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Na Luz centenária  

Entrámos em 2017 com gratidão pelo dom que nos é dado viver - o Centenário das Aparições de 

Nossa Senhora, em Fátima. 

Este é ano de memória e profecia a dizer a benevolência divina que pisou a nossa terra, respirou os 

nossos ares, falou à nossa gente, tocou os nossos corações, mudou a nossa vida! 

Em Fátima, Deus visitou de novo o seu povo, com rosto e coração maternos – os de Sua Mãe!  

Sentimo-nos envoltas nessa Luz que há cem anos nos atingiu misericordiosamente, irradiando uma 

mensagem de fé, amor e esperança. 

Como suas filhas, congregadas em seu nome – Província Nossa Senhora de Fátima – abracemos 

2017 de coração aberto, na disponibilidade total, na vigilância continuada, na entrega confiante. 

Seja este, para nós, um ano de luz, purificação, renovação, porque um ano de Graça! 

Com toda a Igreja e como Igreja, caminhemos na fé e na comunhão, na escuta e docilidade, na co-

ragem e determinação, na obediência e humildade, com os olhos postos nos Pastorinhos. 

Deixemo-nos tocar pela mensagem de Fátima! Sabemo-nos chamadas a vivê-la e a comunicá-la.  

Oração, conversão, reparação, adoração, oferta…pedidos insistentes de ontem e de hoje! 

 

Entremos, agradecidas e criativas, no jubileu de Fátima  

onde o Coração de Maria Se oferece como refúgio e caminho para Jesus!  

Mergulhemos no acontecimento de Fátima enquanto: 

Escola de encontro com o Senhor; 

Convite à conversão e à mudança; 

Chamamento à gratuidade da entrega e à plenitude do dom; 

Desafio à fasquia alta da fé e da contemplação;  

Apelo à ousadia do testemunho e do anúncio. 

 

Fátima é acontecimento de encontro entre o Céu e a terra, 

Entre a salvação e o pecado, entre a plenitude e o vazio, 

Entre o amor e o egoísmo, entre a paz e a guerra, 

Entre a dor e o consolo, entre a vida e a morte,  

Entre a Mãe e os filhos, entre Deus e o homem! 

 

Fátima é Altar do mundo,  

Bandeira para os povos,  

Casa de todos!  

 

Fátima é Evangelho. Fátima é Vida. 

Deixemos que a luz de Fátima chegue à nossa vida e à nossa missão. 

Imersas nessa luz, o nosso coração de filhas 

espelhar-se-á no Coração Imaculado de Maria,  

Refúgio e Mãe de quem a Ela se entrega! 

À Vossa proteção nos acolhemos Santa Mãe de Deus! 

 
 
 
 

A palavra da Provincial Editorial 
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São Francisco de Sales  
 

PAPA BENTO XVI, (in audiência 2 de Março de 2011) 

 

A vida de são Francisco de Sales foi relativamente breve, mas vivida com grande in-

tensidade. Da figura deste santo emana uma impressão de rara plenitude, demonstra-

da na tranquilidade da sua investigação intelectual, mas também na riqueza dos seus 

afetos, na «docilidade» dos seus ensinamentos, que tiveram uma grande influência 

sobre a consciência cristã. Da palavra «humanidade» ele encarnou várias aceções que, 

tanto hoje como ontem, este termo pode adquirir: cultura e cortesia, liberdade e ter-

nura, nobreza e solidariedade. No aspeto tinha algo da majestosidade da paisagem em 

que viveu, conservando também a sua simplicidade e naturalidade. As antigas pala-

vras e imagens com que se expressava ressoam inesperadamente, até aos ouvidos do 

homem contemporâneo, como uma língua nativa e familiar. 

 

Na Filotea, destinatária ideal da sua Introdução à vida devota (1607), Francisco de 

Sales dirige um convite que, nessa época, podia parecer revolucionário. Trata-se do 

convite a pertencer completamente a Deus, vivendo em plenitude a presença no mun-

do e as tarefas da sua condição. «A minha intenção é de instruir aqueles que vivem 

nas cidades, no estado conjugal, na corte […]» (Prefácio da Introdução à vida devo-

ta). O Documento com que o Papa Pio IX, mais de dois séculos depois, o proclamará 

Doutor da Igreja, insistirá sobre esta ampliação da chamada à perfeição, à santidade. 

Nele está escrito: «[A verdadeira piedade] chegou a penetrar até no trono dos reis, na 

tenda dos chefes dos exércitos, no pretório dos juízes, nos escritórios, nas oficinas e 

nas cabanas dos pastores […]» (Breve Dives in misericordia, 16 de Novembro de 

1877). Assim nascia aquele apelo aos leigos, o cuidado pela consagração das realida-

des temporais e pela santificação da vida diária, sobre o qual insistirão depois o Con-

cílio Vaticano II e a espiritualidade do nosso tempo. Manifestava-se o ideal de uma 

humanidade reconciliada, na sintonia entre ação no mundo e oração, entre condição 

secular e busca da perfeição, com a ajuda da Graça de Deus, que permeia o humano e, 

sem o destruir, o purifica, elevando-o às alturas divinas. A Teótimo, o cristão adulto, 

espiritualmente maduro, ao qual dirige alguns anos depois o seu Tratado do amor de 

Deus (1616), são Francisco de Sales oferece uma lição mais complexa. Ela supõe, no 

início, uma visão específica do ser humano, uma antropologia: a «razão» do homem, 

aliás, a sua «alma razoável», é aí vista como uma construção harmoniosa, um templo 

subdividido em vários espaços, ao redor de um centro ao qual ele chama, juntamente 

com os grandes místicos, «cimo», «ponta» do espírito, ou «fundo» da alma. É o ponto 

em que a razão, percorrendo todas as suas fases, «fecha os olhos» e o conhecimento 

se torna um só com o amor (cf. livro I, cap. XII). Que o amor, na sua dimensão teolo-

gal e divina seja a razão de ser de todas as realidades, numa escada ascendente que 

não parece conhecer fraturas nem abismos, são Francisco de Sales resumiu-o nesta 

frase célebre: «O homem é a perfeição do universo; o espírito é a perfeição do ho-

mem; o amor é a do espírito, e a caridade a do amor» (Ibid., livro X, cap. I). 

TEMA 
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Num período de intenso florescimento místico, o Tratado do amor de Deus é uma ver-

dadeira suma, e ao mesmo tempo uma obra literária fascinante. A sua descrição do 

itinerário rumo a Deus começa a partir do reconhecimento da «inclinação natu-

ral» (Ibid., livro I, cap. XVI), inscrita no coração do homem, também do pecador, a 

amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo o modelo da Sagrada Escritura, são 

Francisco de Sales fala da união entre Deus e o homem, desenvolvendo toda uma sé-

rie de imagens de relação interpessoal. O seu Deus é pai e senhor, esposo e amigo, 

tem características maternas e de nutriz, é o sol do qual até a noite é uma misteriosa 

revelação. Este Deus atrai o homem a Si com vínculos de amor, ou seja, de verdadeira 

liberdade: «Pois o amor não tem forçados nem escravos, mas reduz tudo à sua obedi-

ência com um vigor tão delicioso que, se nada é tão forte como o amor, nada é tão 

amável como a sua força» (Ibid., livro I, cap. VI). No Tratado do nosso santo encon-

tramos uma meditação profunda sobre a vontade humana e a descrição do seu fluir, 

passar e morrer para viver (cf. ibid., livro IX, cap. XIII) no abandono completo não 

apenas à vontade de Deus, mas àquilo que é do seu agrado, ao seu «bon plaisir», ao 

seu beneplácito (cf. ibid., livro IX, cap. I). No ápice da união com Deus, além dos arre-

batamentos da êxtase contemplativa, coloca-se aquele fluxo de caridade concreta, que 

se faz atenta a todas as necessidades do próximo, à qual ele chama «êxtase da vida e 

das obras» (Ibid., livro VII, cap. VI). 

 

Lendo o livro sobre o amor de Deus e ainda mais as numerosas cartas de guia e de 

amizade espiritual, compreende-se bem como são Francisco de Sales foi um grande 

conhecedor do coração humano. A santa Joana de Chantal, a quem escreve: «[…] Eis 

a regra da nossa obediência, que te escrevo com caracteres grandes: fazer tudo por 

amor, nada por força — amar mais a obediência do que temer a desobediência. Deixo-

te o espírito de liberdade, não aquele que exclui a obediência, porque ela é a liberdade 

do mundo; mas aquele que exclui a violência, a ansiedade e o escrúpulo» (Carta, 14 

de Outubro de 1604). Não é por acaso que, na origem de muitas formas da pedagogia 

e da espiritualidade do nosso tempo, encontramos precisamente o vestígio deste mes-

tre, sem o qual não teriam existido são João Bosco, nem o heroico «pequeno cami-

nho» de santa Teresa de Lisieux. 
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Em visita à cidade... 
4º Ano B 

 
Nos dias 20 e 21 de novembro, as turmas do 4º ano, foram visitar o Centro Histórico 

da nossa cidade.  

Em frente à Igreja de Jesus foi-nos contada a história acerca deste monumento, que já 

foi Convento, e sobre pessoas ilustres da época em que foi mandado construir. Alguns 

colegas até fizeram uma pequena encenação para percebermos melhor quem era D. 

Justa Rodrigues Pereira, D. Leonor, Diogo Boitaca, D. Manuel, D. João II e que im-

portância tiveram para a construção da igreja.  

Foi muito interessante observarmos a encenação! De seguida entrámos na Igreja de 

Jesus. A fachada é feita com brecha da Arrábida, assim como as colunas entrançadas, 

as janelas e os sepulcros do seu interior.  

Seguidamente, passámos pela antiga muralha da cidade, e atravessámos uma rua 

muito estreita (travessa) que vai ter a um largo conhecido como Largo do Sapalinho. 

Ainda hoje podemos observar nesse local, algumas portas características dessa época 

e com entrada de estilo manuelino.  

Cruzámos caminho e voltámo-nos para um importante edifício da cidade, a Câmara 

Municipal. Com o terramoto de 1755 e dois fortes incêndios, o edifício sofreu alguns 

danos, justificando por isso a sua reconstrução.  

Ficámos também a saber que a atual praça do Bocage era conhecida, antigamente co-

mo Largo das Couves, porque nesse lugar se vendiam produtos da horta. Daí segui-

mos para o pequeno largo da Ribeira Velha, que era o Largo das Canastras, onde se 

vendia o peixe e também se aplicava a justiça, porque havia um pelourinho nesse sí-

tio.  

Terminámos a nossa visita nas Cetárias Romanas, em que pudemos ver como antiga-

mente se conservava o peixe, em salgas ou tanques de pedra. A nossa guia foi uma 

senhora muito simpática chamada Leonor. Ela explicou-nos muitas coisas que iremos 

recordar, certamente, quando passarmos pelos sítios onde estivemos. Ficámos muito 

agradecidos pela disponibilidade que teve para connosco.  

Foi muito gratificante e interessante a visita ao Centro 

Histórico da nossa cidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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Dia 24 de novembro foi dia de passeio!  
 

3º Ano  A 

 

Todos os alunos do 1º ciclo da nossa escola foram a Lisboa, ao Teatro Politeama, pa-

ra assistir ao musical que Filipe La Féria fez a partir do conto de Hans Christian An-

derson, A Pequena Sereia. Os cenários, as personagens e os seus adereços, as músi-

cas e os valores que foram transmitidos, principalmente, o da amizade, da solidarie-

dade, da tolerância e a relação com os outros, resultou uma deslumbrante prenda de 

Natal que encantou as nossas crianças!   

A parte da tarde, foi diferente para cada ano de escolaridade. Os alunos do 1º ano 

foram brincar para o Parque Infantil do Alvito e adoraram a diversão! Os alunos do 

2º ano foram visitar o Museu do Dinheiro e nele puderam disfrutar de uma “viagem” 

desde o aparecimento do dinheiro até aos nossos dias.  Os alunos do 3º ano foram 

conhecer a zona de Belém e entraram na famosa casa dos pastéis de nata, visitaram a 

Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, aproximaram-se do Padrão dos Descobrimentos e  

avistaram a Torre de Belém.  Por fim, os alunos do 4º ano visitaram o Museu da Ele-

tricidade que entre geradores, máquinas e tubagens lhes contou uma história. 

Foi um dia bastante positivo, porque sentimos que se educa e se aprende com encan-

to,  magia,  valores e conhecimentos. 
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Amoris Laetitia  
a luz que brilhou na Assembleia Europeia do MJS  
 

Alzira Sousa, FMA 
 

De 25 a 27 de novembro teve lugar em Bled, na Eslovénia, a XII Assem-

bleia Europeia MJS. Os jovens representantes do movimento juvenil salesiano da 

europa e médio oriente que anualmente se encontram em Assembleia viveram em no-

vembro último um encontro de grande riqueza formativa, muito oportuno no contex-

to atual e urgente para a vida da Igreja. A proposta de uma tarde inteira para que os 

jovens, salesianos e salesianas aprofundassem a Exortação Apostólica do Papa Fran-

cisco, “Amoris Laetitia” foi bem assumida e tornou-se um apelo a continuar o cami-

nho. Foram os próprios jovens a expressar a importância de refletir sobre este assun-

to e de continuar a fazer caminho em Igreja acerca do coração da vida – a família. 

Neste sentido, aprovou-se a proposta de a “Amoris Laetitia” servir de mote para o 

Confronto 2017, encontro destinado aos jovens da Europa e Médio Oriente que decor-

rerá de 11 a 16 de agosto, em Turim e Mornese. 

 

Ao longo do encontro, que contou com a magnífica participação de cinquenta pessoas, 

pudemos concretizar algumas ideias e propostas para o Confronto, partilhar a vida e a 

caminhada dos jovens, rezar pelas situações que mais afetam o presente e futuro da 

juventude e reforçar laços que animam a esperança e a fé num Deus que nunca nos 

falta com o seu amor. Portugal foi bem representado com a participação de quatro 

membros do conselho nacional do MJS: a Ir. Alzira Sousa, o Pe. João Chaves, a Salo-

mé Fonseca, de Arcozelo, e a Mafalda Batalheiro, de Lisboa. 

 

A alegria salesiana foi bem vivida nos momentos de convívio informal entre todos e o 

clima de família imperou em cada instante. O acolhimento caloroso por parte das 

FMA e Salesianos da Eslovénia proporcionou a todos uma belíssima experiência do 

que podem ser hoje os rostos alegres e cheios de bondade de D. Bosco e Madre Maz-

zarello! 
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Jovens e Irmãs em encontro no Colégio do Alto 
 
 

Margarida Coelho, FMA 

 

Estava calendarizada a vigília de advento para os alunos do Clube Bosco (3º ciclo) e 

animadoras MJS (secundário) das 21h às 22h do dia 09.  

Aproveitando esta ação, a comunidade lembrou-se de fazer a proposta aos membros 

do 9º ano e animadoras de prolongarmos este tempo e realizarmos um encontro co-

mo os “encontros Dom Bosco” o que ia ao encontro do desejo que as animadoras 

vinham a manifestar de conviver e passar uma noite no palácio. 

A proposta foi muito bem acolhida pelas jovens. O encontro começou com o jantar 

partilhado, em clima de festa, no refeitório das irmãs.  

Na vigília, que decorreu na capela do palácio, participaram 15 elementos do movi-

mento e uma família, em oração partilhada e em silêncio tendo como pano de fundo o 

evangelho do terceiro domingo do advento.  

Seguiu-se o convívio com as irmãs pela noite adentro, com muita alegria e sentido de 

família.  

No dia seguinte, rezaram as Laudes na capela das irmãs, pequeno-almoço e seguiram-

se diversas tarefas de limpeza. 

 Um ponto alto foi a eucaristia às 12h, celebrada pelo P. César, dando voz a cada uma, 

no momento da homília, expressando sentimentos de alegria pelo encontro e expres-

sões de fé.  

Concluímos com o almoço, dando graças a Deus por quanto nos permitiu realizar. 
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A luz do Natal! 

 

Comunidade da Galiza 
 

 

A alegria, a solidariedade e a festa abundaram nestes dias de pausa letiva 

do Natal na Ludoteca da Galiza.   

Foram duas semanas muito preenchidas pela música, canto, teatro, dança, 

passeios e ceia de Natal. Não bastasse esta abundância, um mar de solida-

riedade tornou possível entregar cabazes de Natal de bens de primeira ne-

cessidade e prendinhas a mais de cinquenta famílias.  

Começamos logo com a festa da Comunidade do Bairro da Galiza, no audi-

tório da Boa Nova, para a qual os Tambóra foram convidados a atuar! 

Uma presença harmoniosa ao som de guitarras elétricas, tambores e gaitas 

de foles, e onde os apresentadores da festa foram três jovens que frequentam o clube 

de cinema ao sábado à tarde. 

As atividades lúdicas ao longo das duas semanas garantiram casa cheia, que só dimi-

nuiu na manhã do dia 26 de dezembro e nos dias em que havia saídas programadas a 

vários lugares históricos, naturais e artísticos de Lisboa.  

Na festa de Natal a lotação foi esgotada! As famílias das crianças e adolescentes, avós, 

pais e irmãos de todas as idades, presenciaram com encanto e alegria às atuações dos 

dois teatros, da apresentação de dois vídeos produzidos e da atuação do grupo musi-

cal das violas. Todos brilharam em criatividade, alegria e paz, como é próprio das cri-

anças fazê-lo! Até a mensagem de Natal que a Ir. Alzira partilhou com todos os pre-

sentes, desejando um feliz Natal de Jesus a todas as famílias, foi maravilhosamente 

antecedida pelas palavrinhas de uma jovem do clube de cinema. A Ândria bem referiu 

que para eles, os jovens, o Natal era sinónimo de família! O sorriso e a alegria com 

que ela transmitia esta mensagem saíam-lhe do coração numa troca de olhares com a 

mãe que a contemplava bem de perto! O amor infinito do Emmanuel, o Deus-

connosco, é mesmo mais sentido a partir do aconchego da família e essa é a maior ri-

queza.  

No final, entre as despedidas emocionadas e os votos de boas festas, ainda ficaram 

muitos ajudantes grandes de coração, e alguns de estatura, para ajudar a arrumar a 

casa! E a seguir, rumo à família, para continuar a partilhar no lar o verdadeiro sentido 

do Natal de Jesus! 

As Irmãs da Casa Nossa Senhora de Fátima agradecem a todos os colaboradores, ami-

gos, voluntários, jovens e benfeitores, a presença amiga e os gestos 

de solidariedade que engrandeceram e iluminaram estes dias de 

férias escolares na Ludoteca! 
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FESTA DE NATAL DO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCICLO NO CLV 
 

Lina Bento, professora 

 No dia 17 de dezembro realizou-se a festa de Natal dos alunos do 

pré-escolar e do 1ºciclo do nosso colégio. 

 O tema escolhido para este ano foi a criação do mundo e o nascimento de Je-

sus. Assim, coube a cada turma apresentar uma música e coreografia alusiva aos vá-

rios elementos da criação. O pré-escolar apresentou os temas do Amor e da Amizade. 

No 1.º ciclo foram apresentados os seguintes elementos: a Alegria pelo 1º Ano, a Fé 

pelo 2.º ano, a Estrela Guia pelo 3ºano e o Milagre da Vida e o Nascimento de Jesus 

por parte do 4ºAno.   

 O encerramento da festa foi feito com a apresentação de uma canção de Natal, 

“Rock Natal”, cantada por todos os alunos e professores.  

 Foi um final de tarde pautado pela harmonia, onde se celebrou o nascimento 

de Jesus e onde, mais uma vez, se promoveu a relação entre escola e família.  
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A noite de Natal 
 

Eloísa Guerra, professora 

“Deus quer, o homem sonha e a obra nasce.” Esta é a frase que define o 

que se sentiu no passado dia 16 de dezembro no Colégio Laura Vicunha. 

Pelas 21 horas, a comunidade escolar uniu-se para assistir ao resultado do trabalho 

dos alunos do 2º e 3º ciclos. A Noite de Natal de Sophia de Mello Breyner Andresen 

serviu de pano de fundo a uma noite verdadeiramente iluminada. Os alunos de 9ºano 

subiram ao palco demonstrando que, com empenho, força e dedicação, tudo é possí-

vel. No papel de atores, desempenharam na perfeição os seus papéis, resultado do tra-

balho intenso de todos e da colaboração próxima da sua diretora de turma, Susana 

Matos, e da sua professora de Português, Elisabete Pitacas.  

A juntar-se a estes jovens que terminam este ano a sua passagem por este estabeleci-

mento de ensino estiveram os colegas de 8º ano, também eles no papel de atores. Pa-

ra dar ritmo e brilho a esta noite de encantar, os alunos de 5º, 6º, 7º e 8ºanos toca-

ram e dançaram sob a batuta do professor de Educação Musical – Pedro Zagalo – e 

das coreografias da professora de Educação Física – Raquel Varela. Todos os Direto-

res de Turma que orientaram as suas turmas neste caminho para uma “Noite de Na-

tal” merecem também o reconhecimento pelos bons guias e motivadores que foram 

nesta caminhada. 

O Colégio Laura Vicunha agradece o esforço e empenho de todos os envolvidos pois 

só com um coração grande e vontade de todos, momentos como estes são possíveis. 

Importante também foi a presença das famílias que nos trouxeram o calor e o confor-

to que se sente só quando estamos junto daqueles que nos são próximos.  

“Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos no coração das pessoas”(Cora 

Coralina). 

 Agradecemos por esta noite em que certamente todos nos sentimos tocados numa 
caminhada para o Natal, em direção Àquele que nasceu por nós e para nós. 
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Em Festa… 
quando os grandes se vestem de pequenos! 
 

Mª do Rosário Bernardino, FMA 

 

Realizou-se no dia 18 de Dezembro de 2016 a tradicional festa de Natal. 

Todas as crianças participaram com brio e encanto, incluindo os bebés, em que os 

pais com grande alegria, subiram ao palco com os seus bebés e os apresentaram. As 

outras crianças que já andam mostraram a sua alegria com gestos ao som da música 

natalícia. 

Os meninos dos cinco anos representaram uma peça de teatro simples, mas atraente,” 

À procura de um pinheiro” e todos os outros expressaram o seu jeito com danças ao 

som de músicas natalícias. 

Também participaram um grupo de Salesianas Cooperadoras com cantos natalícios, 

manifestando a sua vida Salesiana; as crianças e adolescentes dos vários grupos da 

Catequese e do ATL. 

Como já vai sendo costume, o Sr. Presidente da Junta de freguesia, Sr. Armando, visi-

tou o nosso Centro, deixando os seus presentes a cada criança, vestindo-se de pai Na-

tal. Também nos visitou, o Sr. Presidente da Câmara, Filipe Camelo, acompanhado 

pelo Sr. Presidente da Junta de Paranhos e pela variadora Dr.ª. Cristina que se dirigi-

ram a eles com muita alegria. 

 No fim da festa no palco, dirigiram-se os pais e alunos para o salão, onde aí tiveram o 

seu lanche partilhado em alegre convívio. 

Foi sem dúvida, um momento alto e significativo para as crianças, pais e Comunidade 

Educativa. 

 

 

 

 

...e os pequenos se vestem de grandes! 
 

No dia 6 de Janeiro, dia de Reis, as crianças do Centro de Nossa Srª de La 

Salette, Paranhos da Beira, viveram este dia com muita alegria. As crianças 

dividas em dois grupos, os 2 anos e os de 

os meninos da Pré 3,4,5  anos visitaram os funcionários engalanados com umas lindas 

coroas, cantando as janeiras com grande entusiasmo. 

Porém, tiveram o seu momento forte, ao irem visitar Jesus à Capela conhecer o Amor 

que Ele tem por cada um de nós. 

De seguida dirigiram -se para o refeitório onde tiveram o seu almoço de festa. 

No fim do dia, regressaram a casa felizes com a sua linda coroa. 

Foi umas atividade que jamais se esquecerão. 
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“Quando é que chega o Natal?” 

 

Ana Vieira 

Perguntavam os mais pequenos, com vontade de celebrar mais uma festa onde as 

prendas parecem assumir o papel principal juntamente com o Velhinho de barbas 

branquinhas, o Pai Natal. 

Numa sociedade de grande consumismo, este é o Natal!  

Cabe-nos a nós educadores Salesianos fazer sentir o verdadeiro sentido do Natal. 

Na nossa escola começou a preparar-se este dia de aniversário de Jesus, com a cami-

nhada de advento, na portaria colocamos um presépio e a árvore dos sonhos, que jun-

tamente com as famílias fomos construindo até ao Natal. 

Na nossa festa de Natal contamos a história de Catarina, uma menina mimada que 

tinha tudo, tudo o que o dinheiro pode comprar. Numa das suas visitas a uma loja de 

brinquedos encontrou um menino da rua que nada tinha, mas que lhe ensinou o ver-

dadeiro sentido do Nata – “ FAMÍLIA, AMIGOS e JESUS ”. Nesta sociedade de gran-

de consumismo, esquecemo-nos de valorizar o 

que realmente importa! 

Para festejarmos o Natal, toda a escola se jun-

tou, como uma grande família que é, num ale-

gre e divertido almoço de Natal! 

 

 

 

 

 

 

Cantar as Janeiras! 
Fernanda Carvalho 

 

Os alunos do Externato Nossa Senhora de Fátima cantaram as Janeiras! 

Bem divertidos com as habituais coroas decoradas a gosto, os Reis e as Rainhas do 

Externato Nossa Senhora de Fátima do Pré-escolar cantaram as Janeiras para os me-

ninos do primeiro ciclo. E es-

tes retribuíram também com 

canções para toda a escola. 

Foi com grande entusiasmo e 

alegria que todos ouviram as 

crianças a cantarem e, no fim, 

tiveram uma surpresa, um do-

cinho como manda a tradição.  

 

Com os jovens... 
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...iniciativas! E tudo em Vendas Novas! 
Viagem ao centro da terra 
 

Departamento de Ciências Exatas e Experimentais 
 

Com esta (pequena) exposição esperamos que os nossos alunos e comunidade educa-

tiva usufruam de uma experiência em conhecimento, memorável, entendendo que a 

Educação Científica pode ser um exercício plural, criativo, em que a aplicação de con-

ceitos de Geologia nos permite compreender o Mundo em que vivemos. 

- A Terra é um planeta inquieto. Forças poderosas modelam e re-

modelam a superfície do nosso planeta em ciclos contínuos de mudança… 

É assim que se inicia a nossa “Viagem ao Centro da Terra”; onde observamos e refleti-

mos sobre a sua composição química, estrutura, história e as propriedades. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cantar as Janeiras no quartel! 
 

Maria Paiva, aluna do 4.ºano 
 

No dia 6 de janeiro de 2017, Dia de Reis, os alunos do 1º ciclo, do Colégio 

Laura Vicuna, acompanhados pelas respetivas professoras, pela Diretora, 

Irmã Rosa Maria Machado, pela Diretora Pedagógica, Professora Susana 

Pereira e pelo professor Pedro Zagalo, foram ao quartel de Vendas Novas 

cantar as janeiras.   

Fomos recebidos pelo comandante e na escadaria principal do quartel cantamos as 

janeiras. Depois de cantarmos, os oficiais foram-nos mostrar os canhões e alguns pre-

sépios que fizeram parte de um concurso para eleger o melhor presépio. 
 

De seguida, os militares ofereceram-nos o almoço. Comemos sopa de espinafres, bife 

de frango com arroz de cenoura e a sobremesa foi salada de fruta. Depois de comer-

mos, o comandante deu uma bandeira do quartel a cada turma do 1º ciclo, e agrade-

ceu a nossa presença. 
 

Por fim, voltamos ao colégio e brincamos até irmos para a aula de música. Quando 

terminou esta aula fomos novamente brincar terminando assim o nosso Dia de Reis. 

Foi muito giro. 

 

 

Com os jovens... 
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No norte... 

Grupo de Paranhos da Beira 
 

 

21 de janeiro, em Mogofores muitos pré-adolescentes, adolescentes e jovens da 

zona Norte encontram-se para viver mais um dia MJS.  De Paranhos da Beira 

participamos 18 adolescentes e jovens. Podemos conhecer melhor alguns 

exemplos de vida propostos, como Nossa Senhora, Madre Teresa de Calcutá, 

Dom Bosco, Laura Vicunha e tantos outros .. 

Foi grande o incentivo, para descobrirmos, através das suas vidas e com a aju-

da dos animadores dos padres salesianos e das irmãs, a maravilha que é levar-

mos uma vida entregue a Deus e aos outros no caminho de santidade, acolhen-

do o espirito salesiano que nos ajudou a 

viver um dia feliz, e a colocar os nossos 

sonhos na proposta de Jesus:” Vem e se-

gue-me.” 

“Gostei do convívio da alegria partilhada 

com os participantes dos outros centros” 

A Eucaristia foi muito importante para 

mim. Olhei para Jesus como um verda-

deiro amigo” A dinâmica do dia levou-me 

a pensar mais nos outros, na minha família . “No compromisso que fiz quero 

com a ajuda do Senhor ser luz , ser santo como Domingos Sávio”. 

No sul… 
 

21 de janeiro, em Manique o pátio encheram-se de miudagem...quase parecia um dia 

de escola, mas não! Era dia de reunir todos aqueles que se sentem participantes ao 

Movimento Juvenil Salesiano.  

Foi um dia preenchido por atividades e alegria, onde cerca de 360 participantes reu-

niram-se para conhecer a vida de alguns santos e  refletir sobre a sua vida a fim de ser 

capaz de conhecer a vontade de Deus.  

Depois do acolhimento dividiram-se 

por idades de modo a adequar as dinâ-

micas à maturidade de cada grupo.  

Foi momento para reencontrar as caras 

conhecidas e para, em conjunto, nos 

reunirmos em volta do altar para cele-

brar a Eucaristia.   

 

 

Com os jovens... 
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Dar lugar aos mais velhos… 
 

Susana Figueiredo, professora 
 

Chegavam alegres, procurando orgulhosamente e de olhar doce os seus 

netos. Foi assim que no dia 25 de novembro, o Colégio Laura Vicunha se 

encheu de convidados muito especiais, os avós dos alunos do Pré- Escolar 

e do 1º Ciclo. 
 

No pavilhão desportivo, e depois da saudação da diretora da escola, Ir. Rosa Maria 

Machado, passaram rapidamente de público de bancada, a animados e ativos dançari-

nos e cantores, atuando como só eles sabem, de forma espontânea, descontraída e 

cúmplice, com os seus netos. Assim se assinalou o dia dos avós no CLV, numa iniciati-

va que conta já com sete edições – Avós e Netos em Movimento.  
 

No final, avós, bisavós, netos, pais e professores, de mãos dadas, formaram um cor-

dão humano que uniu famílias e gerações que cantaram e dançaram juntos, uma mú-

sica que dizia: ”Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo…”.  
 

Ficou a mensagem sobre esse bem precioso que é o tempo de partilha e de amor que 

cada um desfruta com os seus avós! 
 

Porquê o dia dos avós neste dia? 
 

Margarida Occhiena, partiu a 25 de novembro de 1856, foi mulher guerreira, traba-

lhadora e mãe presente e incansável, perante as adversidades da sua vida. Alimentava 

a alma com o seu amor pela oração, que a enriqueceu daquela sabedoria que não se 

encontra nos livros. 
 

Educadora sábia, soube conciliar maternidade e paternidade, doçura e firmeza, vigi-

lância e confiança, familiaridade e diálogo, educando os filhos com amor carinhoso, 

paciente e exigente. Atenta ao modo de ser de cada um, confiava nos meios humanos 

e no auxílio divino. Foi mãe de D. Bosco e uma presença que transformou o Oratório 

numa família. Durante anos dedicou a sua vida à obra do seu filho, marcando o início 

da Obra salesiana: é a primeira e principal cooperadora de Dom Bosco; torna-se o ele-

mento materno do sistema preventivo. Gerações de salesianos chamam-na e sempre a 

chamarão «Mãe Margarida». 
 

D. Bosco, pai e mestre dos jovens, Mãe Margarida, 

a sua avó! Dedicamos-lhe este dia no Colégio Laura 

Vicunha. Dedicamos estes momentos de convívio 

entre avós e netos a todos os avós que marcam de 

forma singular e cheia de amor a vida dos seus ne-

tos, os nossos alunos! 

 

 

Em Família... 



 

página 17  N.º 225 dezembro - janeiro 2017 

Homenagem… 
 

 

Mª do Rosário Bernardino, FMA 

 

Neste dia de Mãe Margarida, dia 25 de Novembro, Paranhos da Beira, 

quis homenagear todos os avós com uma festinha preparada e apresenta-

da por todas as crianças da Creche e da Pré Escolar. 

Foi um momento muito lindo! Foi apresentado um Power-Point com figuras elucida-

tivas da educação que Mãe Margarida usou com S. João Bosco. 

Os meninos dos cinco anos declamaram umas quadras decoradas e os outros anos 

realizaram umas danças. 

As crianças da Creche também quiseram ir ao palco para fazerem os seus gestos se-

guindo a música de um CD. 

No final foi entregue uma pequena lembrança aos avós, feita por cada uma das crian-

ças. 

A seguir, foi distribuída a todos uma fatia de bolo. 

Foram, de fato, momentos emocionantes, sobretudo para os avós; de certo modo, 

marcaram com alegria e entusiasmo este dia de Mãe Margarida. 
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A semente que deixaram...permanece! 

Lea de Morais, FMA 
 

Na Federação Portuguesa dos Ex-A.FMA vem sendo tradição celebrar-se 

no dia 8 de Dezembro, em cada União o dia da/o Ex-Aluna/o. 

Como as Ex-alunas do Convento Novo e do Externato Maria Auxiliadora em Évora 

não têm nenhuma casa das FMA, então este ano resolvi, como Delegada da Fede-

ração, ir passar o dia com as Ex-alunas dessas casas. Fez-se a comunicação a três 

das mais antigas que costumam participar nas Assembleias e a ideia foi recebida 

com muito entusiasmo.  

Convidei a Ir. Cesaltina Rodrigues para estar presente pois algumas Ex-alunas 

continuam a comunicar com ela. 

Falei com os Salesianos e foi muito lindo ver a disponibilidade do Diretor, o Sr. Pe 

José Jorge, em nos ceder imediatamente uma sala com tudo o que fosse preciso, 

assim como a simpatia do Pároco da igreja de Maria Auxiliadora, o Sr. Pe António 

Gomes, que logo se disponibilizou para avisar nas Eucaristias de domingo. 

E deste modo tão simples lá fui até Évora na manhã do dia 8! Pela minha mente, pas-

sou o episódio do encontro de D. Bosco com Bartolomeu Garelli, e isso deu-me âni-

mo. Não sabia o que ia encontrar. Eu só conhecia três antigas alunas e era possível 

que só uma delas estivesse presente. Quantas Ex-alunas seriam? Três, quatro… não 

sabia, ia no entanto com o coração aberto para as que viessem. 

O encontro estava marcado para as 10h e seguia-se a Eucaristia, na Igreja Maria Auxi-

liadora, às 12h. 

Fiquei muito feliz quando comecei a ver que chegavam e como não nos conhecíamos, 

a pergunta era: É aqui que vai haver um encontro de Ex-alunas? O Sr. Pe António ori-

entou-me para aqui. E em breve estavam reunidas 13 Ex-alunas de anos diferentes. 

Foi muito bonito ver como elas falavam do colégio e a maneira como algumas que há 

uns 40 e tal anos não se viam, se apresentavam e como estavam felizes. 

Tivemos um momento de formação, com a apresentação da identidade da Ex-A.FMA, 

precedida por uma oração e um cântico a Nossa Senhora. 

Estabeleceu-se um diálogo muito lindo. Pediram para haver mais encontros e então 

decidimos juntarmo-nos no dia 24 de Outubro e 24 de Maio para uma Eucaristia, se 

possível, na capela do Convento Novo. Fiquei de organizar e falar com o Pároco. 

Depois da eucaristia, conversámos e estavam muito felizes pois o Sr. Pe. António na 

homilia e no final nomeou as Ex-Alunas dese-

jando-lhes que façam a diferença, vivendo os 

valores recebidos. Terminámos o encontro 

com a foto apesar de algumas já não estarem. 

Um obrigada a todas as nossas Irmãs que pas-

saram por estas casas e deixaram a semente! 

 

 

 

 

Em Família... 
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JANEIRAS EM S. JOSÉ!... 
 

Comunidade S. José - Manique 

 

Porque somos Família, aqui estou eu para vos falar de uma tradição sus-

tentada pelo grupo de salesianos cooperadores da Casa Provincial FMA. 

De facto, embora esta nossa casa esteja apenas no 2º ano de existência, acolheu pela 

2ª vez esse abraço amigo de quem quis vir cantar as Janeiras e desejar um abençoado 

2017. 

 

Foi no declinar do dia 4 de Janeiro quando no salão ecoaram harmonicamente as no-

tas musicais carregadinhas de alegria natalícia. Era evidente a amizade que nos ofere-

ciam e motivara este encontro. Com o grupo, estava a delegada local, Ir. Maria Marsí-

lia Santos que, em nome do mesmo, nos brindou com iguarias da época. Após afina-

rem as vozes com o clássico Porto foram convidados a dirigirem-se para a Árvore de 

Natal carregadinha de mensagens ‘estreladas’ com sabor ao Menino Deus, que leva-

ram para si e para os seus…  

A comunidade, agraciada por esta presença e convívio, retribuiu os melhores votos de 

bênção para o grupo e suas famílias. 

Venham sempre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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Convocados por Maria 
 

 

Rosa Cândida, FMA 
 

Convocados, em nome de Maria, neste ano Centenário das Aparições, dirigimo-nos, 

como Família  Salesiana e como comunidade Educativa, a Fátima, para acolhermos o 

Lema do Reitor-Mor: Somos Família! Cada casa, uma escola de vida e de 

amor. 

Como Família Salesiana, fomos desafiados a olhar e a cuidar das nossas famílias, lu-

gar e escola de vida e de amor e espaço privilegiado onde Deus se faz presença de Vida 

e de Amor.  

O Reitor-Mor, na primeira parte do Lema, convida-nos a uma leitura atenta da Exor-

tação Apostólica  Amoris Laetitia, do Papa Franscisco. Esta primeira parte, foi-nos 

apresentada pela nossa Provincial, Ir. Maria das Dores, que de uma forma clara e sin-

tética despertou-nos a vontade para aprofundarmos melhor a riqueza desta exortação, 

com um olhar crente e eclesial. 

Na segunda parte, o Provincial, Padre Artur, apresentou-nos o terceiro ponto da car-

ta: Cada Lar, uma Escola de Vida e Amor. O nosso contributo Educativo-

Pastoral.  

Ficou o desafio: estudar e a aprofundar o Lema que nos é colocado para nossa refle-

xão. 

Para concluir,  tivemos a alegria do testemunho vivo de uma família cristã e numero-

sa. A Família Power, atraiu a atenção de todos, com a sua alegria contagiante e teste-

munhou como é possível viver, hoje, a experiência de Fé e os valores do Evangelho, no 

seio da família, na Igreja e na sociedade.  

Damos graças a Deus pelo dom desta família e de tantas outras que acolhem e vivem a 

sua vocação na fé e fazem do seu lar, lugar onde se ensina a perceber as razões e a be-

leza da fé, a rezar e a servir o próximo. 

Momento alto de louvor e de agradecimento pela riqueza deste dia, foi a Eucaristia, 

presidida pelo Padre Provincial com a presença de muitos salesianos. A capela da 

Morte de Senhor, foi pequena para a grande família salesiana! 

Entregamos no coração de Maria, a Virgem do Rosário de Fátima, todas as famílias, 

para que vivam a sua vocação na Igreja, sejam lugar de comunhão e cenáculo de ora-

ção, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.  

Em Família... 
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Nueva Provincial de las Hijas de Mª Auxiliadora 
de España a partir del 5 de agosto 
 
El 6 de enero ha sido designada superiora provincial, María del Rosario García Ribas.   

 

M. Yvonne Reungoat, Superiora General del Instituto y su Consejo,  la han nombrado 

provincial de la nueva provincia “María Auxiliadora”,  con sede en Madrid. La Provin-

cia se constiturá el 5 de agosto de 2017, integrando las cuatro actuales. Será a partir 

de esta fecha cuando María del Rosario comience esta nueva misión. 

 

María del Rosario García Ribas nació en Sevilla el 22 de enero de 1961. Es la cuarta de 

cuatro hermanos y antigua alumna de las Escuelas Salesianas María Auxiliadora de 

las Hijas de María Auxiliadora de esta ciudad, popularmente conocidas como Salesia-

nas de Nervión. 

 

Es licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla. Profesó a los 25 años y desde 

entonces es una FMA feliz,  que disfruta  entre los jóvenes y entre las hermanas, en la 

misión donde Dios la ha conducido en cada momento.  

 

Ha sido directora de las casas de Jerez-María Auxiliadora y Sevilla-san José (colegio 

María Auxiliadora).  

 

Durante el curso 1993-94,  realizó estudios en la Universidad Pontificia Salesiana de 

Roma,  y del 1994 al 2000,  desempeñó el servicio de coordinadora inspectorial de 

pastoral juvenil. 

 

Fue Provincial de la Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla de 2003 a 

2009,  y  posteriormente miembro de la comisión “Reflexión Europa-Oriente Medio” 

de las FMA.  

 

En la actualidad, forma parte de la comunidad de Marbella (Málaga), donde es profe-

sora y coordina la pastoral de los dos colegios de las FMA en esta localidad. Es miem-

bro del Consejo provincial, coordinadora del ámbito de la formación, también a nivel 

de la Conferencia Interinspectorial de España  y Portugal (CIEP). 

 

Última hora  

Nova Provincial das Filhas de Mª Auxiliadora de Portugal 
a partir de 5 de agosto  
 

A Madre Yvonne comunicou, através da Ir. Mª das Dores Rodrigues, que a Ir. Rosa 

Cândida foi  a irmã escolhida para ser a nova Provincial no sexénio de 2017-2023 para 

as irmãs da Província Nª Senhora de Fátima. 

 

Em Instituto 
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Educar para quê? 
 

 Sónia Custódio, professora 

 

No dia 7 de dezembro fui convidada, enquanto membro da comunidade 

educativa, a participar num encontro sobre a temática “Educar para 

Quê?”. Em boa hora aceitei o desafio na dupla perspetiva de Encarregada de Educa-

ção e Professora.  
 

A reflexão que fizemos levou-me a interiorizar a importância e indispensabilidade de 

quatro pilares na formação das nossas crianças e jovens. A Família, que lhe dá a esta-

bilidade, a Escola que lhe dá o sentido de obrigatoriedade, o Convívio que lhe permite 

saber viver e estar em sociedade e o Espirito que o posiciona na sua relação com 

Deus.  
 

Outros propósitos me fizeram ainda sentido de premência e reflexão. Numa sociedade 

em que somos acerbados de informação e publicidade “Vale mais uma cabeça arru-

mada, do que cheia” e “As crianças não obedecem, imitam”.  

Foi um tempo bem passado na escuta do Pe Alberto Brito e na companhia de outros 

educadores que comigo viveram aqueles momentos. Assim apenas me resta agradecer 

a quem tornou possível esta experiência e solicitar para a sua repetição sempre que 

possível.  

 

 

 

Em Formação 
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Em CIEP… jovens, aspirantes, postulantes e juniores! 
 

Sara P., Ariadna y Ana 

 

Del 9 al 11 de diciembre ha tenido lugar en la casa de Sarriá (Inspectoría de Barcelo-

na) un encuentro formativo de la CIEP, en el que hemos participado 7 junioras, 1 pos-

tulante, 2 aspirantes y 3 jóvenes de una de nuestras casas. 
 

El encuentro se ha desarrollado en un ambiente familiar, alegre, distendido... en el 

que hemos podido dialogar y compartir experiencias. 
 

El fin de semana empezó con la llegada de las participantes y la visita a la capilla de 

Don Bosco en Can Prats, con la explicación de la historia de esta casa y del paso de 

Don Bosco por Barcelona, a cargo de Pepe Abascal (SDB), seguido de un momento de 

oración en la misma capilla. 
 

Al día siguiente, después de la misa y el desayuno, todas juntas nos dirigimos a la Sa-

grada Familia para hacer una visita guiada al templo y por la tarde nos quedamos en 

casa para trabajar el tema que tocaba a cada grupo: exhortación del Papa Francisco 

Amoris Laetitia (a cargo de Josep Mascaró, SDB), el grupo de las junioras; y la histo-

ria de salvación, el grupo de aspirantes, postulantes y jóvenes (a cargo de Maribel 

González, FMA). 
 

Por la noche, nos dirigimos a las fuentes mágicas de Montjuïc, y todo seguido nos di-

rigimos a cenar a nuestra casa de Sepúlveda. 
 

Ya el domingo por la mañana, antes de la Eucaristía, nos reunimos todas para tratar 

el tema del espíritu de familia típico de nuestro carisma salesiano. Y después de la Eu-

caristía ya nos fuimos despidiendo y volviendo a nuestras casas.  
 

Agradecemos a las comunidades de Santa Dorotea y Casa Inspectorial la acogida tan 

amable y generosa que han tenido con nosotras, y 

consideramos muy positiva la convivencia, entre 

nosotras y con las dos comunidades. 

 

Em Formação 
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Youcat2016...em Lisboa! 

 

Mafalda Monteiro, FMA 

 

Foi um dia diferente para mais de dois mil jovens da diocese de Lisboa e nós estive-

mos lá! O encontro convidava os adolescentes entre os 12 e os 16 anos a participaram 

no "YOUCATday", que pretendia aproximar os mais novos da doutrina social da igre-

ja. Vieram de mais de 80 paróquias da diocese com 500 catequistas e terminámos to-

dos na Igreja de São Domingos, na Baixa de Lisboa, com a Eucaristia.  
 

A catequese da comunidade do Bairro do Rosário também quis marcar presença nesse 

evento diocesano e por isso, lá fomos nós de comboio com os adolescentes que aderi-

ram à iniciativa que pretendia ser visível pelas ruas da capital.  
 

Éramos um grupo de 15 pessoas e a experiência foi válida no sentido de ajudar estes 

pequenos a entender que a igreja conta com eles para anunciar Jesus ao mundo. O 

documento que saiu sobre a doutrina da igreja pretende definir qual deve ser o agir 

concreto do cristão que vive o Evangelho no quotidiano. 
 

Tivemos a oportunidade de escutar, em diferentes igrejas da baixa de lisboa, exem-

plos de pessoas que diariamente dão resposta às necessidades de tantos nossos ir-

mãos que vivem neste mundo. É importante sermos Evangelho vivo! 
 

 Que tenhamos a coragem  de fazer caminho com estes mais novos e que nos abramos 

à realidade que nos rodeia sem medo. 

 

Em Igreja 



 

página 25  N.º 225 dezembro - janeiro 2017 

 
Preparam-se para promessas! 

 

Pedro Frazão, SSCC 

 

O grupo dos Salesianos Cooperadores do Monte Estoril prepara-se para 

acolher mais dois elementos que farão a sua promessa no próximo dia 31 

de janeiro. 

Depois do necessário tempo de formação, eis que se aproxima a data de fazer a pro-

messa e, por isso, encontram-se para uma preparação mais próxima, refletindo sobre 

o compromisso que estão para assumir. 

O encontro foi no dia 15 de janeiro e um momento de reflexão foi a apresentação do 

compromisso à luz da leitura da parábola dos talentos (Mt 25, 14-35), sob o tema 

"Liberdade em obediência ao Plano de Deus". 

O amor que Deus nos tem é tão grande, ao ponto de nos dar toda a liberdade de deci-

são, bem ou mal, e a sua misericórdia que não se esgota. 

Como usar a liberdade no nosso crer e viver, usando os nossos talentos? 

A liberdade que ele nos oferece é um compromisso pessoal que nos dá a oportunidade 

de escolha de vida no nosso dia-a-dia, nas exigências que a vida nos propõe. Distin-

guir o bem do mal, o melhor do pior, assente na certeza que procuro sempre o me-

lhor, para o bem comum. 

A nossa missão na terra exige liberdade! E na liberdade existe o convite 

(chamamento); depois o compromisso; e, a seguir, a responsabilidade do compromis-

so. 

A reação ao chamamento oferece-nos entusiasmo, que se confunde ou se perde (ou 

Não!) com a exigência do compromisso. 

Acontece a todos nós aceitar o convite com bom grado mas, quando nos é pedido o 

compromisso, logo nos apercebemos que a nossa fé e a nossa liberdade não estão tão 

juntas! 

É necessário que o entusiasmo dê lugar ao compromisso! O compromisso dá-nos a 

liberdade e a felicidade de anunciarmos o melhor que temos no coração e isso foi-nos 

entregue por Amor, por Deus, nosso Senhor. 

"Falai, Senhor, que o vosso servo escuta!" – Livres e atentos ao chamamento! 

Libertos para a caminhada; fortes na fé para enfrentar a reação da dúvida. 

Aceitação como mensageiros e servos de Deus! 

 

 

 

 

Em Festa... 
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Em modo solidário... 

Susana Pereira, professora 

 

Nos dias 3 e 4 de dezembro, os alunos do Colégio Laura Vicunha 

participaram na campanha de recolha de alimentos do Banco Ali-

mentar, acompanhados por professores, Irmãs e funcionários, no supermerca-

do Lidl, em Vendas Novas. 

Num fim-de-semana frio e chuvoso, em que a solidariedade falou mais alto, 

os diferentes membros da Comunidade Educativa deixaram o conforto dos 

seus lares e dedicaram algumas horas a ajudar uma causa tão nobre como 

esta. 

Alunos entre os 7 e os 15 anos contagiaram todos com a sua alegria, entusi-

asmo e boa disposição e deram o seu melhor para conseguir angariar ali-

mentos para aqueles que mais precisam, em plena quadra natalícia, em que 

ações de voluntariado fazem todo o sentido. 

E em maio lá estaremos novamente para mais uma campanha! 

 

Temos de valorizar... 

Mafalda Monteiro, FMA 

Foram cerca de 30 famílias que, no 1.º período do ano letivo, quiseram partici-

par na atividade que a APER (Associação de pais do Externato Nª Sra do Rosá-

rio) e os membros da Direção da escola quiseram programar. 
 

A manhã de sábado foi vivida a percorrer alguns pontos conhecidos da bela vila 

de cascais onde teriam de ir e realizar alguma dinâmica preparada. Foi bonito 

ver que pais e filhos se dispuseram a andar de um lado para o outro simples-

mente para estarem juntos a realizar algo! 
 

Como a avaliação deste 1.º encontro foi positiva, já está programada uma subi-

da à serra de sintra em família.  
 

É importante, como comunidade educativa que valoriza a riqueza que é viver 

em família, ir propondo encontros onde todos possam dar o seu contributo e 

vivam a experiência juntos.  

Alargando o Olhar... 



 

página 27  N.º 225 dezembro - janeiro 2017 

“CHEGUEI AO CÉU”  
 

Luzia Pinheiro, colaboradora Casa S. José – Manique  

 

Corri para Ti, Senhor, 

estendeste a mão… 

segurei-a e fiquei tranquila!... 

Adormeci… 

          

  Acordei e tudo era belo: 

              Anjos me esperavam, 

              contavam histórias,  

              recordavam momentos, 

              caminhavam com o cansaço… 

 

  O cansaço… da dedicação, do trabalho,  

                   da caridade, do carinho, da ternura,  

                   da entrega que ao longo das suas vidas 

                   entregaram a Ti, Senhor! 

 

Em cada face desses anjos, eu vejo o teu Rosto, Senhor… 

Alguns dias, neste céu, o meu caminhar não é fácil… 

Em cada dificuldade, eu penso em ti, Senhor! 

 

          E Tu, carinhosamente me abraças  

           e eu, feliz e a sorrir, carrego a minha cruz! 

                         Os anjos, todos os dias me alegram e me dão força 

                          e vontade de os cuidar cada vez melhor e mais de os  

           embelezar e de os tornar felizes. 

 

E o meu Céu cada dia está mais belo 

e todos os dias, Senhor, Te agradeço, Te louvo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha partilha... 



 

página 28  N.º 225 dezembro - janeiro 2017 

Gente boa ainda existe?  
 

Rosalina Ferreira, SSCC 

 

Queremos partilhar uma experiência de catequese que temos vindo a fa-

zer este ano, seguindo o exemplo de D. Bosco na responsabilização dos jovens/

adolescentes nas diversas atividades. 
 

Nesta época conturbada em que vivemos, ainda há adolescentes que fazem a diferen-

ça. 

É o caso de duas meninas, pré-adolescentes, como tantas outras que frequentam o 

último ano do 1.º ciclo escolar.  São disciplinadas, boas alunas e muito atentas aos 

outros, mas vão muito para além disso. 

Apesar da pouca idade (9 anos), elas têm um coração aberto cheio de carinho e uma 

luz no olhar tão bela, que as torna especiais. 

Estas duas meninas, a Lara e a Madalena, ocupam a sua hora de almoço a ajudar o 1.º 

ano no encontro da catequese. 

Durante uma hora elas acompanham e auxiliam as crianças na leitura e escrita do ca-

tecismo, mantendo com as suas presenças discretas, o bem-estar e a calma na sala, 

enquanto decorre a catequese. 

São sensíveis, muito afetivas, com espirito de liderança, sempre preocupadas em ter 

um mimo para partilhar com as meninas/os no final dos encontros. Não deixando de 

os chamar a atenção quando estão mais agitados. 

Que estas duas meninas extraordinárias, tenham sempre como exemplo a Beata Lau-

ra Vicuña, que apesar de ser ainda criança, soube seguir o caminho da Luz, confiando 

sempre em Maria,  Nª Senhora e em Jesus.  

 

 

 

 

 

 

  03. 12. 2016 – Sr. Cláudio, irmão das Irmãs Fernanda e Rita 

  24. 12. 2016 – Ir. Laura Mendes, FMA 

  28. 12. 2016 – Cunhada da Ir. Hermínia 

  17. 01. 2017 – Ir. Libânia Castanheira, FMA 

  20. 01. 2017 – Tio da Ir. Fernanda Afonso 

 

 

 

 

O Senhor chamou a Si ... 

A minha partilha... 


