadas 

pelos pequeninos e pelos adolescentes, tão encantadoras que nos prendiam pelo cora-

ção! E às músicas tocadas pelos guitarristas dos Tambóra e lindamente interpretada 

por uma vocalista, a festa terminou com uma dança de Natal com meias coloridas!  

 

E assim vivemos esta semana, desejando a todos que o Menino Jesus nascesse no seu 

coração, nas suas casas e aí pudesse permanecer e iluminar com a paz e o bem que só 

Ele nos pode dar! 

Com os jovens... 
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO E PLANO DE  
ATIVIDADES PARA 2017/2018  
 

Rosalina Ferreira 
 

No dia 31 de Outubro, o Conselho dos SSCC, apresentou o seu Projeto 

Formativo e o Plano de Atividades para o ano de 2017/2018. 

 

Estavam presentes, para além da Diretora da Casa Provincial, Irmã São, a comunida-

de local das Irmãs e os membros do Conselho ADMA, que também fizeram a sua 

apresentação. 

 

Foi dado a conhecer aos presentes, através de um Power Point, o que o grupo se pro-

põe realizar. Destacaram-se os acontecimentos mais marcantes a decorrer no próxi-

mo ano. 

A escolha da Palavra-Chave do Evangelho para este ano, teve em conta o Projeto Pro-

vincial FMA, a Carta aos Diocesanos do senhor Cardeal Patriarca de Lisboa e o Lema 

do Reitor-Mor. Destacámos a relevância deste ser o Ano da Palavra. 

 

Foram também apresentados e explicados os Objetivos Geral e Específicos, que o gru-

po pretende cumprir. 

 

Na Calendarização, foram incluídas e dadas a conhecer três novas datas: As sextas-

feiras, Encontro com Jesus Eucaristia, todos os dias 24, terço 24 e os dias 13, terço de 

Proximidade. 
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O TRADICIONAL MAGUSTO 
 

Mª do Rosário Bernardino, FMA 
 

Dia 5 de Novembro 2017 realizou-se, na Casa Provincial, o Tradicional 

Magusto. Iniciámos a tarde com uma pequena oração e com um Power point “ A Ár-

vore que sabia dar-se”, o qual serviu para uma profunda reflexão. 

 

De seguida, foi encenada a cena evangélica das “ Bodas de Caná” por um grupo de seis 

meninas, alguns Salesianos Cooperadores e alguns elementos do ADMA. 

 

Após esta encenação, o Coordenador dos Salesianos Cooperadores, Pedro Frazão e a 

Presidente do Grupo ADMA, Dina do Vale, cantaram três canções que animar a as-

sembleia e tocaram a todos. 

 

De seguida, a Ir. Diretora, Ir. São, pronunciou umas palavras de boas-vindas, de ami-

zade e agradecimento pela presença de todos, que os deixou sensibilizados. 

 

Foi, sem dúvida uma tarde Salesiana bem passada e vivida segundo o espírito Salesia-

no, no estilo de D. Bosco. Estiveram presentes cerca de trinta elementos. 

 

Claro que terminámos a tarde com o tradicional Magusto, preparado com gosto, cari-

nho, pelos grupos dos Salesianos Cooperadores e do ADMA. Nas mesas encontrava-se 

muita variedade de aperitivos, não faltando o pão, as castanhas, o chouriço, os pastéis 

de bacalhau, vinhos, sumos, e, por fim, o famoso e saboroso caldo verde. 

 

Foi de facto, uma tarde de convívio agradável, serena e de muita amizade. 
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FESTA DA FAMÍLIA 

 

D. Bosco, privilegiava muito o espírito de família. Era através das festas 

que ele aproveitava para educar e formar os seus jovens. 

 

Hoje, as casas Salesianas caminham numa linha de união e simbiose entre Escola/

Família. Só assim juntos, podemos ajudar as nossas crianças para um futuro respon-

sável, cooperante, autónomo e solidário. 

 

Na semana de 6 a 10 de novembro, a nossa casa da Assunção, desde a Pré-escolar ao 

primeiro Ciclo, teve o seu momento de encontro, oração e festa com as famílias das 

nossas crianças. 

 

Professoras 1º ano 

Como já vem sendo habitual no nosso colégio, no dia 7 de novembro de 2017, pelas 

18h, o 1º ano comemorou o dia da família. 

 

Deu-se início à festa com uma pequena oração, com a colaboração de alguns mem-

bros das famílias presentes. A festa continuou com a entrada dos alunos em palco, um 

a um, dizendo uma frase sobre a sua família e de seguida todos juntos cantaram uma 

canção sobre os valores da família. Foi um momento bonito e bastante emotivo.  

Nas paredes do salão estavam expostas as frases das crianças e um desenho da res-

pectiva família. 

 

Cada criança tinha um crachá ao peito, que preparou na sala de aula, para oferecer 

aos pais. Estes usaram-no durante o lanche no refeitório.  

Foi um momento de partilha e convívio bastante agradável.  
 

 

Professoras 2º ano 

No dia 8 de novembro de 2017, os alunos do segundo ano prepararam para as suas 

famílias uma festa/desafio, onde as crianças em conjunto com os seus familiares realiza-

ram algumas tarefas para construir a “Aldeia Feliz”. 

 

Após uma pequena oração em família, as crianças cantaram uma canção e contaram a 

história do “Mais ou Menos”, que tinha como mensagem a importância de darmos o 

nosso melhor em cada momento da nossa vida, mesmo quando tudo está “mais ou 

menos”. Nesta história, valorizam-se alguns valores que consideramos pilares na edu-

cação e na formação de “Bons cristãos e de honestos cidadãos”, como o nosso funda-

dor S. João Bosco sempre dizia. 
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Depois deste momento, seguiu-se o desafio que cada criança tinha para a sua família. 

Dentro de um saquinho encontrava-se o material necessário para a construção de al-

guns símbolos, que para além de ajudarem a construir a “Aldeia Feliz”, serviam para 

as famílias refletirem e partilharem os seus sonhos, aquilo em que acreditam e o dese-

nho da sua família. Foi um momento único e especial, pois todas as famílias se empe-

nharam muito na realização destas tarefas e no ar pairava um sentimento de alegria e 

de verdadeiro espírito de família. 

 

Para terminar, e antes do lanche partilhado, cada família tirou uma fotografia como 

“prémio” do bom desempenho e de colaboração neste desafio para “mais tarde recor-

dar”! Foi uma festa muito bonita, onde se viveram momentos muito divertidos e da 

qual saímos de coração cheio. 

Professoras 3º ano 

Para preparar bem este encontro, maravilhoso as crianças dos terceiros anos de esco-

laridade, em casa com as suas famílias propuseram-se a escrever 3 adjetivos que ca-

racterizassem a sua própria família. 

 

Na escola, com as professoras, elaboraram na Expressão plástica um boneco no qual 

tinha escrito, (cada um o seu), esses adjetivos. Para fazerem surpresa aos Pais e fami-

liares elaboraram 2 quadras sobre as suas famílias, na sala de aula. Escreveram-nas 

numa folha branca no interior de um coração com os valores da família. Ilustraram e 

foram expostos no salão. 

 

No dia 9, pelas seis horas, iniciámos o nosso encontro com um momento lindo de ora-

ção, onde os Pais e Encarregados de Educação puderam participar. No fim, os filhos 

cantaram para todos a canção da família do Padre Zezinho. Muitos Pais, Familiares e 

Encarregados de Educação ficaram maravilhados e emocionados quando viram as 

quadras dos seus filhos sobre as suas próprias famílias. Terminámos o encontro com 

muita alegria e convívio com um lanche   partilhado preparado pelas próprias famílias 

das crianças mesmo ao estilo de D. Bosco. 

  

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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Professoras 4º ano 

No dia de 10 de novembro de 2017, pelas 18horas, o 4º ano festejou o dia da 

Família. 

Iniciámos a nossa festa com uma oração, tendo para tal, a colaboração de al-

guns pais presentes, alunos e professoras. Em seguida, as crianças do 4º ano 

apresentaram um teatro intitulado “ A avó surda”. Esta é uma peça cómica, que 

explora diferentes emoções. Todos os presentes ficaram muito animados e sa-

tisfeitos com a apresentação.  

 

Para continuar a alegrar a festa, os alunos cantaram uma bela canção dedicada à fa-

mília, da autoria do grupo Anjos (A vida faz-me bem), adaptada pelas professoras do 

4º ano.  

 

Como surpresa as crianças entregaram às respetivas famílias um miminho elaborado 

por eles mesmos. 

 

No salão estavam diversos trabalhos expostos alusivos às famílias, elaborados pelos 

alunos, que os pais puderam ler e contemplar. 

 

Para finalizar houve um lanche partilhado no refeitório da escola, onde todos pude-

ram conviver e saborear as iguarias trazidas por cada um. 

 

 

PEDDYPAPER COM TODOS! 

Mafalda Monteiro, FMA 
 

No dia 04 de novembro cerca de 30 famílias dos alunos da nossa escola, Externato 

Nossa Senhora do Rosário, aceitaram o desafio a vir passar uma manhã diferente na 

escola dos filhos. Andando pelos espaços escolares, tinham de realizar desafios e tare-

fas que os “obrigavam” a trabalhar em família. Foi um tempo diferente e que vai pro-

porcionando a construção de uma relação família-escola mais próxima e de outro ní-

vel. A avaliação que se fez foi positiva e as famílias saíram da escola com um sorriso 

de quem tinha estado com agrado!  

 

Obrigada à equipa da pastoral que se organizou e 

aos colaboradores que estiveram para ajudar! 
 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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COM CHEIRINHO A CASTANHAS! 
 

Fernanda Afonso, FMA 

No dia 12 de Novembro, depois da Eucaristia das 10.00h, animada pelo 6º ano, a Co-

munidade Cristã da Chainça foi convidada a realizar o seu Magusto junto à Igreja de 

N. Sr.ª das Graças. Pelas 15.30h começou o braseiro a funcionar. Aos poucos, jovens e 

menos jovens foram-se juntando e a castanha já estava a estalar!... 

 

O som convidava a dançar e a corrida de sacos teve candidatos. Deu para aquecer os 

pés! Entretanto começou um sorteio solidário. Depois veio um Jogo-Surpresa - Puzzle 

sobre as Aparições de Fátima – que só não envolveu todos, porque as peças eram 

menos. Os grupos formados anunciaram ao microfone a frase que consideravam mais 

importante. 

 

E veio finalmente a partilha de tudo o que apareceu nas mesas, por fim até chouriço e 

bifanas, sem faltar a Coca-cola, a boa Jeropiga e outros vinhos. Eram 18h quando tu-

do ficou arrumado com a ajuda de todos. Foi uma tarde muito bem passada com 20 

crianças e jovens e 30 adultos. Para o ano, seremos mais! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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JORNADAS NACIONAIS DE CATEQUISTAS 
 

Aldina Grazina, FMA 

 

No dia 3, 4 e 5 de novembro de 2017, tive a sorte e a graça de participar nas Jornadas 

Nacionais de Catequese. O tema do encontro foi o título da carta Pastoral editada em 

maio passado pela Conferência Episcopal Portuguesa: «Catequese: A Alegria do en-

contro com Jesus Cristo». Tivemos a oportunidade de ler, aprofundar e partilhar este 

documento. 

 

Na abertura das Jornadas o D. António Moiteiro, salientou a importância deste docu-

mento, dizendo que se constituiu para ser a base do trabalho catequético dos próxi-

mos anos e que é urgente e necessário dá-lo a conhecer a todos os catequistas porque 

a catequese é a resposta da Igreja ao apelo de Jesus que nos diz “ide e fazei discípu-

los”. 

 

Para o D. António Moiteiro as Jornadas Nacionais de Catequistas devem ser um 

“tempo de encontro com Jesus e de comunhão uns com os outros. Um tempo em que 

devemos estudar e aprofundar a carta pastoral para que a Catequese seja encontro”. 

Com estas diretivas, iniciámos o encontro com a reflexão e oração a partir do Evange-

lho de S. João: «Vimos o Senhor!” (Jo 20, 25). Este momento foi orientado pelo pa-

dre Mário Sousa, especialista em Sagrada Escritura e professor na Universidade de 

Évora. Foi um tempo rico de encontro com o Senhor, onde o biblista convidou os pre-

sentes a colocarem-se perante o Senhor com tudo o que têm e são, com os cansaços e 

as esperanças, foi convite a deixar que o Senhor falasse ao coração, entrasse na nossa 

vida. 

 

Na manhã sábado, iniciámos os trabalhos com a celebração da Eucaristia, presidida 

por D. António Pelino Domingues, na Basílica da Santíssima Trindade. 

 

Seguindo-se a conferência Linhas programáticas para a Catequese apresentada por 

D. António Moiteiro. No início da conferência, começou por louvar e agradecer aos 

catequistas, o trabalho desenvolvido ao longo dos anos nesta área da educação cristã e 

apresentou a Carta Pastoral que seria instrumento de trabalho destas jornadas. Deu a 

conhecer as prioridades para o próximo triénio: a formação de catequistas, a cateque-

se da adolescência e um novo percurso estruturado para a catequese de adultos. 

 

Salientou a importância e urgência de reorganizar a catequese de acordo com o mun-

do que hoje necessita de Jesus.  Disse-nos que “Não há muitos anos o ambi-

ente social propiciava, de maneira mais ou menos clara e efetiva, o despertar 

da fé nas pessoas. Hoje a realidade pede-nos que este despertar da fé seja 

realizado em catequese. Sem isto nunca poderemos transmitir a fé”. 

 

 

 

Em Igreja... 
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Às 11h50 foi apresentado o tema «O encontro com Jesus Cristo» pelo padre José Fra-

zão Sj, superior provincial da Companhia de Jesus. 

 

Durante as duas  tardes que tivemos houve oportunidade de participar em várias ses-

sões de trabalho, em ateliers de análise e reflexão catequética. Foram momentos mui-

to ricos de aprofundamento e reflexão dos temas apresentados anteriormente. 

 

 No dia 4, iniciámos o dia com a celebração da Eucaristia na Basílica da Santíssima 

Trindade, presidida por D. Manuel Pelino, bispo de Santarém. Na homilia o Bispo 

apresentou S. Carlos Borromeu como exemplo de humildade e de homem que cuidava 

da sua dimensão espiritual: Dirigindo-se aos catequistas, recordou que a época do 

santo não diferiu muito da que vivemos hoje. Estávamos numa altura em que a Igreja 

precisava de várias reformas após a reforma protestante. O santo, assim como muitos 

outros santos e santas do século XVI, propôs a espiritualidade, a intimidade com o 

Senhor como caminho para os crentes. Hoje, todos nós, pastores, catequistas, cristãos 

em geral, andamos muito distraídos e dispersos em diversas áreas e com preocupa-

ções tão diversas que nos esquecemos, por vezes, que a alma da Igreja é o próprio Se-

nhor e o encontro com este Jesus é o essencial do ser cristão, do anúncio do Jesus. 

Terminou pedindo aos catequistas que o Senhor nos dê a graça de um encontro diário 

com o Senhor Jesus. Que possamos meditar e tenhamos a coragem de O para que te-

nha sempre o primeiro lugar na nossa vida. 

 

No dia 5 de novembro as Jornadas iniciam-se, depois da Eucaristia presidida por D. 

António Moiteiro, com uma nova sessão de trabalhos onde pudemos aprofundar, uma 

vez mais, o conhecimento da Carta Pastoral. Estes encontros foram de uma riqueza 

imensa, tivemos oportunidade para partilhar e dialogar sobre as dificuldades, que en-

contramos enquanto catequistas. Depois destes dias vividos com tanta intensidade e 

profundidade, só me resta agradecer esta oportunidade de puder participar. 

 

Recordo os desafios que nos foram lançados, mas destaco um que me to-

cou profundamente e que considero muito urgente hoje, na nossa missão, 

enquanto agentes da Evangelização: A alegria do encontro com Jesus 

Cristo deve levar-nos, em cada dia, a aprofundar a centralidade da família 

e apostar na formação enquanto catequistas. 

 

Para a professora Cristina Sá Carvalho muita da formação necessária pas-

sa por criar momentos de intimidade com o Senhor, pois se este encontro 

não existe como poderemos ensinar ou sequer dizer algo sobre Ele? 

 

Todas as intervenções durante as Jornadas, nos desafiaram a criar espaço 

dentro e fora de nós, para que o “Encontro com Cristo aconteça de forma 

autêntica e verdadeira. Pois só assim podemos dar e levar a todos, aos 

quais somos enviados. 

 

Em Igreja... 



 

página 32  N.º 231 Nov_ Dez 2017 

 

EDUCAÇÃO EM TEMPOS DIFÍCEIS?  
BISPO DE SETÚBAL LEMBRA QUE A “FORMAÇÃO DO CORAÇÃO É ESSENCIAL” 
ENCONTRO COM O BISPO D. ORNELAS NO COLÉGIO NOSSA SENHORA DO ALTO 

 

in «Folha do Domingo» 

 

“Sede semeadores de vida, não só nas vossas famílias, mas na família mais alargada 

que é a escola, a Igreja e a sociedade em geral”. Foi com este desafio aos educadores 

presentes que o bispo de Setúbal concluiu a sua reflexão no Colégio de Nossa Senhora 

do Alto, em Faro. 

 

D. José Ornelas desenvolveu o tema “Educação. Tempos difíceis, Tempos de novas 

oportunidades. O papel da família na escola”, destinada a pais e demais educadores. 

 
O bispo de Setúbal começou por frisar que “educar em tempos de mudança, não é fá-

cil mas é interessante”. “Não é simplesmente uma época de mudanças. É uma mudan-

ça de época, uma mudança de civilização, a que estamos a viver”, considerou, acres-

centando que a mesma “não é conjuntural”, mas “estrutural” e “a nível mundial pela 

primeira vez”. “É de civilização, de cultura, de relações sociais, de valores, de econo-

mia”, complementou, sublinhando que “o mundo mudou radicalmente” e não apenas 

“tecnologicamente”. “Mudaram os hábitos. Tudo foi posto em questão, os gostos, os 

valores, a visão do mundo, as perspetivas de futuro”, constatou. 

 
Nesta, que disse ser a “época da pós-verdade”, “a autoridade mudou completamente, 

as mudanças são rápidas e provisórias e a estabilidade vai ser a estabilidade da mu-

dança”, advertiu, acrescentando que “a mudança veio para continuar a mudar e vai 

continuar a mudar”. “Aquilo que estamos a ver é só a ponta do icebergue”, avisou, 

considerando que estes “tempos de relativismo” são “difíceis”, mas também “de novi-

dade, de possibilidade, de novos valores universais, de oportunidades novas” e de 

“novas possibilidades de estar presente, de intervir, de lançar sementes”. 

 
“É inútil queixar-se. Isto está aí, não nos pediram licença, nem nos dão 

a possibilidade de desligar”, alertou, considerando “quem está na edu-

cação, quem quer ser parte da mudança, não pode ficar ao lado”. 

 
Lembrando que “a Igreja foi um agente de mudanças radicais” e que a 

“identidade cristã é uma identidade de mudança”, o prelado exortou a 

Igreja a “estar presente como fermento”, a “estar no meio do mundo em 

diálogo”, a ser “cuidadora” e não “predadora”. “Uma Igreja, não da lógi-

ca do poder mas do serviço, não predadora mas materna, atenta aos 

mais frágeis. Uma Igreja educadora, uma Igreja que é família”, expli-

cou, considerando que “continua a ser necessário o testemunho clarivi-

dente da coerência e do afeto”. 

Em Igreja... 
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Salientando que a Igreja deve ajudar a “educar para estar neste mundo”, defendeu 

que “este é um tempo de criar e de mudar, de perder o medo e de perder essa saudade 

nostálgica do passado” e desafiou à necessidade de “educar para a liberdade, criativi-

dade, discernimento, esperança, responsabilidade e atenção à natureza e à humanida-

de”. O “grande desafio” disse ser o de “tornar credível, atraente e apetecível a casa, a 

escola, a Igreja”. “O valor do contacto pessoal é tudo porque gera tudo. A credibilida-

de da vida, do testemunho e da comunicação dos valores é fundamental”, acrescen-

tou. 

 

Concretamente sobre a escola frisou que a Igreja tem “algo a oferecer”. “Não renunci-

amos a ser uma escola cristã, mas não somos uma escola sectária. A nossa escola há-

de ser uma escola aberta, mas não pode deixar de ser cristã”, destacou, considerando 

que “a escola cristã tem de ser um laboratório de identidade, mas ao mesmo tempo 

sem sectarismos e fanatismos”. 

 

D. José Ornelas aludiu à necessidade de “educar para pessoas livres, criativas, partici-

pativas, a partir do evangelho” e lançou o “desafio da excelência”. “A nossa escola tem 

de ser uma escola de excelência”, exortou, pedindo “novos modos de ajudar a servir, 

viver, inventar, participar”. Para além da excelência “científica, pedagógica” e também 

“financeira”, relacionada com a “viabilidade económica sem a qual não funciona”, o 

orador deixou claro que “a verdadeira excelência está ligada à partilha do pão”: a 

“excelência solidária e evangélica para com os mais frágeis, os imigrantes, os grupos 

minoritários”. 

 

Nesse sentido, desafiou à criação de “uma escola de integração e de atenção à fragili-

dade”, lembrando que importa “educar pessoas honestas, coerentes”. “Não formamos 

apenas técnicos, mas formamos pessoas”, diferenciou, garantindo que neste domínio 

a “formação do coração é essencial”. 

 

Defendendo a “inteligência da complementaridade entre o público e o privado” na 

educação, o bispo de Setúbal explicou ser 

“favorável a que o Estado crie a sua rede de 

educação pública”. “É seu dever porque toda 

a gente tem de ter o direito de opção e para 

ter o direito de opção significa que também 

aqueles que querem uma escola diferente têm 

esse direito porque pagam impostos como os 

outros”, sustentou. 

 

 

 

 

 

Em Igreja... 
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O SÉCULO XXI 

O DESAFIO EDUCACIONAL DA MUDANÇA 
 

Ana Sofia Ferreira, DP Bairro  

 
Na urgência da união e da concertação, no dia 13 de novembro p.p., juntaram-se as 

Diretoras e as Diretoras Pedagógicas das nossas casas para escutarem as vozes de 

quem estuda e está alerta para o que urge que façamos no que respeita à Proteção de 

dados, designadamente no que ao regulamento e diretivas emanadas da União Euro-

peia concerne e no que toca à atenção e às mudanças a operacionalizar decorrentes do 

referido documento. 

 

No amanhã surge o que fizermos hoje, e, deste modo, não ignoremos a tecnologia, 

organizemo-nos para cumprir e fazer cumprir o que se lê no Regulamento de Proteção 

de Dados para que possamos dentro do conhecimento que temos, proteger e proteger-

nos, pois prevenir em vez de remediar também é educativo e de educador. 

 

A tecnologia organiza-nos e muitas vezes ajuda, por isso de mãos dadas as escolas 

partilharam experiências sobre o programa E-schooling, a favor de uma Escola proa-

tiva, organizada e virada para o século XXI. 

 

Obrigada a cada um dos presentes e a todos os que levam a cabo a missão de educar 

em cada casa das FMA. 

 

PRIMEIROS SOCORROS PEDIÁTRICOS 

Gorete Pereira, FMA 
 
OMUNIDADO EXTERNATO O Externato S. João Bosco de Viana do Castelo promoveu no dia 22 de No-

vembro, pelas 18h30 uma ação de formação subordinada ao tema 

«Primeiros Socorros Pediátricos».  

 

A formação teve como destinatários os encarregados de educação, docentes e outros 

colaboradores não docentes e foi aberta a pessoas exteriores à escola.  

 

O formador convidado foi o Dr. Hugo Rodrigues, médico pediatra do Hospital Distri-

tal de Viana do Castelo, já conhecido do público português pelo seu vasto currículo, 

pela sua participação em programas televisivos, formações e autor de várias publica-

ções, entre as quais o livro «Primeiros Socorros – Bebés e crianças».  

 

Pai de dois filhos a frequentar o Externato, o Dr. Hugo Rodrigues partilhou gratuita-

mente o seu saber, de experiência feito, no âmbito da saúde infan-

til, o que muito lhe agradecemos. 

 

A oportunidade e o interesse pelo tema mediu-se pela afluência 

dos participantes, centena e meia, pela pertinência das questões 

colocadas ao orador e pela significativa procura dos livros e autó-

grafos no final da formação.  

Em Formação... 
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O Papa começa assim o seu discurso de Boas Festas Natalícias à Cúria Ro-

mana:  

 

“O Natal é a festa da fé no Filho de Deus que Se fez homem, para devolver ao homem 

a dignidade filial que perdera por causa do pecado e da desobediência. O Natal é a fes-

ta da fé nos corações que se transformam em manjedoura para O receber, nas almas 

que permitem a Deus fazer brotar do tronco de sua pobreza o rebento de esperança, 

caridade e fé. 

 

O dia de hoje proporciona-nos uma nova ocasião para trocarmos os votos natalícios e 

desejar a todos […] um santo e jubiloso Natal e um feliz Ano Novo. Que este Natal nos 

abra os olhos para abandonarmos o supérfluo, o falso, o malévolo e o fictício, e ver-

mos o essencial, o verdadeiro, o bom e o autêntico. Sinceros votos de todo o bem. 

[…] O Natal é o Deus Emanuel, que nasce entre os homens,  

que Se faz homem para mostrar a cada homem a sua íntima proximidade,  

o seu amor sem limites e o seu desejo de que todos os homens sejam salvos e cheguem 

a gozar da beatitude celeste (cf. 1 Tim 2, 4);  

o Deus que faz despontar o seu sol sobre bons e maus (cf. Mt 5, 45);  

o Deus que não veio para ser servido, mas para servir (cf. Mt 20, 28);  

o Deus que constituiu a Igreja para estar no mundo sem ser do mundo, e para ser ins-

trumento de salvação e de serviço. 

 

[…] Tal como iniciei este nosso encontro, falando do Natal como a festa da fé, gostaria 

de concluir destacando, porém,  

que o Natal nos lembra que uma fé que não nos põe em crise é uma fé em crise;  

uma fé que não nos faz crescer é uma fé que deve crescer;  

uma fé que não nos questiona é uma fé sobre a qual nos devemos questionar;  

uma fé que não nos anima é uma fé que deve ser animada;  

uma fé que não nos sacode é uma fé que deve ser sacudida.  

Na verdade, uma fé meramente intelectual ou morna é apenas uma proposta de fé, 

que poderia concretizar-se quando chegar a envolver o coração, a alma, o espírito e 

todo o nosso ser,  

quando se permite a Deus nascer sempre de novo na manjedoura do coração,  

quando permitimos à estrela de Belém guiar-nos para o lugar onde jaz o Filho de 

Deus, não entre os reis e o luxo, mas entre os pobres e os humildes. 

 

[…] E a um dado momento, quase conclui a sua mensagem com este testemunho: “No 

seu livro Il Pellegrino cherubico, Angelo Silesio escreveu: «Depende apenas de ti: Ah, 

se o teu coração pudesse tornar-se uma manjedoura! Deus voltaria a nascer Menino 

na terra.» 

 

(in: http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2017/december/documents/papa-francesco_20171221_curia-romana.ht)  

Palavra do Papa 
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AINDA DA CHAINÇA! 

Apresentamos um testemunho de uma das famílias benfeitoras das Irmãs da 

Chainça. É um casal que tendo sido professores primários agora, mesmo que já se 

tenham passado quase 20 anos desde a reforma, se dedicam à agricultura para 

generosamente distribuir por filhos, vizinhos e Irmãs Salesianas. É o Professor 

Firmino e a Professora Celestina. Ele tem também o gosto e a arte de fazer poe-

mas. Já nos mandou vários. Neste dia de Natal fez um soneto e fez questão de no-

lo mandar. Pareceu-nos que merecia ser publicado. Aqui vai o poema que nos en-

viou e a resposta que lhe demos. 

Matias F. M. 

    AMOR DE CRISTO 
 

Chainça foi bafejada 

Ao ser seleccionada 

P’ra no seu seio vir a ter 

Irmãs com Cristo a viver. 

 

São irmãs, que não são manas, 

Mas autênticas salesianas 

Num puro sentimento 

De amor em movimento. 

 

Foi um impulso de Cristo 

A escolher o momento 

De accionar tudo isto, 

 

Mas do Alto, está visto, 

Que Deus está atento 

Na ajuda ao movimento… 

  

Chainça, 25 / 12 / 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 - Irmã da Ir. Genialda  e da Ir. Mª do Rosário Fernandes -  27 de outubro; 

 - Cunhado da Ir. Arminda Cabral  - 05 de novembro. 

A nossa partilha... 

E A NOSSA RESPOSTA! 
 

Fernanda Afonso, FMA 
Teresa Nobre, FMA 

 
Caríssimos Firmino e Celestina 

Professor e Professora 

Cada palavra ou gesto 

falam ao coração a toda a hora! 

 

Estamos sensibilizadas 

Por tal capacidade 

e desejamos para os dois 

a maior felicidade! 

 

 

Vamos mesmo publicar 

no jornal da irmandade 

Poemas que brotam a rodos 

 

Assim voltarão a acreditar 

que a mão de Deus acompanha 

a ti, a mim e a todos! 

O Senhor chamou a Si ... 


