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O MEU CORAÇÃO EXULTA DE GRATIDÃO 
 

O meu coração exulta de gratidão  

ao ver-me inundada de tanto dom! 

Sim, foi isso que experimentei por estes dias de festa da Gratidão, 

no contexto de conclusão desta missão. 

 

O meu coração exulta de gratidão  

ao saber-me escolhida e chamada  

a segui-Lo e a servi-Lo, neste  serviço, 

nas pegadas de D. Bosco e Madre Mazzarello, 

na escuta do Espírito que sustenta e dá vida ao Carisma! 

 

O meu coração exulta de gratidão  

Porque foi aqui, no caminho destes seis anos,  

que Deus me mostrou, como nunca vira, 

a pequenez da minha condição, 

a fragilidade da minha vocação, 

a pobreza das minhas possibilidades, 

O nada que sou,  

perante a grandeza do que me é confiado!  

 

O meu coração exulta de gratidão 

Porque no percurso desta missão 

desejei, vi, senti, toquei, experimentei, admirei… 

como Deus está  presente! 

Que a obra é mesmo d`Ele! 

Apesar de às vezes nem disso me aperceber 

Ele vai sempre à minha frente, 

qual Luz, Caminho, Verdade, Vida, Força, …. 

 

 

 

 
 

A palavra da Provincial Editorial 
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Uma condição me apontou: 

deixar-me habitar por Ele! 

Ouvi-Lo, dar-Lhe coração, tempo e espaço. 

Pedir, suplicar, mendigar… 

perguntar, escutar, obedecer… 

Contar com Ele, dar-Lhe a primazia, 

porque só da comunhão com Deus  

pode brotar a Vida e o Carisma,  

bem certa da sua Palavra: 

 “Sem Mim nada podeis fazer”! 

 
O meu coração exulta de gratidão 

Por tanto dom constatado em cada Irmã e em cada comunidade, 

na vida partilhada, 

na ajuda encontrada, 

na confiança gerada, 

na comunhão construída, 

na missão abraçada, 

na vocação confirmada, 

na fé renovada,   

na entrega doada, 

na dor oferecida, 

na conversão desejada, 

na santidade testemunhada. 

 

O meu coração exulta de gratidão 

Porque assim, juntas, com Maria, Mãe e Auxílio, 

Construímos este pedaço da história da Província Nossa Senhora de Fátima! 

Muito obrigada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A palavra da Provincial 
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UM JOVEM DE EXEMPLO! 
 
No passado dia 9 de março ocorreu o 160º aniversário da morte de 

Domingos Sávio. O tempo da quaresma fez passar despercebida esta data. 

Mas é uma ocasião para refletirmos sobre o seu encontro com D. Bosco e o im-

pacto que este teve no seu crescimento espiritual. 
 

A sete anos já o tecido de campeão 

Emilio Zeni in Il tempio di Don Bosco, nº3, março 2017 

 

Não tinha ainda a idade, segundo as normas do tempo, para fazer a 

Primeira Comunhão. Mas tinha já todas as qualidades para o encon-

tro com um Amigo que tinha aprendido a amar bem antes dessa da-

ta. Preparou-se e procurou a caneta para escrever os seus empenhos 

daquele dia irrepetível. 

Talvez hoje já não se escrevam no diário os propósitos da Primeira Comunhão. 

Na melhor das hipóteses imprimem-se cartões elegantes de "recordação" com 

fotografia. Mas houve alguém que os escreveu num caderninho e guardou-os até 

à morte. 

São as suas bem conhecidas Recordações da Primeira Comunhão escritas 

com a sua mão firme e ditadas por uma vontade determinada. São estas Recor-

dações da Primeira Comunhão que nos conduzem às origens da sua santi-

dade. 

Nasce a 02 de abril, morre a 09 de março, faz a sua Primeira Comunhão a 08 de 

abril e a liturgia recorda-o a 06 de maio. 

Como ele, tantas outras crianças durante estes meses se aproximam pela primei-

ra vez do banquete eucarístico. É uma festa. E é justo que assim seja. Também de 

Domingos se diz que naquele dia vestiu a roupa mais bonita. É pena que hoje em 

dia, muito frequentemente, a festa torna-se uma ocasião de mundanidade, onde 

as preocupações principais projetam-se sobre a roupa, o restaurante, os convida-

dos, as prendas. E de tal modo que no início de um percurso de íntima comu-

nhão com Cristo, o hóspede principal, Jesus, é deixado bastante à parte. Não me 

esqueço – com tristeza – o que uma criança, na véspera da Primeira Comunhão, 

agarrando-se ao meu pescoço, me disse ao ouvido, como um grande segredo: 

"Amanhã serei o mais elegante de todos: disse-mo a minha mãe". 

O pensamento corre então das crianças aos seus pais que devem guiar os seus 

próprios filhos para "acordos" concretos de amizade com Aquele que tão intima-

mente é acolhido na Comunhão. São os "propósitos" amadurecidos com aqueles 

que os acompanham no caminho da vida e que os ajudarão a recordá-los nos me- 

TEMA 

http://blog.cancaonova.com/curitiba/pequeno-santo-e-grande-amigo/ 
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ses seguintes. 

Nas "recordações" de Domingos Sávio existe uma força ininterrupta que o lan-

ça logo na via da santidade. O último, esse que é mais conhecido e que parece-

ria mais empenhativo, diz: " A morte mas não o pecado". Mas não é a morte o 

sentido do propósito: é o amor à vida, aquela verdadeira; é a compreensão, 

amadurecida com os seus pais e com o seu zeloso pároco, que o pecado é já 

morte, ainda por mais eterna, de tal modo a produzir outra morte, incluindo a 

do amigo Jesus que acolhe pela primeira vez. 

Mas existe ainda mais: Domingos garante, nos seus propósitos, o ambiente, as 

ocasiões, as amizades para que o risco do pecado não toque a sua existência. 

Portanto, escreve que os seus maiores amigos serão Jesus e Maria, que o en-

contro com Jesus continuará sobretudo nos dias festivos, e acrescentará de-

pois que os seus dias serão vividos no exato cumprimento do próprios deveres, 

o que dá prazer a Ele, aos pais e é útil a si mesmo. 

Domingos não tira nada à necessidade de viver plenamente a sua infância. In-

tui sim, e experimenta-o, que tudo isso é fonte de alegria plena, ao ponto de a 

identificar com a santidade. 

Num tempo em que a vida se revela privada de ideais e de metas, entre o tédio 

e a corrida ao divertimento, é urgente ajudar as crianças na sua primeira abor-

dagem com a realidade da fé, a retomar o costume de escrever bons propósitos 

que traçam breves ou longos trechos de estrada a percorrer e põe logo em evi-

dência o sentido das coisas, da vida e dos atos (também e sobretudo os religio-

sos) que realizam. 

Nos pequenos existe um gérmen bom de santidade e um gérmen mau da delin-

quência. O encontro com Cristo deve pôr em movimento a vitalidade do pri-

meiro antes que outros acontecimentos apareçam a dar força ao segundo. A 

opção, que em muitos lugares se está a fazer, de centrar tudo sobre o significa-

do essencial de cada sacramento, é o desafio que as novas famílias plantam 

num terreno de testemunho 

cristão, para além das ceri-

mónias vazias.  

 

 

 

 

 

 

TEMA 

http://pt.aleteia.org/2016/11/01/pureza-alegria-determinacao-domingos-savio-15-anos-santo/ 
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O PARLAMENTO EUROPEU ENTRA  
NA FICÇÃO TRANSUMANISTA 

 
In synthèse de presse bioéthique  

17 février 2017  Transhumanisme" 

 

O Parlamento Europeu adotou [a 16/2/17] a relação Delvaux, com 313 vozes 

contra 285 e 20 abstenções. Os eurodeputados, portanto, votaram «pela cria-

ção de um estatuto de ‘personalidade jurídica’ para os robots e o aumento do 

Homem». Apenas a menção de Renda universal de base  «como solução pro-

posta para paliar a perda de emprego ligada à robótica» foi rejeitada; uma  

«magra consolação» estima Europe for Family. 

Adotar um quadro jurídico europeu da robótica é necessário, julgam tanto os 

defensores como os detratores deste texto. Mas a definição deste quadro da-

da pela relação Delvaux  «faz o Parlamento entrar na ficção transumanista 

das máquinas que podem igualar-se ao Homem, até mesmo superá-

lo», denuncia Europe for Family. Trata-se de um  «bouleversement da civili-

zação, o do Homem aumentado, do poder das indústrias robóticas e dos 

GAFA para o desenvolvimento das tecnologias nano-, bio-, informáticas e 

cognitivas (NBIC)». Dar uma personalidade jurídica aos robots autóno-

mos «significa dar à categoria de robots capazes de decisões autónomas 

direitos e obrigações». Assim toda a pessoa, fabricante, utilizador, conceptor 

ou proprietário do robot, está exonerada da sua responsabilidade. É «a ins-

tauração da confusão entre humano e máquina, entre o vivo e o inerte, en-

tre o humano e o inumano». 

A rejeição da Renda universal de base todavia é saudada, pois «a dignidade 

do homem passa nomeadamente pelo trabalho: nada lhe pode retirar este 

direito». 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: 

A presente resolução do Parlamento europeu será transmitida ao Conselho de minis-

tros da UE para informação, e à Comissão que terá a missão de apresentar uma pro-

posição de diretiva. Este texto será discutido pelo Parlamento e o Conselho que são 

os dois colegisladores. 
 

http://www.genethique.org/fr/rapport-delvaux-adopte-le-parlement-europeen-entre-dans-la-fiction-transhumaniste-
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http://www.genethique.org/fr/themes/transhumanisme
http://www.genethique.org/fr/rapport-delvaux-adopte-le-parlement-europeen-entre-dans-la-fiction-transhumaniste-67088.html#.WK1vMfmLTn0
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A CLÁUSULA DE CONSCIÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE MALTRATADA PELO PARLAMENTO EUROPEU 

 
In synthèse de presse bioéthique  

31 mars 2017  Objection de conscience 361 

 

O Parlamento europeu adotou no dia 14 de março passado o relatório Ernest 

Urtasun, que trata da  «igualdade entre as mulheres e os homens dentro da 

União europeia». Este documento comporta  «um entrave evidente à objeção 

de consciência» no seu parágrafo 47. Constatando «dificuldades de acesso aos 

serviços de saúde sexual e genésica», apela « ‘os Estados membros a fazer de 

modo que as cláusulas de objeção de consciência não impeçam os pacientes 

de aceder aos cuidados médicos lícitos’, inclusivamente a contraceção e o 

aborto mencionados nos parágrafos 46 e 48». 

  

O relatório qualifica de  «excessivo»  o recurso crescente ao direito fundamen-

tal que é a objeção de consciência, subentendendo  «que existam limites na 

aplicação mesma desta liberdade». Esta recomendação  «mina a cláusula de 

consciência do pessoal de saúde e a sua liberdade de a invocar». 

  

O relatório Urtasun não tem nenhum valor constringente dentro da União Eu-

ropeia, mas o Parlamento e a Comissão têm a possibilidade de «elaborar um 

relatório legislativo que poderia então levar a uma legislação vinculativa». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://genethique.org/fr/la-clause-de-conscience-des-professionnels-de-sante-mise-mal-par-le-parlement-europeen-67335.html#.WPXST_nyvGg 
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http://genethique.org/fr/themes/objection-de-conscience
http://genethique.org/fr/la-clause-de-conscience-des-professionnels-de-sante-mise-mal-par-le-parlement-europeen-67335.html#.WPXST_nyvGg
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EM TERRA SANTA... 
 

20º PROJETO JERUSALÉM DE 1 DE MARÇO A 23 DE ABRIL DE 2017 
 

Aldina Grazina, FMA 

 Rosa Cândida, FMA 

 

“A Tua Palavra é lâmpada para os meus passos e luz para os meus cami-

nhos”.  
 

Esta foi a Palavra que nos orientou durante estes 53 dias de Peregrinação pelos 

caminhos desde Jerusalém à Galileia, passando pela Judeia, deserto de Judá, 

deserto Negev, Rio Jordão, Mar Morto, etc. Foram tempos de aprofundamento 

e de conhecimento da história da Salvação. 
 

Oportunidade única que nos foi oferecida e pela qual manifestamos a nossa 

gratidão à nossa provincial que nos enviou a fazermos esta bela experiência na 

Terra Santa e às nossas comunidades que nos substituíram nos trabalhos e 

acompanharam na oração. Cada uma esteve presente, nos locais que visitámos 

e contemplámos. 
 

Acompanharam-nos durante o Projeto Jerusalém a Irmã Mimica Oblak, que 

orientou pela primeira vez este projeto, Ir. Maria Ko e Ir. Mercedes Martin que 

com a sua grande sabedoria e experiência nos ajudaram a aprofundar e a co-

nhecer melhor: 

- Uma Terra, que nos fala;  

- Uma História que continua hoje; 

- Um Povo, mosaico de culturas, raças e línguas; 

- Um Livro que é Palavra de Deus;  

- Um Carisma que é a nossa identidade de FMA. 
 

Fomos convidadas a entrar em Jerusalém como peregrinas, ao encontro do 

grande mistério da Salvação, e deixar-nos interpelar pela 

sua Palavra que nos fala hoje, através de tantos sinais, 

gestos, cores da natureza, de multidões de peregrinos 

que atraídos por estes lugares Santos, expressam a sua fé 

num único Deus, presente em cada pessoa e que nos cha-

ma a segui-Lo com o mesmo entusiasmo que seguiram os 

seus discípulos. 
 

O Projeto Jerusalém coincidiu com o tempo da Quares-

ma e com a Páscoa da Ressurreição.  

 
 

No Instituto... 
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Vivemos momentos fortes de oração e de contemplação do mistério da Salva-

ção, num clima de grande alegria e fraternidade entre o grupo de 18 

irmãs, vindas de vários continentes. Agradecemos o sentido de per-

tença e de família que sentimos nas comunidades das FMA que nos 

acolheram durante o projeto e de um modo particular, a comunidade 

de Jerusalém. 
 

No nosso peregrinar, entrámos na gruta de Nazaré e contemplámos o 

Mistério da Incarnação do Filho de Deus, no despojamento de Maria 

e no seu "Faça-se!".  
 

Na humilde gruta dos pastores, em Belém, celebrámos a Eucaristia, vivendo a 

alegria do Natal, mesmo em tempo de quaresma. Meditámos na atitude sim-

ples e humilde dos Pastores e com eles descemos até Belém, onde contemplá-

mos o mistério do nascimento de Jesus, abrindo o nosso coração para acolher 

o dom da Sua presença em nós.  
 

No rio Jordão, fomos convidadas a escutar a voz do Pai, renovando as promes-

sas do nosso Batismo e comprometendo-nos a viver a nossa consagração batis-

mal e de consagradas. 
 

Em Cafarnaum e no lago de Tiberíade, revivemos o chamamento dos discípu-

los e o convite de Jesus a cada uma de nós: Vem e segue-Me; … Não tenhais 

medo!... Lugares de chamamento, de milagres, de anúncios, de encontros, de 

transformação e de desafios… convite a percorrer os caminhos que o Mestre 

percorreu. 
 

Jerusalém, de modo particular no Getsémani, no Jardim das Oliveiras, no Cal-

vário, entrámos na profundidade do grande Mistério da Salvação. Acompanhá-

mos Jesus e aceitámos o convite de Jesus: "Vigiai e orai comigo, para não cair-

des em tentação". 
 

Como os peregrinos, tocamos as pedras 

que falam de Mistério, principalmente, 

no Getsemani, Calvário, Santo Sepul-

cro… Lugares que nos falam de intimi-

dade, de oração, de entrega, confiança, 

abandono à vontade do Pai, no cumpri-

mento da Aliança. 

 

No Instituto... 
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 Esta Aliança renovada e comunicada, que se fez dom total em Jesus Cristo na 

Cruz e se manifestou de forma gloriosa na Ressurreição.  
 

Sentimos, ao percorrer os caminhos da Terra da Promessa, uma interpelação 

forte para vivermos da Palavra de Deus, incarnada na história do Povo que 

acolhe esta Palavra como dom de Deus na sua vida e somos convidadas hoje, a 

ser testemunhas dessa mesma Palavra, vivendo ao jeito de Jesus, na fidelidade 

ao nosso carisma. 
 

Torna-se difícil exprimir em poucas palavras, o que vivemos, o que sentimos e 

o que experimentamos ao longo deste tempo de graça!  
 

O que vimos, o que tocámos, o que experimentámos, tentaremos comunicar e 

testemunhar com a nossa vida, nas nossas comunidades e na missão que o Se-

nhor nos confia. 
 

A nossa gratidão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Instituto... 
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ODRES NOVOS PARA VINHO NOVO 
 

 

Nos dias 18 e 19 de março realizou-se o encontro de diretoras e con-

selhos locais em Fátima e teve a orientação da Ir. Mª Luisa Miran-

da, conselheira geral para a Família Salesiana. 
 

Delfina, FMA 

Não podia ter sido melhor pensado este encontro no coração da Quaresma. E o 

tema é por demais significativo para se poder passar ao lado ou por alto. Agra-

decemos vivamente a disponibilidade da irmã María Luisa Miranda e a sua en-

trega total. Neste tempo de ‘Missões’ enquadrou perfeitamente no espírito da 

Igreja.  
 

O fim-de-semana apresentou-nos um trabalho intenso e profundo onde fomos 

levadas a  refletir sobre o rosto, a fotografia da Inspetoria. Qualquer retiro 

anual não cansa tanto como estes dois dias debruçados no que somos e quere-

mos ser. E devemos ser para que o carisma de Dom Bosco não sobreviva ape-

nas, mas viva claramente em nós que somos suas filhas. 
 

A irmã Maria Luísa realizou cabalmente o gesto de Jetro, sogro de Moisés. 

Veio aconselhar: assim não ides longe, ponha-se cada uma em frente de Deus, 

leve-lhe as suas causas e escolha dentro de si o que é íntegro, o que agrada a 

Deus, agrupe as suas ações pelas intenções concomitantes e lance fora tudo o 

que desvia do sendeiro por onde o Senhor a chamou ao seu serviço. Mas faça-o 

sem demora e a partir de hoje mesmo. O sogro de Moisés aconselhou-o frater-

namente e partiu para o seu país. Mas esta superiora não; aconselhou e quis 

que puséssemos em prática ali mesmo o primeiro tijolo da conversão. Porque o 

vinho novo fabricado pelo Espírito Santo não cabe em estruturas que tem me-

do da Sua novidade. Ele exige a capacidade de ‘ir além dos modelos herdados, 

a necessidade da atualização para podermos ‘vestir’ com alegria o vestido novo 

entre o povo dos crentes’. 

 

Em comunidade... 
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Não há ninguém que nos possa guiar melhor do que Maria, na sua maturidade 

e humildade. 

E como era o dia de S. José que melhor farol procurar do que o seu silêncio 

acolhedor, a sua  ‘cedência’ diante da vontade do Criador,  a sua tolerância 

enorme diante de acontecimentos que o ultrapassavam? O primeiro odre a 

procurar ser novo sou eu, és tu, sempre numa envolvência em primeira pessoa. 

Só assim poderemos receber o vinho novo do Espírito. E Ele adverte-nos “Mas 

tende cuidado; prestai atenção para não esquecer tudo quanto viram os vossos 

olhos, nem o deixeis fugir do pensamento em nenhum dia da vossa vida” (cf. 

Deut 4, 5-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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O CAMINHO ABERTO POR JESUS 
 

As FMA participantes 

O primeiro Retiro anual realizou-se na Casa Diocesana de Espi-

ritualidade do Patriarcado de Lisboa, no Turcifal, a partir desta 

temática. 

Tivemos como orientador destes dias de Tabor, o Pe António Fernandes, 

Missionário da Consolata.  

Foram dias intensos de oração e reflexão, ajudadas pela sábia e fraterna 

orientação do Pe. António, pela presença da Ir. Dores e sua disponibilida-

de para escutar e discernir com cada Irmã, pelo ambiente de silêncio e beleza 

que a casa e quem nela trabalha, nos proporciona sempre que ali vamos. 

No final do Retiro, em jeito de conclusão e agradecimento, as Irmãs expressa-

ram assim a gratidão que sentiam, referindo alguns aspetos das conferências: 

 

Bem, então comecemos o retiro… 

Aquilo que vou dizer nestes dias, é o que procuro dizer a mim mesmo… Ao ler 

a minha vida, a história que Deus tem feito comigo ao longo destes anos à luz 

da fé: com os nossos medos, raivas…isto é normal e tão humano. Não somos 

nós que vamos com Deus. É Ele que vai connosco. E, olhem 
   

… isto é tão bonito, não é?… 
 

 Pois, Irmãs, é bom rezar a nossa realidade, e aquilo que somos com sincerida-

de. Quem faz o retiro não é o pregador. Sou eu! E Deus comigo, com o Institu-

to e a Igreja e… há ainda uma quarta personagem! O Diabo não ficou lá fora! 

Mas, sabem, Deus faz a sua morada na nossa fragilidade… 
 

… isto é tão bonito, não é?… 
 

E, hoje, o que vemos? Que visão? Tal como Jeremias “uma panela a ferver”? 

Pois, às vezes, por causa de diferentes visões revolvem-se as entranhas dentro 

de nós, tudo mexe cá dentro, uma, duas, três, tantas vezes até que a vesícula 

faz o “click”! Mas é tudo por causa do Reino… 
 

… isto é tão bonito, não é?… 
 

A aliança já foi feita há 20, 30, 40 e mais anos. Mas não a podemos viver agar-

radas a imagens do passado. Há que actualizar. Ora vejamos lá…não podemos 

ter o mesmo ritmo comunitário em Toronto, onde os missionários se deitam 

tarde, e na Amazónia onde os Índios apagam a luz às 6 horas da tarde! Não 

dá…não dá… Há que pensar em termos de “continentalidade”. 

Em comunidade... 
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… isto é tão bonito, não é?… 
 

A vida religiosa, hoje, pede-nos para nos colocamos no fim da fila, tal como 

Jesus ao pedir o batismo. Mas é um batismo que exige conversão, como fazía-

mos com as comunidades de alguns Índios… 

 

 … isto é tão bonito, não é?… 
 

Temos dificuldades em rezar a nossa vida. Muitas orações (e boas…) mas não 

rezamos a nossa vida, não cantamos o nosso salmo, o nosso canto. Seria bonito 

se o fizéssemos. 
 

… isto é tão bonito, não é?… 
 

O caminho aberto por Jesus pode ser desconhecido. Exige que mantenhamos 

os olhos fixos em Jesus. E isto exige treino. Mas tal como fez Abraão, Deus 

manda-nos desmontar a tenda, partir e contar as estrelas: um povo uma terra 

e a promessa: 

… isto é extraordinário!... 

Em comunidade... 
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CIMENTAR A FRATERNIDADE... 
 
"O meu coração exulta" foi o tema escolhido pelas FMA para o dia da grati-

dão provincial. No passado 23 de abril, toda a comunidade provincial se reu-

niu em festa, para agradecer ao Senhor e a cada uma das irmãs. Este ano a gra-

tidão teve um sabor especial, pois quis sublinhar o agradecimento à Ir. Maria 

das Dores Rodrigues por este sexénio de serviço à Província. 
 

A celebração teve lugar na Casa Provincial, no Monte Estoril, e contou com a 

presença de um grande número de irmãs vindas de todas as comunidades do 

país. Depois da Eucaristia, presidida pelo P. Simão Pedro, vigário provincial 

dos SDB, seguiu-se um almoço de confraternização e uma tarde de alegria ex-

pressa dos modos mais variados pelos números que cada comunidade apre-

sentou. 

Um dia que, para além de exprimir a gratidão, serviu para cimentar a fraterni-

dade. 

 

Em comunidade... 
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EXULTEMOS DE ALEGRIA 

Comunidade da Casa Provincial 

Exultemos de alegria, de alegria e emoção; 

Obrigado é o grito saído do coração. 
 

Nossa alma rejubila louvando o Senhor e Maria 

Pelas graças recebidas na nossa inspetoria. 
 

Graças te damos, Senhor, pelas Irmãs do passado 

Pelos caminhos que abriram e pelo bem semeado. 
 

Mas também pelas do presente, por toda a dedicação. 

À nossa querida Ir. Dores: Bem-haja de coração! 
 

Damos glória na alegria, no profundo comovidas  

Pela ternura de Maria em que estamos envolvidas. 
 

À amada Auxiliadora pedimos com confiança 

Sua bênção protetora para um futuro de esperança. 
 

Que seja realidade o nosso mais ardente anelo: 

Ser fiel continuidade de D. Bosco e Mazzarello. 

 

Em comunidade... 
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FLOR DE GRATIDÃO... 
 

A nossa alma exulta 

Para cantar GRATIDÃO, 

A quem nos ajudou a crescer 

E a viver em união. 

 

GRATIDÃO é flor sem tempo, 

Que nasce no coração; 

É atitude constante 

De quem vive em comunhão. 

 

GRATIDÃO, doce memória, 

Presente em cada ação 

É o suave perfume 

De eterna recordação. 

 

Obrigada, Ir. Dores, 

P’lo teu constante cuidado, 

Foste, para todas nós, 

A amiga sempre ao nosso lado. 

 

A Casa de S. José 

Pensada com tanto amor, 

Testemunha esse cuidado, 

De quem ama no Senhor! 

 

Centradas no essencial 

Crescemos no amor fraterno, 

E na Escola de Maria, 

Experimentámos seu amor materno! 

 

 

 

 

 

 

Teresa Nobre, FMA 

 

Transformadas pelo Encontro 

De cada PALAVRA rezada, 

Transformamos em anúncio, 

A vida em Cristo centrada! 

 

As Irmãs que já partiram, 

Dão testemunho de ti, 

E cantam a GRATIDÃO, 

Como se estivessem aqui 

 

Por todo o gesto de amor, 

Sem tempo e sem salário, 

Um obrigada sincero, 

Pelo teu coração solidário. 

 

Tinhas a alma desperta, 

Para tudo o que nos rodeia, 

Fizeste de cada irmã, 

Elos de forte cadeia. 

 

 

Em cada tempo e lugar, 

Sorriste em cada dia, 

Esquecendo todo o espinho 

Com amor e alegria. 

 

Louvemos o Senhor Jesus 

E Maria, nossa Mãe, 

Sejam Eles, agora e sempre, 

O prémio de todo o bem! 

Em comunidade... 
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O ALENTEJO TAMBÉM VEIO À FESTA!!! 

Comunidade de Vendas Novas 

Exulto de alegria 

Pela vida partilhada 

Fixando o olhar em Jesus 

Nesta feliz caminhada. 
 

Da alegria nasce e brota 

Gestos de fraternidade 

Na construção do Reino 

Só há sinais de bondade. 
 

Exulto de alegria 

Com Maria no coração 

Levar o seu testemunho 

Alegremente em oração. 
 

No caminho da humildade 

É urgente perdoar 

Não guardar ressentimentos 

Estar disponível para amar. 
 

Exulto de alegria 

Pela vida partilhada 

Fixando o olhar em Jesus 

Nesta feliz caminhada. 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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O NOSSO CORAÇÃO EXULTA…  
Comunidade da Galiza - S. João do Estoril 

 

Nosso coração exulta! Maravilhas fez em nós… 

Nosso coração exulta, porque nunca estamos sós. 

Nosso coração exulta! Maravilhas fez em nós… 

 

O meu coração exulta...e há motivos de sobejo… 

Vamos só lembrar alguns...e, em cada um, vai um beijo! 

 

‘Uma Província serena’, a converter seu olhar… 

É empenho e testemunho que a outra tu vais passar. 

 

“Com Maria e como Ela…” - foi o teu caminho diário. 

“Fazei o que Ele vos disser!” - é lema p’ro Centenário. 

 

Visitas de Conselheiras e da Madre, várias vezes… 

Deu alento ao coração p’ra ultrapassar revezes. 

 

E da Casa S. José!... - que diremos nesta hora? 

Que o Senhor te recompense, hoje e pela vida fora. 

 

“Em conversão pastoral, saiam às periferias,   

também envolvendo os jovens” - eis o que agora dirias. 

 

E nós, com tantos limites mas também com novo olhar,  

Por aí é que queremos todas juntas avançar. 

 

O meu coração exulta...e há motivos de sobejo… 

Enumerámos alguns… e, em cada um, foi um beijo! 

 

Bem-haja, Ir. Mª das Dores! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em comunidade... 
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HASTEAR DA BANDEIRA ECO-ESCOLAS 
 

Carolina Carvalho, 4.º A 

 

No dia, dia 12 de janeiro a nossa escola celebrou o dia do Eco-Escolas. 

Da parte da manhã foi um dia de escola normal, mas à tarde foi uma grande fes-

ta. 

A Irmã Isilda deu início à festa com palavras apropriadas ao momento e de se-

guida convidou-nos a cantar a canção “A magia da Ecologia”, que o professor 

Pedro inventou sobre o tema Eco-Escolas e nós cantámo-la com muita anima-

ção. Depois um grupo de finalistas transportou a bandeira para uma zona espe-

cial no pátio. 

Estes finalistas foram: a Mariana Dias, a Maria Gonçalves, o André Filipe Costa 

e a Maria Leonor. Por momentos seguraram a bandeira que ficou em destaque. 

Surpreendentemente, alguns finalistas foram dançar no meio do pátio. 

Quando terminaram a dança, todos os alunos da Pré-escolar e do 1º Ciclo, fo-

ram até à entrada principal da escola para assistirem ao hastear da bandeira 

Eco-Escolas. 

Quem hasteou a bandeira até ao cimo foi o professor Marco. 

Antes de hastear a bandeira o Pré-escolar e o 1º Ciclo leram Eco Códigos. 

O sol também apareceu na festa! Parecia querer festejar connosco a importân-

cia deste dia tão especial para a nossa escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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A CASA DE S. ANA EM FESTA! 
 

Delfina Silva, FMA  

 

A Festa de S. João Bosco na Casa Santa Ana foi linda, grande, muito salesiana. Parece 

uma afirmação simples, mas cada palavra está carregada de significado. Um dia cheio, 

‘do nascer ao pôr do sol’ em que demos imensas graças a Deus por nos ter dado este 

grande Santo, tão apelativo, prático e transcendente. 
 

O 1º Ciclo e a Pré-escolar deram o pontapé de saída, da parte da manhã, com a Euca-

ristia presidida por um jovem sacerdote, o Sr. P. Luís, que faz parte de um novo Insti-

tuto aprovado no ano 2000: A Aliança da Misericórdia. As voltas que ele deu à cabeça 

das crianças para lhes dar a entender o que D. Bosco queria dos bons cristãos e hones-

tos cidadãos. A verdade seja dita, as crianças eram rápidas nas respostas e sabiam ‘ 

tudo’ do Santo dos jovens. Uma vibração contínua e recíproca. 
 

De tarde foi a parte recreativa e era a magia de um D. Bosco a tirar e a colocar coisas e 

loisas de uma mala misteriosa. A única dificuldade foi mesmo conseguir que ele se 

atrevesse a dar cambalhotas sobre a corda… 
 

Cada turma quis mostrar aos colegas o seu ‘trabalho’. Ensaiados aos bocadinhos e aos 

cantinhos conseguiram fazer reviver cenas conhecidas mas nunca suficientemente re-

fletidas da vida do nosso santo. 
 

Às 19.00 horas veio o Sr. Bispo, D. José Ornelas, celebrar a Eucaristia para a Família 

Salesiana e para as Jovens da Casa, visto que durante o dia tinha sido dia de aulas. A 

celebração muito bem preparada pela prof. de música, D. Mª Luísa, foi de facto o re-

mate brilhante deste dia 31. A nossa capela, que até nem é muito pequena, estava com-

pletamente cheia, entre jovens, irmãs e pessoas dos grupos da FS. Todos vibramos na 

aclamação do Mestre e Amigo dos jovens. D. José Ornelas vincou bem que é na simpli-

cidade que Deus se sente melhor. E não são as dificuldades e oposições que conse-

guem dar a volta a um ideal. 
 

D. José ficou para jantar, assim como as técnicas e educadoras do Lar. A melhor so-

bremesa foi assistir ao ‘espetáculo’ que as jovens tinham preparado. Se as crianças da 

escola tinham levado a festa para a frente aos bocadinhos, estas, então, tinham-na pre-

parado pelos caminhos da escola. Só o amor consegue aquecer, fazer desabrochar 

qualquer coisa que realmente ficou marcada em nós. As jovens cantaram, trouxeram à 

memória uma Mãe Margarida tão mãe como modernizada e outras cenas da vida de D. 

Bosco. Mas certamente o que nos ficou a todas na memória agradecida foi a presença 

até ao fim do Sr. Bispo, a sua fraternidade e proximidade. Ninguém esperava tanto. 

Era D. Bosco entre nós. Até deu a boa noite! Não são necessárias muitas palavras, real-

mente, os gestos falam e revelam muito melhor o que o dia-a-dia esconde. ‘Foi Ela 

quem tudo fez’ era o remate habitual do coração do nosso Santo Fundador e nós que-

remos ser o seu eco, queremos ser a sua humilde imagem a proclamar que o amor tu-

do espera e com ele tudo se constrói. 

 

Com os jovens... 
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ESCOLA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA  

 E MUSEU DAS CRIANÇAS 
Sala do 1.º A  

 

O dia 17 de fevereiro foi um dia muito diferente, cheiinho de aprendizagens e 

diversão, para os alunos do 1º e 2º anos, porque foram à Escola de Prevenção e 

Segurança em Loures e ao Museu das Crianças, que fica no Jardim Zoológico de 

Lisboa.  

A Escola de Prevenção e Segurança deu a conhecer às crianças normas e proce-

dimentos de segurança, no caso de incêndios, cheias, sismos e acidentes domés-

ticos, em salas temáticas destinadas ao efeito.  

A sala dos sismos tinha um simulador de vibrações sísmicas, que todos experi-

mentaram e, desse modo, aprenderam as regras básicas de autoproteção. Na 

sala dos incêndios, ouviram um bombeiro dar uma lição sobre a forma e os 

meios de combate aos fogos e que o facto de deitarem papéis para o chão, por 

exemplo, pode contribuir para os incêndios.  

Mais à frente, na sala das cheias, uma maqueta de uma vila sensibilizou-os para 

o perigo da subida dos níveis de água, nas zonas baixas das povoações. Aqui, 

ficaram a saber o que deve ser feito para prevenir e atuar numa situação seme-

lhante. Na sala de riscos domésticos, foi recriada uma verdadeira habitação, 

com as suas principais divisões. Neste espaço, o destaque foi para os perigos 

que se podem encontrar em casa, como por exemplo, as tomadas de eletricidade 

desprotegidas e o uso inadequado de vários equipamentos elétricos.  

No fim da visita, todos participaram num jogo, no qual testaram os conheci-

mentos apreendidos nas salas anteriores.  

De tarde, no Museu das Crianças, com a exposição Viagem ao meu Futuro, os 

alunos foram convidados a fazer uma viagem dentro de si, para descobrirem os 

seus talentos naturais e explorar o mundo das profissões, de forma lúdica e pe-

dagógica, muito divertida e animada. Passaram por um labirinto, estiveram na 

sala das profissões, no jardim dos talentos e na sala das necessidades, onde ex-

perimentaram, brincaram e aprenderam. Escorregaram até ao futuro na cápsu-

la do tempo e criaram ritmos na sala de instrumentos de precursão. No fim, 

passaram para a praça da inteligência de palavras onde puderam criar uma his-

tória num livro gigante e encená-la. 

Esta visita de estudo constituiu uma autêntica viagem ao futuro, pois, irá, certa-

mente, ajudar as crianças a descobrir as suas vocações e aptidões naturais, de 

forma mais consciente e conhecedora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 



 

página 23  N.º 227 Mar_ Abr 2017 

DESPORTO NO ALENTEJO 
 

MEGASPRINTER – FASE DISTRITAL 
 

Susana Pereira, professora 

No dia 23 de fevereiro, o Colégio Laura Vicunha participou na fase distrital do 

MegaSprinter, que decorreu em Vendas Novas, com uma representação de 17 

alunos.  
 

Todos deram o seu melhor! Destacaram-se os alunos Ana Patrícia Gil e Fran-

cisco Buxo, que ficaram apurados para a fase nacional do Megasprinter a reali-

zar nos dias 31 de março e 01 de abril em Elvas. Os alunos irão representar o 

distrito de Évora. 

Parabéns a todos! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

TORNEIO DE BASQUETEBOL – FASE LOCAL 
 

No dia 16 de março decorreu o torneio de basquetebol 3x3 - fase local, em Vila 

Viçosa. 
 

Contamos com a presença de 4 equipas, num total de 16 alunos, nos escalões 

de infantis e iniciados. 
 

Destacaram-se as alunas Joana Bicha, Maria Beatriz Lopes, Maria Vacas e Inês 

António, que alcançaram o 2º lugar no escalão de infantis, garantindo a pre-

sença na fase regional. 
 

Parabéns a todos pelo bom desempenho que tiveram! 

Com os jovens... 

https://www.facebook.com/laura.vicunha.9
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À SOMBRA DE UMA AZINHEIRA... 
...UM DESAFIO, TANTOS FRUTOS! 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas  

Departamento de Expressões 

 

No contexto do projeto educativo do nosso colégio para o triénio 2014-2017, segundo o 

eixo estratégico Sucesso Educativo e Impacto na Sociedade, teve lugar a 03 e 08 de 

março passado a II Edição dos Dias Culturais do Colégio Laura Vicunha.  
 

No âmbito dessa atividade, motivados pela entusiástica adesão de toda a comunidade 

educativa ao projeto realizado no ano passado, quisemos neste ano alargar ao espaço 

público da nossa cidade os frutos do trabalho criativo das nossas crianças e nossos alu-

nos. Uma vez que, em 2017, por resolução das Nações Unidas, se comemora o Ano In-

ternacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, propusemos a interpre-

tação criativa e artística da azinheira: esta árvore (Quercus rotundifolia), tão típica da 

nossa região, resiste ao frio ou à secura sem tombar, sem perder a folha, dando fruto! 

Tem também, para nós, importante valor espiritual: junto a uma azinheira, 

há cem anos, os pequenos pastores Lúcia, Francisco e Jacinta rezaram e 

esperaram por Maria, mãe de Jesus, em Fátima.  
 

Assim, desde os primeiros dias de janeiro até ao dia 20 de fevereiro, foram 

produzidos para exposição plástica na Biblioteca Municipal de Vendas No-

vas 27 criativos trabalhos, desde a Pré-Escolar ao 9ºano, que aí puderam 

ser apreciados de 22 de fevereiro a 15 de março.  
 

Paralelamente, decorreu uma animada votação para eleger as árvores favo-

ritas do público, tanto em votação clássica, quanto online. A soma destes 

resultados contou com 1558 votos! Ficaram em primeiro lugar, na votação 

online, via Facebook CLV, o grupo do 6ºA composto por Ana Patrícia Gil, 

Matilde Vitorino e Nuno Coelho (202 votos); na votação em papel, venceu 

o grupo do 8ºA composto pelas alunas Beatriz Silva, Maria Francisca Jorge 

e Maria Rita Imperial (185 votos). A qualidade geral dos trabalhos justifi-

cou ainda a atribuição de três menções honrosas: foram distinguidos os trabalhos do 

grupo do 5ºA composto por Joana Fresco, Lara Martins e Tiago Teodoro (142 votos); o 

grupo do 6ºA composto pelas alunas Maria Beatriz Lopes e Maria Vacas (102 votos); 

assim como o trabalho coletivo da turma de 4ºano (83 votos).  
 

No dia 3 de março, as turmas de 5º ao 9º ano ocuparam toda a jornada de trabalho 

com a criação de interpretações imaginativas dos cinco trabalhos distinguidos: muitos 

pássaros amarelos, folhas verdes, bonecos azuis, corações vermelhos e casas multico-

lores em papel e cartão foram produzidos em animada linha de montagem; com a aju-

da da Câmara Municipal de Vendas Novas, todos eles alegraram de 09 a 20 de março 

as árvores do Jardim Público de Vendas Novas, mesmo em frente à biblioteca. É caso 

para concluir: um desafio, tantos frutos! 

Com os jovens... 
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Com os jovens... 
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DIA CULTURAL  
 

Eloísa Guerra, professora 

 

No passado dia 08 de março os alunos de 2.º e 3.º ciclos do Colégio 

Laura Vicunha dirigiram-se a Lisboa, numa visita de estudo ao Museu do 

Oriente. Foi o primeiro local de paragem pela manhã e serviu de inspiração pa-

ra a criatividade dos alunos que, após ouvirem a história dos descobrimentos 

portugueses por terras asiáticas, foram confrontados com vários desafios de 

escrita criativa que superaram com qualidade crescente, a cada etapa que pas-

sava. Nesta atividade, o 3º. Ciclo teve foco especial na obra Os Lusíadas de Luís 

de Camões. 
 

Após o almoço e muito divertimento, os alunos conheceram um pouco mais so-

bre o Museu da Água e conheceram uma das suas componentes principais – o 

Aqueduto das Águas Livres. O monumento grandioso da cidade de Lisboa im-

pressionou os alunos ao saber a sua extensão de 58km e da sua importância 

para o transporte de água potável da Serra de Sintra para a cidade de Lisboa e 

para a passagem de pessoas e mercadorias. Foi possível subir ao topo do Aque-

duto e atravessá-lo, sempre surpreendidos quer pelas peripécias de Diogo Al-

ves, quer pela vista magnífica à nossa frente. 
 

Um dia de conhecimento, alegria e partilha!  

Com os jovens... 
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PLANTAÇÃO DE SOBREIROS           
 

Ana Pinheiro 

No passado dia 21 de março, os alunos do 1.º ciclo, do pré-escolar e 

da Associação Técnico-Profissional D. Carlos I do Concelho de Ven-

das Novas plantaram 1.000 sobreiros, por ocasião da comemoração do 

Dia Mundial da Árvore e da Floresta. A iniciativa resultou de uma parceria en-

tre o Regimento, que adquiriu 800 árvores e o Município, que fez questão de 

oferecer 200 espécimes. 

No total foram envolvidas 715 crianças e jovens, que estiveram em contacto 

com a natureza e com o sobreiro, Árvore Nacional de Portugal e espécie prote-

gida desde 2001, a única que recompõe a casca depois de esta ser extraída. O 

Regimento de Artilharia n.º 5 proporcionou ainda uma experiência mais com-

pleta, permitindo que a pequenada experimentasse usar capacete e binóculos, 

visitasse um radar de alvos móveis, uma trincheira e um obus. Os Bombeiros 

Voluntários também levaram algumas das suas viaturas e, dentro da ambulân-

cia, mediram o batimento cardíaco. Foi a diversão total! Da parte do Municí-

pio, todos receberam um marcador de livros, assistiram a um filme de sensibi-

lização e pintaram um mural, para ser recordado na posteridade.  

O objetivo foi cumprido: sensibilizar as crianças para o respeito e cuidado das 

árvores e o desenvolvimento de atitudes amigas do ambiente. Proteger as árvo-

res é proteger a vida!    

Com os jovens... 
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A COMUNIDADE EDUCATIVA FOI A FÁTIMA! 
 

Durante a última semana de março, todas as manhãs, houve um au-

tocarro que tinha como destino o santuário de Fátima. Com alunos, 

pais, irmãs  e colaboradores. 

Cristina Rodrigues, mãe 

 

A Peregrinação a Fátima com o colégio Nossa Sra. do Rosário, foi para mim, 

uma experiência única. Estou muito agradecida à comunidade educativa do co-

légio e às irmãs por nos terem convidado e dessa forma, termos tido a oportu-

nidade de partilharmos juntos aquele momento. 
 

Para mim pessoalmente, foi muito, muito gratificante. Durante todo o cami-

nho, senti um bem estar, uma serenidade e ao mesmo tempo uma alegria, que 

vai ficar para sempre no meu coração. 
 

As crianças estavam entusiasmadas, participativas, atentas e acima de 

tudo felizes. Foi um momento em que também pude constatar, a disci-

plina e o respeito que se vive na relação escola e alunos, sempre com 

carinho. 

Muito obrigada! 

 

Testemunho de uma aluna... 

Maria Almeida, 9.ºano 
 

Chegámos bem cedo, embrulhados em casacos e cachecóis no autocarro baru-

lhento. Saindo, deixámos para traz as conversas banais e pensamentos distan-

tes para nos depararmos com a antiga aldeia de Fátima. Olhámos em volta. Co-

mo devia ter sido bonito aquele lugar! Não que já não o fosse agora, mas nos 

tempos de Lúcia e de seus primos sempre imaginei haver uma simplicidade 

muito mais emblemática e sincera do que a que existia quando lá chegámos. O 

mundo inteiro conhecia o lugar onde eles tinham vivido. Tudo estava mais co-

mercializado certamente… Mas ainda sentia dentro de mim a ânsia de conhe-

cer aquela aldeiazinha. Saber que pisava o mesmo solo que eles um dia pisa-

ram, era estranho… E punha-me a pensar no quão rápido o tempo corre…  

Entrámos na casa de Jacinta e Francisco. Tudo parecia antiquado, vimos os 

quartos onde provavelmente foram choradas tantas dores e incertezas, onde 

Jacinta se preparou rezando para acolher a morte como uma velha amiga, tal-

vez por se saber acolhida pelo Criador posteriormente… Seguimos para casa de 

Lúcia. Lá era tudo mais ou menos igual, sentia-se o mesmo ambiente, viam-se 

as mesmas coisas, e aquela mobília antiga parecia saída de filmes, tinha tudo 

um ar muito humano.  

Com os jovens... 
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Caminhámos bastante. Imagino quantos caminham para esta 

terra em busca de conforto ou de paz, ou apenas no propósito de cum-

prir uma promessa, ou então, na procura de alguém ou algo maior que 

nós… Passámos também por uma pequena capela, rodeada por um 

grande jardim vestido pelo verde das muitas árvores que lá descansa-

vam.    

Tínhamos finalmente chegado ao santuário. Sempre o achei um pouco 

grandioso demais… Nunca vi antes no olhar dos três pastorinhos nem 

mesmo de Maria (em fotos, quadros, desenhos, ou mesmo na minha imagina-

ção) o desejo de poder nem de superioridade e era um pouco assim que aquele 

espaço se apresentava: imponente, assustadoramente grande mas é claro que 

tinha de ser assim, para que houvesse espaço suficiente para todos os que vies-

sem. Apesar desta grandiosidade, dançava no ar um aroma a alecrim, também 

a natureza tinha ali lugar, e ainda bem! Era tudo pacífico, silencioso, e sentan-

do-me num dos muitos bancos da vasta igreja refleti acerca de tudo. Refletir… 

Eis algo cada vez mais necessário nos dias de hoje. Um quadro gigantesco es-

tendia-se numa das altas e largas paredes representando muitas das figuras im-

portantes da igreja, entre as quais os próprios pastorinhos junto de Maria. E 

mais uma vez via neles uma paz memorável e digna. Por aqueles breves mo-

mentos já não era aluna, já não era banal, era uma peregrina em viajem para 

um reino de paz. Um mundo onde tudo era bom, onde tudo tinha renascido e 

onde o mal já não tinha lugar nos corações dos homens.  

 Voltámos para casa no fim desse dia. Já em casa cheguei a aperceber-me de 

que o caminho para a paz e para o bem, como o caminho para esta terra pode 

ser percorrido todos os dias por nós, junto dos que amamos, mas especialmen-

te junto daqueles que não gostamos tanto. Naquele dia todos nós fomos pere-

grinos em Fátima.  

Testemunho de uma ex-aluna… 
 

Carlota Borges, Ex-aluna ENSR 
 

A ida a Fátima em peregrinação foi uma experiência muito boa, tanto para mim 

como para os alunos do 6.ºano da turma C (quem eu acompanhei). 

Foi um dia em que, em jeito de peddypapper e percorrendo os lugares impor-

tantes, tivemos a oportunidade de aumentar o leque de conhecimentos sobre a 

vida dos três pastorinhos e a mensagem de Fátima.  

Senti que a maioria cresceu na fé pelo facto de ter vivido aquela experiência de 

um modo completamente diferente do que costuma ser habitual para um aluno 

do colégio. 

Com os jovens... 
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GRATIDÃO EM SETÚBAL! 
 
 

Sala dos Amigos, 4 Anos 

 

No dia 01 de abril, decorreu a “nossa” Festa da Gratidão, uma festa que já faz 

parte da tradição do colégio e que nos enche os corações. 
 

De manhã, na celebração da Eucaristia, na Sé, presidida pelo padre Rui Rosma-

ninho, agradecemos a Deus este dom da gratidão, profundamente vivido por 

São João Bosco; agradecemos aos pais e familiares, às crianças e a toda a Co-

munidade Educativa. Um momento muito especial, em que todas as crianças se 

empenharam para oferecer a Deus o seu “Obrigado” e onde o coro nos encan-

tou com as suas vozes!  
 

De tarde, o momento recreativo teve lugar no Auditório Nossa Senhora da 

Anunciada.  
 

Este ano, subordinada ao tema do Centenário das Aparições de Fátima aos Três 

Pastorinhos.  
 

A Irmã Lurdes, Diretora da Casa de Sant´Ana, iniciou esta belíssima festa com 

um pequeno, mas bonito, discurso e que poderia ser resumido em duas pala-

vras, Ser Grato!  
 

A palavra gratidão vem do latim “gratia” que significa graça ou “gratus” que se 

traduz como agradável e, concomitantemente, o reconhecimento por tudo 

quanto se recebe, ou lhe é concedido. Afinal, quem pratica a gratidão é mais 

feliz e esperançosa!  
 

No dia 13 de maio do ano de 1917, Jacinta, Lúcia e 

Francisco guardavam os rebanhos na Cova da Iria. 

Surgiam, assim, os primeiros indícios de uma pos-

sível trovoada e, como tal, dirigem-se para casa. 

Subitamente, vêem sobre uma pequena azinheira 

uma senhora vestida de branco, que brilhava mais 

do que o próprio sol. As três crianças, apavoradas, 

ajoelharam-se de mãos erguidas e ficaram, por ins-

tantes, em contemplação com o que estavam a pre-

senciar.  
 

 

 

Com os jovens... 
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E assim, sob a forma de teatro, teve início a Aparição de Nossa Senhora de Fá-

tima e alguns momentos da vida dos Três Pastorinhos. Esta peça de teatro foi 

representada de forma serena, mas empenhada, pelos alunos finalistas do 

4ºano e que, no decorrer da mesma, teve a participação das valências de Pré-

Escolar, 1.ºCiclo e Lar Jovem.  
 

Todos contribuíram magnificamente com as atuações, quer ao nível das dan-

ças, músicas, as cores dos adereços e acessórios escolhidos. O tema, assim o 

exigia: “Fátima, uma história cheia de luz!” 
 

As crianças e os jovens foram, do início até ao término da festa, luz e gratidão. 

Ser grato é um dos poucos tesouros de quem é humilde.  

 De facto, a palavra gratidão abraça uma imensidão de generosidade, que é fru-

to de um coração sincero e de quem sabe agradecer a Nossa Senhora e ao pró-

ximo, o bem recebido! Transformemos a sua mensagem em valores e atitudes 

de práticas diárias, que nos permitam refletir sobre os nossos atos e, principal-

mente, rezar por um mundo melhor, um mundo de paz, bondade e alegria! 
 

Para terminar, foi com o Hino da Alegria que a Festa da Gratidão terminou em 

grande, onde pequenos e graúdos tocaram e cantaram em conjunto, acenando 

as bandeiras de distintas nacionalidades! Foi um final muitíssimo agradável de 

se ver! Sejamos Gratos! Obrigado, Maria: 100 anos Contigo! 

 

Viver a Quaresma 
Helena Durães 

 

No passado dia 24 de abril, os alunos do quarto ano mostraram aos amigos do 

1º ciclo uma representação da Via Sacra. Esta atividade enquadrou-se na dinâ-

mica da Quaresma que, este ano, reflete com a diocese “Com Maria, caminho 

para Deus”.  

Os alunos vestiram-se a rigor para a representação e dramatizaram as quinze 

estações representativas do caminho sagrado que o Nosso Senhor fez até ao 

Calvário. De Pilatos ao Centurião, de João a Verónica, de personagem em per-

sonagem, fomos vivenciando a experiência que cada um sentiu enquanto cami-

nhava com Jesus. 

As crianças que assistiram, muito atentas, ouviam o que os colegas tinham de-

corado com tanto empenho. Terminamos com um canto a Nossa Senhora e 

uma breve oração.  

Foi uma experiência muito importante para estes alunos, finalistas, que reza-

ram e viveram a Via Sacra.  

Com os jovens... 
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA ESCOLA  
CATÓLICA E SALESIANA PARA A FAMÍLIA HOJE 

 

Nídia Botelho e Cláudia Fernandes, professoras  

 

No dia vinte e três de fevereiro, os Pais dos alunos da Escola Primária Santa Ana fo-

ram convidados a participar num encontro de reflexão sobre “Desafios e oportunida-

des da Escola Católica e Salesiana para a Família hoje”. Desenvolveu o tema a Irmã 

Rosa Maria Machado. Houve o testemunho de um jovem casal, Sofia e Pedro Azadi-

nho, cujos três filhos já frequentaram/frequentam a nossa escola. 
 

O encontro foi iniciado com uma breve reflexão lançada pelo Papa Francisco sobre a 

educação para o verdadeiro, para o bem e para o belo. O Santo Padre diz-nos que 

“Os três valores caminham juntos. A educação não pode ser neutra. Ou é positiva 

ou é negativa; ou enriquece ou empobrece (…) A missão da escola é fazer desenvol-

ver o sentido do verdadeiro, o sentido do bem e o sentido do belo. E isto acontece 

através de um caminho». 
 

Debateu-se também sobre o importantíssimo papel da família para aquele que é o 

objetivo final da educação “aprender a ser” e que para isso todos os agentes educati-

vos têm de, em primeiro lugar, “ser exemplo”, não só através de palavras, mas princi-

palmente nas atitudes; reforçando a importância da educação em casa, do dizer que 

não e desempenhando os pais um papel autoritário, mas nunca autoritativo". “A edu-

cação não serve apenas para fornecer pessoas qualificadas ao mundo da economia; 

não se destina ao ser humano enquanto agente económico, mas enquanto fim último 

do desenvolvimento”, tal como descrito no Relatório Delors – Relatório para a UNES-

CO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. 
 

Neste sentido é também extremamente importante o papel da Escola no acompanha-

mento dos jovens e na forma como os veem “os jovens não são recipientes a encher, 

mas pessoas a acompanhar”, perspetiva que vai de encontro ao carisma Salesiano, 

demonstrando a importância de um olhar personalizado, de uma palavrinha ao ouvi-

do a cada criança e jovem que passa pelas nossas escolas, ajudando-os na descoberta 

da sua vocação e caminho a percorrer, promovendo o seu potencial em relação aos 

projetos de vida. 
 

O testemunho do casal jovem convidado foi também essencial para a demonstração 

do trabalho conjunto que deve existir entre as famílias e a Escola, fazendo o enqua-

dramento entre o tema debatido, a realidade e expetativas dos nossos pais e da nossa 

Escola. 
 

Este encontro foi muito positivo porque permitiu aos professores e aos pais debater e 

refletir sobre as práticas do dia-a-dia enquanto educadores. Em conclusão, podemos 

dizer com D. Bosco: “em todo jovem, mesmo no mais difícil, há sempre uma corda 

sensível ao bem. Cabe ao educador descobri-la e a partir dela reconstruir a sua vida.” 

Em Família... 
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A FAMÍLIA - PARA ALÉM DA MISSÃO  
CONCRETA NA IGREJA 

Isabel Pereira, Ex-A.FMA - Monte Estoril  

 

Nos dias 11 e 12 de março de 2017 as Ex-alunas das várias uniões 

juntaram-se, em Fátima, para viver a 28ª Assembleia Nacional dos 

Ex-Alunos (as) FMA. 

Um sonho familiar voltou a reunir em Fátima este grupo, cada vez mais nume-

roso e cada vez com mais entusiasmo. 
 

Esse sonho continua profundamente enraizado em todas nós, misturando vá-

rias famílias: a família salesiana que moldou parte do que somos e a própria 

família que nós continuamos a moldar. 
 

Chegámos carregadas com as nossas angústias, ansiedades e alegri-

as e com uma profunda expectativa de vislumbrar uma luz que, 

mesmo passando através de uma frincha de uma porta meramente 

entreaberta, nos alimentasse e fortalecesse a esperança de desco-

brir e percorrer um caminho sereno e rico para nós e nossas famí-

lias. 
 

Estes dois dias representaram um oásis de reflexão e calma nas nossas vidas 

apressadas e por vezes sem um rumo certo e visível. Através do testemunho de 

um casal conseguimos mergulhar na nossa vida em família, observar as priori-

dades que elegemos e os problemas que valorizamos ou relativizamos e desco-

brir estratégias para um maior enriquecimento individual e colectivo da vida 

em família. 
 

Nestes encontros há sempre momentos em que a saudade tem por-

ta aberta e nós não prescindimos do “Serão Salesiano” seguido de 

uma breve oração de “Boa Noite” tão ao estilo de D. Bosco. 
 

Finalmente os nossos olhos já não estão cansados e tristes e o nosso 

rosto irradia alegria, porque “ O coração pode ainda chorar porque 

é nosso, mas os olhos devem sorrir porque 

são dos outros”.  
 

E é com esta alegria que encerrámos a As-

sembleia e voltámos para as famílias a que 

pertencemos, convencidas de poder fazer 

alguma diferença com a nossa renovada 

perspectiva de família e do seu papel sem-

pre atual no mundo e na Igreja. 

Em Família... 
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Comemoração do Dia do Pai 
 

Marta Matos, professora 

 

No dia 19 de março, os pais dos alunos, da pré-escolar ao 9.º ano, equiparam-

se a rigor para o torneio de Futsal alusivo à comemoração do Dia do Pai. Mui-

tos foram os pais que não quiseram faltar a esta competição desportiva marca-

da para as 17.30h, no pavilhão gimnodesportivo do Colégio Laura Vicunha e 

que prometia muitas fintas, algumas caneladas inesperadas e, claro, os golos! 

Para apoiar os pais que davam o seu melhor em campo, os filhos organizaram-

se em claques, uma vez que estava contemplado um prémio para a melhor cla-

que. Todas as turmas torceram pelas suas equipas dando destaque à claque do 

1.º ano, que entre cartazes, pompons e apitos, venceu o respetivo concurso por 

se evidenciar no seu empenho e apoio à sua equipa. Todos os alunos que se en-

contravam nas bancadas não faziam esquecer os jogadores em campo, que os 

estavam a apoiar e que todos, pais e filhos, formavam uma equipa invencível.  

A turma do 2.º ano sagrou-se campeã do torneio, tendo ficado em segundo lu-

gar a turma do 6.º ano e em terceiro a turma do pré-escolar 1.  

No final, com algumas dores musculares, todos saíram satisfeitos por mais es-

ta atividade que contribuiu para uma tarde diferente no colégio.  
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Retirados para preparar a Páscoa! 
 

 

José Loja, SSCC 

 

No passado dia 25 de Março de 2017 em Setúbal, a Família Salesiana reuniu-se 

uma vez mais em Retiro Quaresmal na Casa de Santa Ana. 

Enquadrado no tema “A Família como lugar de encontro com o Deus da Mise-

ricórdia” o recinto começou a ganhar vida logo pela manhã com o propósito de 

nos encontrarmos e encontrar Deus na nossa vida. 

Para receber as cerca de 80 pessoas, estavam para além da Irmãs residentes, o 

Sr. Padre Luís Peralta, superior de Vendas Novas e a coordenadora provincial 

dos SC Maria José Barroso para nos orientarem nesta jornada. 

Na oração da manhã fez-se uma reflexão conjunta sobre o verdadeiro sentido 

da fé no Senhor Vivo e Ressuscitado nas nossas vidas. Nesse sentido foi intro-

duzido o tema da reflexão onde acordamos que é urgente cuidar da Família. 

Da nossa em particular e a de todos nós Salesianos. Aquela a que S. João Bos-

co dedicou toda a sua vida, a todos os jovens que ele tanto amava. 

Uma frase que guardo desta manhã e que reflete toda a nossa imperfeição e 

misericórdia que Deus tem por nós é que “Bem-aventurada a família, em que 

as divergências não são um drama, mas espaço para crescer no respeito, na 

benevolência e no perdão mútuo.” Sem dúvida que o respeito e a benevolência 

são o bálsamo e o remédio para as chagas da Família que está ferida interior-

mente. 

Profundamente embebidos por este tema fomos conduzidos à Via Sacra, que 

seguimos no pátio exterior do colégio e onde relembramos a paixão de Cristo. 

Cada um de nós, à nossa maneira, “carregou a sua cruz”, a cruz que são todos 

os nossos pecados e pelos quais Jesus a carregou e deu a sua vida por nós. 

Na parte da tarde expôs-se o Santíssimo e em adoração fizemos um exame de 

consciência num ambiente calmo e fervilhante de fé. Foi com essa fé e através 

do sacramento da Reconciliação que nos aproximamos a Deus neste tempo de 

Quaresma. 

 

 

Em Família... 
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O encerramento do retiro deu-se com uma Eucaristia muito vivida e bastante 

participada por todos os presentes que se realizou na Capela. Foi tudo duma 

simplicidade e beleza sem par e sem dúvida que nessa tarde posso dizer que 

todos nós sentimos que Ele estava connosco e nós com Ele! 

 

Outro Testemunho... 
 

Pedro Duarte, professor 

 

Chamo-me Pedro Duarte, sou Professor de Inglês e tive a sorte pela oportunidade 

que me surgiu, este ano, de poder estar a lecionar no Colégio Casa 

de Sant’Ana. Sorte porque para além da empatia e gosto que tenho 

pela cidade de Setúbal, a integração na família Salesiana desta for-

midável Instituição foi fácil, descomplicada e, acima de tudo – es-

pontânea e natural – atributos de que se reveste a verdadeira rela-

ção entre pessoas! Tudo o restante já tinha comigo – o gosto pelo 

trabalho com crianças, uma paixão na minha vida! 
 

Na sequência deste acolhimento e na saudável relação de confi-

ança que vem crescendo entre todos surgiu o convite, há cerca 

de 1 mês, para a minha participação no Retiro Quaresmal que 

teve lugar neste passado sábado, dia 25 de março, nas instala-

ções deste Colégio. Aceitei, desde logo, porque senti que há 

momentos que se apresentam como especiais e, como tal, de-

vem ter algo especial para nos dar – muitas das vezes algo que não se vê, por-

que não é material. É especial porque fica connosco, muito para lá de tudo o 

que é material e que, muito possivelmente se desgasta com o passar do tem-

po… 
 

Desta forma aqui fica, em primeira mão, esta opinião - genuína - de alguém 

que passou por esta experiência pela primeira vez! 
 

Sou, também eu, de uma família cristã, onde sempre se praticaram e transmi-

tiram valores fundamentais como o respeito, a educação ou a compreensão, no 

fundo algumas das bases em que deverá assentar uma sociedade que se deseja 

próspera, saudável e inclusiva. Curiosamente foi exatamente este um dos te-

mas centrais deste convívio espiritual que nos manteve a nós, participantes, 

unidos durante algumas horas as quais nem se deram conta de terem passado 

porque as coisas boas, como se costuma dizer “acabam depressa”… 
 

 

 

Em Família... 
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Proporcionou-se uma reflexão conjunta sobre os atuais obstáculos e desafios 

com que se debate a família nos tempos de hoje e o esforço individual e coleti-

vo necessário no sentido de semearmos um caminharmos construtivo e tam-

bém sublinharmos, quiçá, aspetos que se vêm perdendo de há uns anos a esta 

parte, por falta de tempo, de paciência ou mesmo intolerância (acrescento eu) 

e que de certa forma não concorrem para o bem-estar das relações entre quem, 

mais do que nunca, se deve apoiar, entreajudar, dialogar e apoiar...  
 

São os desafios dos dias de hoje que devem, nesta perspetiva, ajudar-nos a 

crescer no respeito pelo próximo, na compreensão do espaço do outro e, prin-

cipalmente na fé e no amor que nos deve, mais do que nunca, aproximar de 

Deus como o ponto de partida para toda a nossa atividade. Caminho esse que 

tanto orgulho me deu percorrer na companhia de todos os participantes que, 

como eu, reservaram algumas horas do seu dia para partilhar com os outros os 

seus anseios e a sua fé. E é isso que nos move e nos preenche. 
 

A todos, o meu Obrigado. Bem hajam e até uma próxima que espero, seja bre-

ve! 
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À semelhança da mulher  
estivemos aos pés de Jesus… 

Ariana Lopes, SSCC 

 

No passado dia 30 de março, os Salesianos Cooperadores de Arco-

zelo convidaram a comunidade educativa e a família salesiana a pa-

rar um pouco na rotina, permitindo o espaço para a reconciliação. A parar! 

Para experimentar um momento de renovação interior. Um tempo de desco-

berta de novos sentidos para os dias e uma oportunidade de encontro com os 

outros e com o Outro que nos habituámos a chamar Deus. Envolvidos pela lei-

tura do encontro de Jesus com o Fariseu, com um coro de animadores do cen-

tro juvenil e de salesianos cooperadores e de projeções que apelam à interiori-

dade, tomando como cenário as ânforas que nos acompanham nesta Quares-

ma, procuramos respostas para perguntas difíceis, perguntas que devem ser 

feitas, perguntas raras e incómodas que desinstalam os corações corajosos. 

Quem foste hoje? És feliz?  
 

Neste local, estiveram “Tu” e Deus. Bastou por isso o silêncio e a oração para 

conseguirmos comunicar. Esquecemos por breves minutos os nossos afazeres, 

o nosso telemóvel… Abrandamos o ritmo dentro de nós. 

Demos um passo … Era “urgente”! 
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 A Fátima dos Pastorinhos [crianças]  
contada pelas crianças… 

Valter Silva e Ariana Lopes, SSCC 

 

“O que há de particular da Mensagem de Fátima que justifica tão grande res-

sonância? (…) Num primeiro momento, e à primeira vista, parece que nada o 

faria supor, porque é uma mensagem confiada a crianças analfabetas, adap-

tada à sua mentalidade, ao seu mundo simples; uma mensagem de há muitos 

anos, expressa em conceitos que se referem à linguagem da época. Poderá 

dizer ainda algo ao mundo de hoje?”                  ( Eloy Bueno de La Fuente, in A Mensagem de Fátima) 

 

Há cerca de 100 anos atrás, Nossa Senhora dirigiu-se a três crianças – Jacinta, 

Francisco e Lúcia. No dia 07 de abril de 2017, a propósito da importância de 

aprofundar a mensagem de Fátima no ano do Centenário das Aparições, rece-

bemos a Irmã Marta Mendes (da Aliança de Santa Maria) em Arcozelo a convi-

te da Associação dos Salesianos Cooperadores. Este encontro iniciou-se com 

um momento musical onde fomos acolhidos na Presença de Maria, expressa 

nas canções e em três episódios chave – Anunciação, Bodas de Canaã e Paixão. 

[F. e M. (2 anos) dançam enquanto ouvem as músicas, sendo visível neles al-

gum ritmo.] 
 

Em seguida, a Ir. Marta Mendes falou-nos sobre a atualização da Mensagem 

de Fátima aos dias de hoje. Fomos mais além das histórias que estamos habi-

tuados a ouvir sobre Fátima. Desta vez, a Irmã Marta Mendes, abordou uma 

das questões atuais - Onde está o teu irmão? (Gn 4, 9). Num tempo em que o 

Papa Francisco, declara que estamos a viver uma “terceira guerra em episó-

dios” (ataques terroristas e o drama dos refugiados), esta mensagem revela-se 

muito atual.   
 

“ As imagens das cidades antes e depois da guerra e dos habitantes em fuga 

chocaram-me, causaram-me tristeza, mas têm de ser mostradas para dar a 

conhecer a situação e melhorar” (F., 9 anos) 
 

Curiosamente, e sem que esperássemos, este encontro foi um encontro inter-

geracional. Nele estiveram presentes crianças, pais e avós. Famílias. De tal mo-

do foi interessante esta envolvência que achamos pertinente continuar a escre-

ver esta notícia pelos relatos das nossas crianças. 
 

“Os Pastorinhos eram uma criança como eu” (C., 6 anos) 
 

“Perguntei ao JP o que ele achou do encontro de sexta-feira e ele respondeu 

assim:  

- O que eu mais gostei mamã foi de ouvir aquela menina a falar… 
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- O que eu mais gostei mamã foi de ouvir aquela menina a falar… 

- Que menina filho? 

- Aquela que estava de pé a falar sobre os pastorinhos e a mamã de Jesus.  

- Ah! A Irmã Marta Mendes! 

- Sim! Ela falou muito sobre o Francisco, a Jacinta e a Lúcia. Eles gostavam 

muito de brincar como eu!!!”  (JP, 6 anos e sua mãe) 
 

“Tomei consciência que os pastorinhos têm a minha idade e a minha forma 

de pensar. Quando a Irmã Marta me questionou sobre o que eu sentiria se 

estivesse no lugar do Francisco não sabia o que dizer.  Fiquei surpreendido 

com alguns pormenores sobre o Francisco, por ele não conseguir ver a Nossa 

Senhora inicialmente, só após rezar o terço (…) Fiquei igualmente surpreen-

dido por a Jacinta, que antes das Aparições, tinha um comportamento 

“mimado”, se ter transformado numa menina atenta aos outros e capaz de 

fazer sacrifícios por eles” (F., 9 anos) 
 

E daqui em diante… 

“Senti-me mais recetivo a participar em momentos de oração, ao tomar cons-

ciência que foi um pedido feito por Nossa Senhora rezar o terço todos os di-

as”. (F., 9 anos) 
 

 “Devemos amar os nossos amigos e os outros, tal como Jesus nos amou. 

(Ma., 10 anos). 
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JESÚS SIGUE LLAMANDO 
 

Con este lema, el fin de semana del 24 - 26 Marzo 2017, nos encontrábamos en 

Madrid, en el Barrio del Pilar, las Aspirantes y Postulantes CIEP, acompaña-

das de sus respectivas formadoras.  

Ha sido un bonito encuentro en el que las jóvenes han podido compartir su ex-

periencia en el camino iniciado de seguir a Jesús en la Vida Religiosa Salesia-

na. Y han confrontado su propia experiencia con la de Don Bosco y Madre 

Mazzarello, enraizados plenamente en Jesús.  

El encuentro fue animado por Koldo Gutierrez, SDB y Mª Eugenia Palencia, 

FMA. 

Aquí os dejamos la experiencia vivida y contada por las propias jóvenes. Segui-

mos rezando por ellas, para que el Señor las siga bendiciendo y acompañando 

y ellas sean fieles al camino elegido. 

 

Sara Silva, postulante Portugal 

 

O Pe. Koldo falou-nos da importância de Jesus nas nossas vidas através da 

imagem de uma árvore. A nossa vida pode comparar-se a uma árvore. Tal com 

uma árvore só pode dar bons frutos se as raízes estiverem bem regadas, assim 

é na nossa vida, pois só se nos alimentarmos de Jesus, a Água viva, só se n´Ele 

fundarmos a nossa vida poderemos dar bons frutos. Frutos que traduzir-se-ão, 

nas nossas relações com os outros, em amor: o essencial da vida espiritual. Só 

pelo amor se pode chegar a Jesus. 

 

Percebi que o mais importante na minha vida é seguir Jesus, pois seja o que 

for que cada um faça na vida se nela der testemunho do Evangelho e viver ori-

entado para o amor, está com certeza a fazer a vontade de Deus, pois Ele acima 

de tudo pede-nos que façamos o bem e que amemos como 

Ele amou. Toda a nossa vida, para que seja uma vida autên-

tica têm de estar enraizada em Jesus e no seu Evangelho, 

pois Ele é o fundamento, o único que dá sentido à nossa 

existência. Também na vocação salesiana seguimos Jesus e 

estamos por Ele, só segundamente seguimos o carisma de D. 

Bosco e M. Mazzarello, pois só amando Jesus poderemos 

amar e ajudar verdadeiramente os jovens.Como o Pe. Koldo 

dizia, se Jesus estiver em mim, Ele pode também estar pre-

sente na vida de outros, Ele estará lá através da minha pre-

sença que O transmite. 
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Também os nossos fundadores seguiam Jesus, n´Ele enraiza-

vam a sua vida e nos convidam a isso: viver a vida tendo no centro Jesus. Tal 

como nos apresentou a Ir. Maria Eugénia, M. Mazzarello procurou ao longo da 

sua vida uma profunda união com Jesus. Também nós, se estivermos unidos a 

Jesus, podemos ter outro olhar, o mesmo olhar que M. Mazzarello tinha da ja-

nelinha de Valponasca: um olhar virado para o Es-

sencial, na busca da verdade, um olhar de disponibi-

lidade, de amor, de serviço, de humildade, de con-

templação, de agradecimento, ou seja, um olhar pe-

los olhos de Jesus. Olhar que caraterizou toda a vida 

de M. Mazzarello. 

 

 

 
Gema Ruíz, aspirante Espanha - Madrid 

 

"Para mí fue una bonita experiencia de convivencia (paseos, risas, tareas coti-

dianas) y una oportunidad para conocerse más, tanto a las otras como a mí 

misma. Fue un momento muy importante recordar y compartir esos momen-

tos en que hemos vivido un encuentro fuerte con Jesús y volver a pasarlos por 

el corazón, además de hacer memoria de nuestro camino a la luz de algunos 

rasgos de Madre Mazzarello. Pude aprender también que el idioma no es un 

impedimento cuando el corazón late al mismo ritmo."  

 
Fátima Pereira, aspirante Portugal 

 
Nestes dias passados em Madrid, posso dizer que foi uma experiência muito 

bonita onde pude refletir e confrontar alguns aspetos da minha vida e questio-

nar-me sobre o verdadeiro sentido e importância de Jesus na minha vida e 

qual é a raiz da minha existência.  

Foi muito importante parar e pensar… a radicalidade significa ir às raízes, e 

nas raízes de um verdadeiro cristão está Jesus.  

Tive a oportunidade de conhecer alguns momentos importantes da vida de 

Maria Mazzarello, e conhecer o amor incondicional que ela tinha a Jesus, a sua 

vivência no amor, fé, serviço e caridade. O amor ajuda-nos a crescer e o exem-

plo dela mostra isso mesmo, a sua força, alegria e a busca continuada de amor 

a Jesus.  

A sua missão foi servir Jesus entre os jovens e levar a sua palavra a outros jo-

vens, pois “um coração contemplativo é sempre um coração ativo”. Que Maria 

Mazzarello seja um exemplo a seguir.  
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NA FACULDADE ... 
 

Mónica Condinho, ex-interna de Setúbal 

Enquanto criança vi, ouvi, senti e vivi muitas coisas que não se podem 

considerar experiências normais. É curioso percebermos que nem os 

próprios dicionários da Língua Portuguesa sabem muito bem o que é isto 

de “ser normal”.  Nos dois que consultei, a definição de normal surge co-

mo algo que se encaminha conforme a regra, algo que é habitual. Por esta 

ordem de ideias, as vivências que não são sentidas pela maioria das pes-

soas ou que se afastam do que a sociedade considera correto, não são 

normais. Mesmo uma experiência única e bastante enriquecedora, se não 

for habitual, não pode ser adjetivada de normal. Compreendo que esta é 

uma questão demasiado complexa que pretendo, para já, deixá-la para os 

grandes pensadores. Por me parecer mais adequado e, numa tentativa de 

evitar equívocos e abusos de linguagem, usarei a palavra natural em 

substituição de normal. A minha infância foi marcada por um conjunto 

de situação que, para uma criança, não são naturais. Chego agora à con-

clusão que (e apenas talvez) nem para um adulto seriam naturais. De 

qualquer forma, estes acontecimentos conduziram-me ao local onde co-

nheceria pessoas e viveria situações únicas que influenciaram bastante o 

meu percurso de vida, o colégio de Santa Ana. 

Aos oito anos conheci a realidade de viver num colégio religioso interno. 

De entre os inúmeros aspetos novos que me foram transmitidos um no-

me ficou, para sempre, gravado na minha cabeça. Sempre o conheci co-

mo o primeiro educador. Chamava-se João Bosco, viveu em Turim, Itá-

lia, entre 1815 e 1888 e foi considerado o pai da juventude. Dedicou toda 

a sua vida às crianças e jovens órfãos desta região. Sempre me fascinei 

com a coragem e a perseverança deste homem e, acima de tudo, com o 

amor que ele emanava, a dedicação à sua causa e às suas crianças. Estes 

deveriam ser, a meu ver, valores essenciais para qualquer educador/a. 

Numa época histórica de grande repressão por parte da Igreja Católica, 

João Bosco fundou a primeira escola/colégio salesiano para as crianças 

que a sociedade excluía. Este homem, mais tarde considerado santo, foi o  

primeiro exemplo que influenciou a minha vida. Embora não tenha rece-

bido formação na área da educação nem tenha conhecido modelos peda-

gógicos, João Bosco foi um verdadeiro educador, um mestre da juventu-

de e, para que isso fosse possível, muniu-se da ferramenta mais impor-

tante de todas, o amor. 
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Aliás, o próprio, toda a sua vida, afirmou que a educa-

ção era uma questão do coração. Embora tivesse pou-

co, este homem fez, naquela altura, muita diferença na 

educação. Para além de dar um lar aqueles meninos, 

ensinou-os a ler, a escrever, transmitiu-lhes valores, 

ensinou-os a pensar e a questionar as regras da socie-

dade.  Esta realidade era bastante controversa para 

aquela época, onde os poucos que detinham alguma 

literacia raramente questionavam o que os rodeava. 

Apesar da diferença que marcou, nunca lhe foi atribuí-

do, com exceção da comunidade salesiana, o méri-

to que certamente merecia e talvez nunca venha a ser. 

Porém, espero um dia ser, como educadora, uma parte 

do que João Bosco foi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha partilha... 

O Senhor chamou a Si ... 

23/2: pai da Ir. Áurea, Sr. António Joaquim Melro 

21/3: Cunhado da Ir. Margarida Rodrigues 

26/3: irmã da Ir. Lurdes Portela, Alice Portela 

12/4: Ir. Gertrudes Rocha (Moçambique) 

Agradeçamos ao Senhor o dom da sua vida,  

o dom da sua vocação neste Instituto e na 

província de Moçambique. 

Peçamos-LHE a graça de a acolher no Seu 

eterno descanso e na Sua paz sem fim. 


