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Editorial 
 
A MISSÃO NO CORAÇÃO DA FÉ CRISTÃ 
 

Rosa Cândida Gomes, FMA 
 
 Este foi o tema que o Santo Padre nos propôs para o Dia Mundial das Missões. 

O Papa na sua mensagem convida-nos a concentrar-nos na pessoa de Jesus, “o pri-

meiro e maior evangelizador” (EN 7), que incessantemente nos envia a anunciar o 

Evangelho do amor de Deus Pai, com a força do Espírito Santo. 

 Somos convidados a nos deixarmos contagiar pelo mesmo ardor missionário 

das origens do nosso Instituto e da Igreja primitiva, sermos portadores da Boa Nova 

de Jesus de uma Igreja que se põe a caminho, numa atitude de saída, ao encontro dos 

outros; dos mais frágeis e desfavorecidos, como discípulos missionários que acompa-

nham, anunciam e partilham o grande dom da presença de Jesus Cristo,  o Bom Pas-

tor que vai ao encontro da ovelha perdida ou ferida e a carrega ao colo envolvendo-a 

com a ternura do seu amor. 

 A Igreja vive o mandato missionário confiado por Jesus aos seus discípulos: 

“Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho 

e do espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos ordenei. E eis que estou 

convosco todos os dias até ao fim do mundo” (Mt 28, 19-20). 

 O nosso Instituto celebra no dia 14 de novembro,  os 140 anos da 1ª expedição 

missionária!  Com apenas 5 anos de fundação do Instituto das Filhas de Maria Auxili-

adora, partiram as primeiras irmãs, cheias de alegria, coragem, confiança no Senhor 

que as envia em missão, colocando as suas vidas disponíveis para o anúncio da Boa 

Nova do Evangelho e portadoras de esperança para os povos da América-Uruguai. 

Façamos memória deste acontecimento, agradecendo a vitalidade do nosso Instituto e 

da Igreja, colocando-nos em atitude de serviço humilde, disponíveis para comunicar-

mos a alegria do Evangelho aos jovens, com a paixão e o ardor do da mihi animas ce-

tera tolle.  

 As iniciativas realizadas em todos os nossos ambientes educativos, na campa-

nha missionária que nos foi proposta, com certeza ajudaram-nos a alargar o nosso 

olhar e o nosso coração para com aqueles que esperam de nós a solidariedade, a gene-

rosidade, a partilha e a oração.  

 Portugal viveu momentos dramáticos com o flagelo dos fogos. Tantas pessoas 

que sofreram e sofrem! Tantas vidas perdidas! Tantas pessoas que de um momento 

para o outro, ficaram sem nada! Sejamos solidários com o nosso contributo material, 

mas especialmente, com a nossa oração e oferta de cada dia. 

 Unámo-nos a todos os missionários e missionárias que lutam e sofrem em ter-

ras de missão, para que sintam sempre a presença amorosa de Deus e a intercessão de 

Maria, Rainha das Missões. 

A palavra da Provincial 
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14 SETEMBRO...NA CHAINÇA! 
 

Fernanda Afonso, FMA 

 

 Reunião de catequistas responsáveis e seus colaboradores. Somos 21 ao todo, 

dos quais 9 são jovens.  

 Foram distribuídas as tarefas e combinadas as datas principais para este ano, 

assim como o modo de prepararmos a Festa de Encerramento do Centenário de Fáti-

ma.  

 No início houve tempo de adoração silenciosa, de oração conjunta e de mensa-

gem missionária. Foi bom!  

 
 
 
 
 
 
 
 

NOS INÍCIOS… 
 
 

 Missa solene de lançamento do Ano Pastoral na CHAINÇA – Desta Celebração 

escreveu a Ana Catarina do 8º ano:  

 “Foi com muita satisfação que assisti à Eucaristia no dia 1 de Outubro na 

Igreja de Chainça, presidida pelo nosso Pároco, P. José da Graça. Durante a Euca-

ristia foram chamadas ao altar as pessoas responsáveis pelas tarefas da Igreja, pa-

ra renovar o seu compromisso perante Deus e a Comunidade. Esta Celebração veio 

reforçar a nossa convicção de que todos juntos com Deus somos uma Comunida-

de feliz.”  

 Foi uma Celebração de Compromisso partilhado: Coros (Adultos, Jovens e Es-

cuteiros), Equipas de Ornamentação e Limpeza da Igreja, Responsáveis pela Boa Im-

prensa, Comissão de Festas da Chainça, Movimentos, Associações e Catequistas Res-

ponsáveis e Auxiliares. Todas estas pessoas fizeram o seu compromisso, invocando a 

força de Deus para se dedicarem durante o ano ao serviço da 

Comunidade.  

 

 
 

 

 

 

Em comunidade... 
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FARO EM PEREGRINAÇÃO! 
 

 Anabela Silva, FMA 
 

 Nos dias 28 e 29 de setembro, a Comunidade Educativa do Colégio Nossa Se-

nhora do Alto (educadores, alunos, comunidade religiosa e diretor do Colégio) reali-

zou uma Peregrinação ao Santuário de Fátima. 

 Como refere a Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa no Cen-

tenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima «No Centenário das aparições 

da Virgem Maria, em Fátima, desejamos dar graças a Deus por nos permitir viver este 

acontecimento, que nos enche de júbilo, e reafirmar a atualidade da sua mensagem 

para a revitalização da nossa fé e do nosso compromisso evangelizar», o Colégio lan-

çou o convite de se iniciar mais um ano letivo junto da «Senhora mais brilhante que o 

Sol.» 

 Partindo dos objetivos do projeto pastoral do ano letivo 2016/ 2017 que possi-

bilitou toda a Comunidade caminhar com Maria, sob o lema «Com Maria, desperta a 

Luz que há em ti», foi com alegria e entusiasmo que se começou a pensar iniciar um 

novo ano junto da Mãe, entregando-lhe o ano, todas as famílias, educadores, comuni-

dade religiosa e sacerdotes. 

 Dentro ainda das comemorações do Centenário das Aparições, a peregrinação 

foi ganhando vida. Preparou-se um itinerário pelos lugares mais significativos do 

Santuário e contextualizando as localidades em redor do mesmo. 

 Os alunos e educadores usufruíram de visitas às exposições, à Casa das Can-

deias e ao Museu do Santuário. 

 Mas o ponto alto deu-se no dia 28 de setembro, no qual o Diretor do Colégio, o 

Padre César Chantre, celebrou uma eucaristia para a toda a Comunidade na Capela da 

Morte do Senhor. Este foi o momento de ação de graças e de entrega, de adoração e 

de oferta. Em volta do altar, iluminados pela Palavra e saciados pelo Pão da Vida, pe-

diu-se a bênção do Senhor. 

  Outro momento significativo foi a nossa participação na oração do terço na 

Capelinha das Aparições, onde o coração sentiu a internacionalização da Mensagem 

de Fátima e o que a vida (humana e espiritual) de três simples pastorinhos disse ao 

mundo, fazendo de Fátima o «altar do mundo». 

 A LUZ, que Maria despertou em cada um de nós, é agora convite a não ter me-

do, e levando a LUZ, que é Jesus, transformar o mundo, que precisa tanto de Deus. É 

urgente recolocar Deus no coração da humanidade. Maria ajuda-nos a dar esse passo, 

sem medo.  

 Obrigada ao Colégio por esta oportu-

nidade, por este encontro, por esta entrega.  

 

 

 

 

Em comunidade... 
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REGRESSO A CASA! 
 

Gorete Pereira, FMA 

 

 Regresso, parece a palavra certa para dizer que, depois de algumas décadas na 

Areosa, no dia 4 de Setembro de 2017 o Pré-Escolar voltou a montar a tenda no Exter-

nato S. João Bosco em Viana do Castelo. 

 São 12, para já, as crianças que chegaram, tantas quantos os Apóstolos que 

Jesus escolheu para fundamento de uma grande obra, a Igreja. Algumas vieram com a 

Educadora Lucinda do Externato Maria Auxiliadora da Areosa, agora encerrado, ou-

tras vieram de novo, mas, quer umas quer outras, parece que sempre aqui estiveram. 

Sentem-se em casa. 

 
 
 
 
 

 Embora com os seus espaços próprios, feitos a propósito, as crianças parti-

lham outros espaços de recreio com os alunos mais novos do 1º ciclo. Como numa fa-

mília, dá gozo ver os mais crescidos a proteger e a brincar com os mais pequeninos, o 

que muito contribui para a socialização de uns e de outros. 

 As famílias estão felizes por verem os seus filhos a crescer num ambiente de 

«família» e vão passando a voz. A esperança diz-nos que, com a proteção de D. Bosco 

e Maria Auxiliadora, teremos no futuro «casa cheia». 

 
INÍCIO DO ANO LETIVO 
 

Gorete Pereira, FMA 

 

 No dia 11 de Setembro a casa voltou a encher-se de movimento e alegria, com 

a chegada dos nossos alunos. No salão de festas foi feito o acolhimento e apresentação 

das crianças que frequentam o Externato pela primeira vez e também da existência da 

nova realidade: o Pré-Escolar. Diante dos alunos passaram todos os que colaboram na 

tarefa educativa da escola: Irmãs, professoras e funcionárias não docentes. Em famí-

lia, todos dispostos a dar o seu contributo para um ano de sucesso. 

 No bom dia solene dado pela Diretora, Ir. Lurdes  Teixeira, foi lançado o desa-

fio de transformar o mundo sem medo, a começar pelo próprio coração, passando à 

escola, à família e a outras realidades onde as crianças estão inseridas.  

A proteção de Maria, como Auxilio e modelo, foi invocada sobre cada um e sobre a 

escola. 

 

Em comunidade... 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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VOLTÁMOS À ESCOLA! 
Marta Curto, Professora  

 

 No dia 11 de setembro, o Colégio Laura Vicunha celebrou o início de mais um 

ano letivo. Sob o tema #conTigosou1forte, todos os elementos da comunidade educati-

va salesiana – docentes, não docentes, irmãs, alunos e encarregados de educação – 

participaram na construção do painel de valores defendidos pela escola.  

 A manhã começou com a cerimónia de acolhimento aos alunos e encarregados 

de educação, relembrando o ano anterior através da projeção de fotos de vários even-

tos. A Diretora Pedagógica apresentou o novo ano letivo e informou como seria o pri-

meiro dia. 

 Este ano, o Colégio contou com a presença do Sr. Presidente da Câmara, Dr. 

Luís Dias, da Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, Dr.ª Ana Carla Barros e dos Vereadores 

Arqt. Elsa Caeiro e Arqt. Joaquim Soeiro, que quiseram entregar pessoalmente os ma-

nuais escolares oferecidos pela Câmara Municipal aos alunos do 1º Ciclo da nossa es-

cola. Muito temos a agradecer esta iniciativa da Câmara Municipal de Vendas Novas. 

 Todos juntos, seremos mais fortes!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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ABERTURA DAS ATIVIDADES DO MJS  
NO COLÉGIO DO ALTO 

 
Margarida Coelho, FMA 

 A vida e as coisas da vida têm sempre um começo e um recomeço…. 

 Neste caso, é um recomeço das atividades do Movimento Juvenil Salesiano no 

Colégio do Alto. E é sempre bom começar em festa, como fazemos todos os anos. 

O encontro que reuniu os 20 alunos ADS (5º e 6º ano), os 17 alunos do Clube Bosco 

(7º, 8 e 9º anos), os 6  pré-animadores (secundário) e as duas animadoras (ensino su-

perior) decorreu na tarde do dia 22 deste mês. 

 Começou com o acolhimento feito pela Ir. Margarida no espaço do ginásio, as 

palavras de boas vindas e saudação por parte da Diretora, Ir. Anabela, e do Diretor do 

Colégio, Sr. P. César. Seguiu-se um vídeo para recordar o ano anterior e uma dança 

que pôs toda a gente a mexer “Accendi la Luce”. 

 A animação continuou com os jogos nos pátios, da inteira responsabilidade dos 

pré animadores (que se saíram muito bem …). Foi um momento de grande expansão e 

movimento. 

 Voltámos a mudar de sítio. D. Bosco esperava-nos num dos recantos da esca-

daria que conduz à mata para o momento de oração, preparada por uma animadora. 

Há tempo para tudo. Parar e louvar a Deus! 

 E também para o lanche que já estava preparado, sob a copa das árvores, com a 

ajuda da Ir. Cecília Gomes e da professora Joana Afonso. E o apetite não faltava… 

 Agradecemos a Deus por estes adolescentes e jovens e por permitir a esta co-

munidade salesiana continuar o carisma legado por Dom Bosco de “educar evangeli-

zando e evangelizar educando”, na alegria. 

 

 

Com os jovens... 
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APADRINHAMENTOS... 
 
 

 Susana Matos, Professora de VN 
 

 Todos os dias, nos corredores da nossa Escola, criam-se laços afetivos que for-

talecem os corações dos nossos alunos e os ajudam a seguir o seu caminho. Mas para 

que este trajeto seja traçado ainda com mais confiança e alegria, os finalistas do 9º 

ano, perante a restante Comunidade Educativa e numa breve cerimónia de Apadrinha-

mento, comprometeram-se a acompanhar e proteger os colegas mais novos do 5º ano. 

Este momento foi ainda marcado por abraços e troca de presentes entre padrinhos e 

afilhados.  

 Que seja sempre um caminho cheio de cumplicidade e sorrisos! 

 
 

 
Lina Bento, Professora  

 Como tem sido hábito no nosso colégio, os alunos do 4º ano apadrinharam os 

alunos do 1º ano, com vista a uma melhor integração dos novos alunos e, por outro 

lado, uma responsabilidade acrescida dos alunos mais velhos. O dia 20 de setembro 

foi o dia escolhido para a celebração do compromisso assumido, com a visita dos afi-

lhados/as à sala dos respetivos padrinhos e madrinhas. Em conjunto elaboraram um 

trabalho, onde cada aluno foi desafiado a reconhecer as caraterísticas do outro e dese-

nhá-la no papel.  

 

 

Com os jovens... 
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FOMOS PASSEAR... 
 

Carla Santos, Professora de VC 

 No dia 4 de outubro, realizou-se uma visita de estudo à Quinta Pedagógica d’ 

Alvarenga em Barcelos. Os alunos do pré-escolar, do 1º, 2º e 3º ano do Externato S. 

João Bosco aproveitaram o dia solarengo para aprenderem e se divertirem, exploran-

do a natureza. 

 Os alunos passearam pelo campo, colheram bolotas para alimentar os animais, 

plantaram couves e colheram beringelas e pimentos. Visitaram as estufas e observa-

ram atentamente a horta e o pomar.  

 Na quinta tiveram o contato com diversos animais: o burro, os porcos, as ove-

lhas, os veados, os gamos, as galinhas, as avestruzes, entre outros. Muitos alunos an-

daram a cavalo pela primeira vez. Também visitaram os viveiros das trutas. 

Para além de explorarem a natureza, houve alguns momentos dedicados ao desporto. 

Tiveram aulas de hiphop, de ténis e golf. Os mais destemidos e corajosos aventuraram

-se no slide. 

 Foram tantas as atividades, as descobertas, as novidades… Foi um dia cheio de 

alegria. Houve igualmente momentos para rir, brincar, correr e fazer piquenique. 

 Trouxeram muitas descobertas, aventuras e conquistas para partilhar e uma 

grande vontade de repetir o dia. Por enquanto, ficam as recordações e o coraçãozinho 

aguarda ansiosamente a próxima Visita de Estudo. 

 

 

 

Com os jovens... 
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13 DE OUTUBRO, PROMESSAS DO MJS 
 

 Margarida Coelho, FMA 
  

 No encerramento do centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima, 

em Faro, Colégio Nossa Senhora do Alto, 26 alunos realizaram as suas promessas no 

MJS (11 receberam o lenço amarelo, 12 o lenço verde, dois o azul e uma o vermelho). 

 O momento foi preparado com a presença dos coordenadores da Pastoral Juve-

nil Salesiana, Ir. Alzira Sousa (FMA) e Padre Álvaro Lago (SDB), que contactaram com 

os pré-adolescentes, adolescentes e jovens num ambiente de alegria e espírito de famí-

lia. Após um tempo de convívio, o grupo celebrou o sacramento da reconciliação. Ao 

mesmo tempo tiveram um momento de reflexão que os desafiava a olhar para Jesus, 

Maria, D. Bosco e a não terem medo de assumirem uma missão de serem jovens para 

os jovens caminhando ao encontro de Jesus.  

 A eucaristia, presidida pelo P. Álvaro Lago, levou a refletir que viver aquela tar-

de só como um receber um lenço e fazer uma promessa é muito pouco; receber um len-

ço e fazer uma promessa é comprometer-se a amar e a servir como Jesus, como Maria, 

como D. Bosco, como Madre Mazzarello, Domingos Sávio, Miguel Magone, Laura Vicu-

nha… 

 Na presença de familiares, professores, Diretor Pedagógico, Dr. Carlos Ferri-

nho, viveu-se uma eucaristia serena e participativa. No final, os coordenadores da Pas-

toral Juvenil entregaram uma medalha de D. Bosco. 

 Seguiu-se um lanche muito fraterno.  

 Bem haja a todos os que colaboraram e a estes jovens, uma boa missão em amar 

e servir.  

Com os jovens... 
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FOI ASSIM ... 
 

Ana Carvalho, FMA 

 

 Sábado, dia 14 de outubro. As portas da casa de Arcozelo, desta vez, abri-

ram-se para darem ampla passagem a adolescentes e jovens. Chegaram muitos 

e muito pontuais. 

 Velhos amigos que se reencontravam depois de um longo tempo de fé-

rias. Os sorrisos falavam por si.  

 Os animadores, também eles muito pontuais, chegavam munidos de sa-

cos, mochilas e cartazes, fazendo antever que a abertura do Centro era em gran-

de. E foi deveras, grandiosa esta abertura! 

 O salão repleto de gente sentada no tapete. Os animadores iniciaram a 

sessão de apresentação dos grupos. A começar pelos mais velhos, 11º ano, até 

aos mais novos, 5º ano, ouviram com religiosa atenção o programa deste ano 

para o seu grupo. Faltava ainda uma agradável surpresa. Quase por magia apa-

receu no ecrã do salão a imagem do Reitor Mor a falar português e a dirigir-se 

expressamente aos jovens do nosso centro. Foi D. Bosco entre nós e a sua men-

sagem calou no coração de cada adolescente e jovem. Esta apresentação culmi-

nou com a foto de grupo e a animação do conjunto filmada para ficar registada 

e, posteriormente, enviada ao centro do Movimento Juvenil Salesiano, com a 

música do hino do Confronto 2017. 

 

 

 

 

Com os jovens... 
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ABERTURA AO MUNDO MARINHO  
 

Gorete Pereira, FMA 

 

 No âmbito do denominado «Algas para que vos quero», em parceria com o 

«Geoparque Litoral de Viana do Castelo», em que o Externato S. João Bosco participa 

com outras escolas, no dia 20 de manhã, os alunos do 1º Ciclo e educadores, com os 

seus bonés encarnados, caminharam em direção à Praia Norte de Viana do Castelo 

para recolher as variadas espécies de algas que o mar deixou a descansar sobre a areia 

dourada durante a maré baixa.  

 Entusiasmados, os alunos tentaram apanhar algas de vários tipos, cores e ta-

manhos. Chegados à escola, espalharam-nas no terraço para que secassem um pouco 

de modo a poderem passar à etapa seguinte. 

 «Foi uma manhã muito educativa, saudável e divertida!» - disse a Professora 

Vera. 

 E assim se disse «adeus» ao verão para saudar o Outono!  

 

 

 

 

 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO  

 
Departamento de Ciências Exatas e Experimentais 

 

 A alimentação saudável é muito importante para melhorar a nossa 

qualidade de vida! 

 No dia 19 de outubro, pelas 12.25h, no salão de festas do Colégio, as turmas do 

8.º e 9.º anos, no âmbito da atividade “Alimentação e saúde” desenvolvida nas aulas 

de Espaço de Cidadania e Ciências Naturais, expuseram uma amostra de saladas vari-

adas, diferentes e saudáveis, para degustação. 

 Em simultâneo foram distribuídos papéis de voto aos intervenientes da degus-

tação, alunos do 2.º e 3.º ciclos e professores, para assinalarem a sua salada favorita.   

 Depois de realizada a contagem dos votos, a salada vencedora foi a “Salada 

Mistério” (nº 10), de um grupo de alunos da turma do 8.º 

ano. 

 Todos os alunos do 8.º e 9.ºanos receberam um 

“Certificado de Participação” pelo seu empenho e envolvi-

mento neste projeto. 

 

 

Com os jovens... 
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MEDALHAS DE MÉRITO MUNICIPAL  
 
 Por ocasião do 55.º aniversário do Concelho de Vendas Novas, teve lugar, no 

dia 7 de setembro, pelas 10h00, no Fórum Cultural “A Praça”, a Sessão Solene come-

morativa da efeméride. 

 Na sessão os intervenientes foram os representantes dos três partidos com as-

sento na Assembleia Municipal, assim como a Presidente desse órgão e o Presidente 

da Câmara Municipal. 

 Foram atribuídas as insígnias municipais a pessoas, individuais ou coletivas, 

que se tenham destacado pelos feitos excecionais praticados. Assim, temos a honra de 

comunicar que: 

 Recebem a Medalha de Mérito Municipal (Classe Ouro): 

  - Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo 

  - Corkart, Indústria de Cortiças S.A. 

 Recebem a Medalha de Mérito Municipal (Classe Prata): 

  - Pe. Jerónimo da Rocha Monteiro 

  - Tenente-Coronel Hélder António da Silva Perdigão 

  - Coronel João Luís Morgado Silveira 

  - Restaurante “O Prego” 

  - Restaurante “O Pastor” 

 É com sincera alegria que acolhemos esta homenagem a um irmão da família 

salesiana e que damos graças a Deus pela sua presença, durante anos, no concelho de 

Vendas Novas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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EM COMUNHÃO COM… 
 

XVII CAPÍTULO GERAL  

DA COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS 
 

Roma, de 3 a 24 de setembro de 2017 

 

 Sessenta e nove irmãs teresianas, provenientes de três continentes: Europa, 

África, e América estão reunidas em Roma, na Casa Geral, de 3 a 24 de setembro, pa-

ra participarem nos trabalhos do Capítulo Geral da Companhia de Santa Teresa de 

Jesus.  

  Este XVII Capítulo Geral tem como tema: "Aprofundar e desenvolver 

com outras e outros, a novidade do nosso carisma educativo teresiano, 

em pluralidade de formas e presenças, como uma alternativa humaniza-

dora e de transformação social, que gera a cultura do encontro, ao estilo 

de Jesus". 

 De Portugal, integram este grupo as irmãs: Maria Isabel da Rocha Lopes, Fe-

lisbela Pereira Valente e Maria Amélia Caldas Martins. De 8 a 16 participarão também 

onze leigos teresianos que trabalham e apoiam as obras apostólicas da Companhia de 

Santa Teresa de Jesus. Portugal, estará representado pela Professora Maria Esmeral-

da Lima, directora Pedagógica do Colégio de Santa Teresa de Jesus de Santo Tirso.  

Toda a Companhia de Santa Teresa de Jesus e toda a Família Teresiana neste tempo 

Capitular suplicamos, numa só oração:   

 

  «Que o Espírito Santo nos ajude a vivermos o carisma teresiano 

num dinamismo de abertura e novidade no meio de realidades vulnerá-

veis e desafiantes e oferecê-lo como uma alternativa de vida e esperança 

para a humanidade e para o planeta Terra.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Igreja... 
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OUTRAS FAMÍLIAS RELIGIOSAS! 
 

XVII CAPÍTULO GERAL DAS MISSIONÁRIAS REPARADORAS  
DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
 
 "CONSAGRADAS PARA A MISSÃO EM IGREJA", foi sob este Lema 

que as  Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, realizaram o seu 

XVII Capítulo Geral, o qual decorreu em Fátima no Centro Catequético, de 31 de Ju-

lho a 5 de Agosto de 2017. 

 O Capítulo teve como objetivos: avaliar as veredas de consagração - missão, 

deste último sexénio; traçar novos caminhos de fidelidade e eleger o novo governo 

geral. Participaram no capítulo 28 Irmãs, provenientes  de Portugal, Angola, Cabo-

Verde e Moçambique, onde nos encontramos como sinal do Amor de Deus por toda a 

humanidade.  

 No dia 3 de Agosto, iniciámos o dia com a missa votiva ao Espírito Santo, pre-

sidida por D. Manuel Quintas, bispo do Algarve. Neste mesmo dia foi eleito o novo 

governo geral: superiora geral Ir. Maria da Conceição Rio; Conselheiras gerais: Ir. Ar-

minda Faustino, Ir. Zélia Esteves, Ir. Teresa Lopes e Ir. Teresa Santos. Com o Te 

Deum agradecemos ao Senhor o dom que nos deu e pedimos aos nossos patronos, 

fundadores, e às Irmãs que nos precederam, que junto do Pai intercedam pela Con-

gregação, a fim de que continuemos a nossa Missão e que esta seja sempre mais um 

"irradiar da vida interior numa preocupação constante de anunciar Jesus à humani-

dade que veio salvar”. 

 
 

CAPÍTULO DA CONGREGAÇÃO DAS RELIGIOSAS ESCRAVAS  
DA SANTÍSSIMA EUCARISTIA E DA MÃE DE DEUS 

 
Vitória Monteiro, Delegada da CREEMD 

 

Nossas saudações de Paz e Bem! 

Venho, em nome da Congregação das Religiosas Escravas da Santíssima Eucaristia e 

da Mãe de Deus, comunicar-vos que a nossa Delegação Portuguesa vai estar em As-

sembleia Pré-capitular de 28 a 30 de outubro de 2017 e em Capítulo Geral de 25 de 

Março a 15 de abril de 2018. 

Pedimos e agradecemos a oração de todos. 

Cordiais saudações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Igreja... 
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VENDAS NOVAS E SETÚBAL JUNTAM-SE! 
 

Catarina Pereira, Educadora de infância de VN  
 

 Dia 1 de setembro de 2017… 6ª feira… a vontade de prolongar as férias até do-

mingo e não ir trabalhar, neste dia, era muita. Mas o dever chama e a missão impele-

nos a começar tudo de novo, ano letivo após ano letivo. 

 A melhor forma de começar este ano letivo 2017-2018 foi, sem dúvida, com 

um encontro de formação onde duas escolas salesianas partilharam o tema:          
 

“ A ação educativa de um educador/professor na escola católica” 
 

 O nosso orador foi o Senhor Padre Luís Ferreira, pároco da paróquia de 

Azeitão e responsável por um sem-número de tarefas ligadas à pastoral na sua dioce-

se, mas que conseguiu arranjar um tempinho para partilhar connosco a sua experiên-

cia e dar o seu testemunho de fé, fazendo-nos refletir na nossa vocação e na nossa 

missão como profissionais da educação numa escola católica, que além de veículo 

transmissor de conhecimento académico, é igualmente transmissora da fé através dos 

que lá trabalham diariamente. 

 Esta ação do educador/professor só pode ser dada através do exemplo e teste-

munho de vida no direto, do ser e do estar, do sonhar e do tornar possível, do acredi-

tar e do realizar… só assim se “transforma o mundo!” e só com uma fé inabalável 

ouvimos o sussurro de Deus no nosso ouvido dizendo “ Não temas!” Eu estou 

contigo… 

 Finalizamos este dia com a celebração da Eucaristia na igreja de Santo Antó-

nio, onde as duas comunidades partilharam este momento “que alimenta a nossa fé”. 

 

 

1.ª ENCONTRO DE DIRETORAS  
ANO LETIVO 2017-2018! 
 

 

Em Formação... 



 

página 17  N.º 230 Set_ Out 2017 

JN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Lídia Santos, FMA 

 

 Nos dias 28 e 29 de Setembro passado decorreram em Lisboa as 

Jornadas Nacionais da Comunicação Social. O local escolhido, Auditório da 

Renascença Multimédia e Sede da Conferência Episcopal Portuguesa, teve como fina-

lidade dar a conhecer esse espaço que pretende ser um local de encontro e de partilha. 

O tema foi Comunicação: criatividade e partilha e, de facto, foram dois dias 

de formação e de partilha das diversas iniciativas que se vão fazendo, quer nas Pa-

róquias, quer em diversos grupos. 

 Muito empenho da parte de todos para que a Comunicação seja um meio de 

evangelização, neste mundo globalizado. 

 Esteve presente D. João Lavrador, presidente da Comissão Episcopal da Cul-

tura, Bens Culturais e Comunicações Sociais que fez a Sessão de abertura, seguido da 

saudação do Padre Américo Aguiar, diretor do Secretariado Nacional das Comunica-

ções Sociais. 

 Os temas e workshops foram apresentados por conferencistas competentes 

que com simplicidade e clareza partilharam o seu saber: Informar no ambiente das 

redes sociais, por José Manuel Fernandes, publisher do Observador; Linguagens Mul-

timédia, Maria João Cunha, chefia de redação/digital da Renascença Multimé-

dia; Escrita Criativa, por Margarida Fonseca Santos, escritora; Partilha nas redes so-

ciais (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube), Eduardo André, coordenador Redes 

Sociais e Comunidades do Observador. 

 Foi ocasião também para ser apresentado o livro do padre Miguel Neto, da 

Diocese do Algarve, “Igreja e Encontro na Estrada Digital” , feita pelo padre 

Américo Aguiar, diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. 

 Houve ainda tempo para partilha diversas iniciativas. 

 As jornadas terminaram com o almoço oferecido 

pela Conferência Episcopal Portuguesa e a visita às insta-

lações da Conferência Episcopal Portuguesa e da Renas-

cença Multimédia 

 Os conteúdos podem-se encontrar em:  

http://www.ecclesia.pt/jornadas2017/  

 

 

 

Em Formação... 
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UMA EXPLOSÃO DE ALEGRIA E GRATIDÃO 
7 DE OUTUBRO DE 2017|| PARÓQUIA DE FERREIRAS- ALGARVE 
 

 
 Anabela Silva, FMA 

  

 “Sim, quero, por toda a vida!” foi a resposta, confirmada por quatro vezes no 

dia 7 de outubro, pela irmã Linda Vieira às perguntas do bispo do Algarve sobre a sua 

intenção de querer consagrar-se para sempre a Deus no Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora (salesianas). 

 A profissão perpétua da nossa irmã Linda Vieira, foi um acontecimento de 

Igreja e de Instituto manifestado num testemunho feliz de uma entrega a Deus na cer-

teza de que o seu amor vence na nossa vida.   

 Com a presença de muitas irmãs oriundas de todo o Portugal, a eucaristia foi 

celebrada pelo bispo do Algarve, D. Manuel Quintas. Com ele concelebraram alguns 

sacerdotes da diocese, nomeadamente o Cónego Padre César Chantre, vigário da dio-

cese e o Padre Pedro, pároco de Ferreiras, e com a presença do Padre Aníbal Mendon-

ça, provincial dos Salesianos. Juntamente com a comunidade de Ferreiras viveu-se 

uma explosão de alegria e gratidão. A alegria que aquela gente manifestou em rezar, 

preparar, colaborar, proporcionar encontros com os adolescentes e jovens, presença 

serena e feliz na vigília, onde a Ir. Linda tocou a todos com as suas palavras: “Sim, 

quero oferecer-me a Ti com toda a minha vida, consciente de que és Tu a certeza ab-

soluta da fidelidade, de que me vais levantar quando eu cair, de que me vais voltar a 

chamar quando eu não quiser continuar a caminhar”. Uma oração profunda, onde o 

Espírito fala e reza e nos transporta para a ternura do Pai. 

 Ficou o apelo e o convite aos jovens para que não tivessem medo: “Gostaria 

que os jovens se deixassem hoje contagiar por tudo aquilo que Deus tem a celebrar 

com a irmã Linda. Quem se sentir chamado a seguir este caminho, não hesite porque 

Deus dá a cada um o que cada um precisa para ser feliz”, desafiou D. Manuel Quintas. 

 Um tempo de kairos, para agradecer o dom da vida e da vocação, a oferta dos 

pais ao Deus da ternura e do Amor, aos que acompanharam e acompanham o cami-

nho para Deus, o carisma salesiano que é o ar que nos faz respirar e manter saudá-

veis os nossos pulmões, pois quando o coração de abre ao dom, Deus é.  

 Jesus é na vida da Ir. Linda, é presença que habita e ama, que acolhe e abraça, 

que olha e deixa-se amar.  

 A certeza, «Sim, quero, por toda vida!», em pleno Ano do Centenário das apa-

rições de Nossa Senhora em Fátima aos pastorinhos, Francisco e Jacinta, é 

consumada no silêncio interior numa fidelidade criativa e fecunda.  

 Obrigada Ir. Linda pela tua entrega, pelo teu testemunho e alegria. 

 

 

 

 

Em Festa... 
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MOMENTOS DE PREPARAÇÃO... 
 

Em Festa... 
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RECORDANDO A CELEBRAÇÃO... 
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“QUERES OFERECER-TE A DEUS?”...  
 

 Linda Vieira, FMA 
 

...foi a pergunta que me acompanhou na preparação mais imediata dos meus votos 

perpétuos. Comecei-a oficialmente no meu coração no dia 13 de maio, em que na Co-

va da Iria pude celebrar com milhares de pessoas (e a honrosa presença do Papa 

Francisco) o Centenário das Aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos. Senti-me 

desde aquela eucaristia protegida pelos novos santos Francisco e Jacinta e por isso 

deixei-me interpelar pela pergunta que lhes havia sido feita pela Mãe do Céu. Comecei 

desde aí a entender a celebração dos votos perpétuos como a minha resposta a esta 

mesma pergunta! 

 “Sim, quero, por toda a vida” é a resposta que o ritual da profissão perpétua 

nos convida a dar por quatro vezes durante a celebração. Procurei preparar esta res-

posta na oração, na leitura, no aprofundamento carismático e no acompanhamento 

que me foi concedido neste tempo. Tratou-se de um tempo de graça com momentos 

muito significativos como foi, por exemplo, o 2.º mês do 2.ª noviciado onde pude re-

descobrir os nossos fundadores de uma forma experiencial e muito rezada. A prepara-

ção da cerimónia do dia 7 foi também um tempo muito importante para mim, pois ao 

ir envolvendo diferentes pessoas no acontecimento e preparando os vários momentos 

da cerimónia fui-me adentrando no mistério e na grandiosidade do chamamento de 

Deus e da graça que Ele nos concede na resposta que vamos dando. 

 O dia da profissão perpétua foi preparado com bons-dias para as comunidades 

educativas, com uma proposta de Meditação do Terço e um pequeno vídeo publicado 

nas redes sociais. Tivemos ainda um encontro vocacional com crianças e jovens da 

paróquia de Ferreiras no dia 30 de setembro e no dia 01 de outubro passei pelas três 

paróquias vizinhas para dar a conhecer o meu percurso vocacional e convidar os paro-

quianos a participar na celebração. Foram dias muito intensos e cheios de partilha e 

escuta; um tempo em que revi muitos amigos, paroquianos e familiares.  

 No dia 5 de outubro tive a alegria de fazer retiro com a minha comunidade que 

muito me ajudou a “recentrar” o espírito e a iniciar uma preparação mais “silenciosa” 

e meditada da minha entrega. Ao meditar o texto das Bodas de Caná sentia-me convi-

dada a entregar-me Àquele que é o verdadeiro Esposo da Humanidade e que espera 

apenas que lhe confiemos todo nosso ser para que seja Ele a fazer o milagre de amor 

que é a nossa resposta! 

 Continuei este retiro na manhã do dia 7 de outubro no Colégio do Alto em Fa-

ro, onde no silêncio da casa pude rezar e meditar preparando-me assim para a ceri-

mónia da tarde. 

 É deveras difícil expressar a profunda alegria que vivi durante a celebração. 

Sinto que todas rejubilámos naquele dia, mesmo as que por vários motivos, tiveram 

de ficar em casa. 

 Possa o Senhor conceder-nos a graça de uma resposta correspondente àquela 

alegria. Com a ajuda de Maria a Ele nos confiamos. Assim seja. 

Em Festa... 
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MAIS UNS MOMENTOS... 
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 “A EDUCAÇÃO É COISA DO CORAÇÃO.” D. BOSCO 

Diana Arrobas, noviça FMA 

 

Quase de regresso a Itália, quero deixar-vos umas palavras sobre estes di-

as em Portugal!  

Estou já no meu segundo ano de noviciado e interrompi para fazer esta 

experiência de apostolado na comunidade de Arcozelo na minha província de ori-

gem. Também as minhas companheiras do meu ano estão nas suas inspetorias a 

fazer o mesmo. 

Cheguei a Portugal no dia 24 de Setembro, estive uma semaninha em fa-

mília, depois no dia 30 entrei na comunidade de Arcozelo para começar esta 

aventura de estar no meio dos jovens, viver em comunidade, levar os jovens a Je-

sus e Jesus aos jovens… 

 Este mês apostólico foi um voltar a Casa, às origens daquilo que é a nossa 

língua, o nosso clima, rever pessoas amigas que há tanto tempo não via e sobretu-

do a nossa boa comida! Porém, houve muitas outras coisas importantes: sem dú-

vida o rever a família e o tentar falar português (tentando não fazer confusão com 

o italiano!), depois a oportunidade de estar numa comunidade simpática, que vai 

levando para a frente uma bela missão: ser para os jovens e estar no meio deles; 

testemunhar uma escolha de vida. 

 As minhas tarefas são: durante o dia fazer assistência nos pátios, depois 

tempo de estudo. Ao fim-de-semana participar no centro juvenil. A possibilidade 

de estar no pátio foi uma oportunidade de contacto direto com os miúdos, de sair 

da minha zona de conforto, jogar, criar proximidade… e aprender onde há ainda 

caminho a fazer. 

 A assistência salesiana foi fundamental para ver o que os miúdos têm de 

belo, de original. O conviver com a simplicidade das crianças faz-me pensar: 

“Qual a razão para que nós, os que nos dizemos crescidos, compliquemos (ou en-

tão: Qual a razão para que nós, os que nos dizemos crescidos, complicarmos) 

sempre as coisas?” Dom Bosco tinha razão quando disse: “A educação é coisa do 

coração.”  

 Aproveito para agradecer o acompanhamento desta missão através da 

oração.  

 “O que é bom acaba depressa!” - Não é assim que se diz em português!? 

 Rezem por mim! Eu rezo por vós! Abraço 

 
 
 
 
 

A minha partilha... 

O Senhor chamou a Si ... 

 - 21 de Setembro - cunhado da Ir. Antónia Oliveira  

 - 12 de outubro - Ir. Hermínia Pereira 

 - 25 de outubro - tia da Ir. Lídia Santos 

 


