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Frase do mês  

 
“O presépio e a árvore, símbolos fascinantes do Natal, podem trazer às 

famílias e aos lugares de encontro um reflexo da luz e da ternura de Deus, 

para ajudar todos a viver a festa do nascimento de Jesus.(…) O Menino 

Jesus, Filho de Deus e nosso Salvador, que depositamos no presépio é 

Santo em pobreza, pequenez, simplicidade e humildade”.  

 

Papa Francisco, 7 de dezembro de 2018 
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Editorial   
 

 
 

Jesus vem…  

 Vivemos o tempo de Advento na perspetiva da vinda do Senhor.  

 A liturgia do Advento aponta-nos o caminho para acolher Jesus no nosso co-

ração e na nossa vida. Fomos convidados a altear vales, aplanar montes, endireitar 

caminhos… a vigiar e a rezar a vida! 

 Jesus é a verdadeira vida, a Luz que vem derrubar as trevas do pecado, vem 

renovar todas as coisas e oferecer-nos a alegria do seu nascimento! 

 Anima-nos na nossa caminhada, a presença materna de Maria sempre solíci-

ta a acompanhar-nos, a indicar-nos o caminho mais seguro para chegar ao Seu Filho 

Jesus, a Senhora do Advento, da espera e da entrega total, da Palavra pronunciada 

no SIM ao querer de Deus, disponível para fazer a vontade de Deus e, por isso, ca-

paz de acolher no seu seio, o Verbo de Deus, o Messias, o Salvador, o Emmanuel, o 

Deus connosco!  

 

Neste Natal, 

 Como Maria, acolhamos no nosso coração o Deus Menino, que na pobreza 

do Presépio se deixa contemplar, acolher nos pobres e humildes de coração, como 

os Pastores de Belém, que no silêncio da noite escura, escutam a voz dos Anjos e, 

descem por entre montes e vales, até encontrarem o lugar onde nasceu Jesus, ofe-

recem os seus presentes fruto do seu trabalho, ficam extasiados ao ver o cenário do 

NATAL!  

 Voltam transformados porque atentos aos sinais, descobrem Aquele que veio 

trazer a Paz ao mundo! Ele é o Salvador prometido!  

 

Neste Natal,  

 Como Maria, saibamos oferecer Jesus àqueles que o Senhor nos envia: às 

crianças, aos jovens, aos famintos de paz e de amor, aos que vivem nas periferias e 

ignorados por todos, aos que vivem situações de grande sofrimento... às irmãs da 

minha comunidade.  Ofereçamos a alegria transbordante de quem encontrou Jesus, 

experimentou o toque do Seu amor e sente a urgência de sair do seu comodismo 

para ir ao encontro dos outros, levando a alegria e a esperança que só Jesus pode 

dar, enviados a sermos missionários da esperança.  

 Desejo a cada fma, a toda a comunidade educativa e aos estimados leitores, 

um Santo e Feliz Natal com as mais abundantes bênçãos de Deus Menino.  

 

Boas Festas Natalícias e um Novo Ano 2019! 

 

 

 

A Palavra da Provincial... 
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NOVEMBRO - SANTIDADE ……. É MISSÃO! 
 
 O mês de novembro pode trazer ao nosso espírito o apelo à santidade, pois 

nos aponta a vida que gozaremos no futuro se já neste mundo trilharmos as sendas 

da santidade. 

 O Papa Francisco na última Exortação Apostólica bem nos ensina como ca-

minhar nesta vida. Vamos empenhar-nos em tornar vida a sua palavra. 

 Entretanto, também é santidade, cumprir as nossas promessas e, no mês 

passado, deixei algumas perguntas por responder, a propósito do Ano Missionário. 

Certamente a maior parte daqueles que “me leram” já descobriram as respostas. 

Aqui vão as minhas: 

 

1 – De que foi o apelo original para fazermos de 2018-19 um ano missionário 

extraordinário? 

R.: O apelo original foi do Papa Francisco, pois declarou o mês de outubro de 2019 

“Mês Missionário Extraordinário”, tendo como objetivo despertar para uma maior 

consciência da missão e retomar com novo impulso a transformação missionária da 

vida e da pastoral. 

 

 

2 – Porque é que o Papa Francisco fez este apelo? 

R.: Porque no dia 30 de novembro de 1919 vai celebra-se o centenário da Carta 

Apostólica Maximum Illud, do Papa Bento XV. 

 

 

3 – O que tem essa carta a ver com o mês missionário? 

R.: É uma Carta de Bento XV precisamente sobre a propagação da fé no mundo in-

teiro: O Papa Francisco vê necessidade de se voltar a ela e de se atualizar a sua 

mensagem. Vale a pena lê-la. Começa assim: 

 

Maximum Illud, 1 

1. Evangelização do mundo, dever permanente da Igreja. História e atualidades 

A grande e sublime missão confiada aos seus discípulos por Nosso Senhor Jesus 

Cristo, no momento da sua partida para o Pai, com estas palavras: "Ide a todo o 

mundo e pregai o Evangelho a todas as nações" ( Mc 16, 15) não era certamente só 

para os apóstolos cumprirem durante a sua vida, mas devia perpetuar-se, nos seus 

sucessores até ao fim dos tempos, isto é, até que houvesse homens na terra para 

salvar através do serviço da verdade. 

E segue fazendo uma leitura da história da Igreja nesta dimensão missionária 

até indicar os três principais caminhos, segundo Bento XV, para todo o 

cristão participar na missão da Igreja. Vale a pena lê-la. Efetiva-

mente só o mês de outubro de 2019 seria muito pouco, para 

nós portugueses, chegarmos a despertar para uma 

maior consciência da missão, daí que vamos à 

pergunta seguinte que deixei no ar: 

Em Destaque... 
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4 – Qual a adaptação deste apelo do Papa Francisco para a Igreja em Portugal? 

R.: “Em união com o Santo Padre, disseram os Bispos Portugueses, queremos cele-

brar o centenário da Carta Apostólica de Bento XV apelando a um maior vigor missi-

onário em todas as dioceses, paróquias, comunidades e grupos eclesiais, desde os 

adultos aos jovens e crianças. Acolhendo com alegria a proposta do Papa Francisco 

de um Mês Missionário Extraordinário para toda a Igreja, nós, Bispos portugueses, 

propomo-nos ir mais longe e celebraremos esse mês como etapa final de um Ano 

Missionário em todas as nossas Dioceses, de outubro de 2018 a outubro de 2019”. 

(Cfr Mensagem dos Bispos Portugueses sobre o Ano Missionário) 

Esta mensagem continua e vale a pena ir a ela, mas por agora passo a outra pergun-

ta que deixei no mês passado: 

 

5 – Que nos diz a CICFS sobre a missão da Família Salesiana? Como se insere 

este aspeto da nossa vida na celebração de um ano missionário? 

R.: Vou ficar só pelos títulos dos artigos deste Capítulo sobre a missão da FS: O art 

14 intitula-se:  

 

 

 Missão carismática na Igreja e para a Igreja.  

  

 Só este dá para ver que esta CICFS é, sem dúvida, uma atualização daquela 

Carta Apostólica de Bento XV para os cristãos de hoje imbuídos do Carisma concedi-

do à Igreja na pessoa de S. João Bosco e de tantos outros fundadores dos vários 

grupos da Família Salesiana, incluindo a nossa co-fundadora, S. Maria Domingas 

Mazzarello. 

 Os vários artigos deste Capítulo II da CICFS vão precisamente caracterizar 

esta missão ao serviço da Igreja, como apostólica (Art 15), como juvenil, popular e 

missionária (art 16), como um Serviço ao Evangelho (Art 17) nos novos contextos 

religiosos e culturais (Art 18), cuidando o valor da Comunhão e colaboração na mis-

são (Art 19), referindo a forma como os grupos da FS se interrelacionam na Autono-

mia e originalidade de cada grupo (Art 20) e o contributo específico da FS na Igreja 

local e na Sociedade que dá pelo título 

Corresponsabilidade Apostólica (Art 21). E fico-me por aqui! 

 

 Bom mês da santidade ao serviço da missão! 

 

Ir. Mª Fernanda R Afonso (FMA) 

 
 

Em Destaque... 



 

 6 

página 6  N.º 237 nov_dez 2018 

SOMOS A COMUNIDADE 

DA CASA DE S. JOSÉ - MANIQUE! 

 

 Na partilha do fascículo Terceira Idade Adulta anuímos cons-

truir um Magnificat comunitário porque nesta idade ainda nos senti-

mos agraciadas pelo desejo de viver e potenciar sempre mais os dons 

recebidos, cada qual na proporção do possível! Se é verdade que 

sentimos perda, também reconhecemos ter crescido em sabedoria 

evangélica. Eis então o nosso magnificat: 

Exulto de alegria no Senhor porque sou vocacionalmente feliz e sinto necessidade 

crescente de encontros contemplativos com Deus com projeção real para os irmãos; 

Exulto de alegria e louvo o meu bom Deus pela alegria que sinto em servir e estar 

sempre disponível em favor da comunidade; 

Exulto de alegria pelos anos de vida que o Senhor me tem concedido e me permi-

tem compreender melhor o verdadeiro significado da unidade vocacional; exulto pela 

capacidade de sofrimento que me dá! Obrigada, meu Deus! 

Exulto de alegria porque Tu, meu Deus, me chamaste e chamas cada dia a viver no 

Teu amor e no amor aos irmãos; 

Exulto de alegria e cantarei para sempre ao Senhor, porque tudo o que tenho e sou 

é puro dom do seu Amor; 

Exulto de alegria pela família que me deste e pela vocação a que me chamaste; 

Exulto de alegria por me teres escolhido para Te seguir neste Instituto que é todo 

de Maria, ao serviço das minhas Irmãs a quem me dedico diariamente com amor;   

Exulto de alegria por ser mulher consagrada, FMA. Sinto-me feliz por estar onde 

estou e a fazer o que ainda vou podendo; 

Exulto de alegria e gratidão pelo grande auxílio que Tu, Senhor, me dás continua-

mente, especialmente nos momentos críticos, conservando-me calma e ajudando-

me a mim mesma e a quem está a meu lado. Glória a Ti para sempre!  

Exulto de alegria no Senhor pelas inúmeras graças que me tem concedido ao lon-

go da vida e também nesta casa onde posso dedicar-me mais à oração, meditação 

e, assim, preparar-me melhor para a última viagem; contemplá-Lo, 

cheio de misericórdia ao lado de Sua e minha Mãe, Maria Santíssima! 

Em Comunidade... 
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ENCONTRO DE JUNIORES E POSTULANTES CIEP 

 
 Nos dias 26 a 28 de outubro, em Madrid, mais propriamente 

em Galapagar, realizou-se o encontro de juniores e postulantes da 

CIEP, com a participação das Provinciais e das responsáveis da for-

mação de Portugal e Espanha. Éramos 8 juniores e 2 postulantes.  

 O encontro teve como tema o discernimento sob o lema "Que 

se faça sentir a Tua voz". Foi orientado por uma religiosa, Carmelita 

Vedruna que, de uma maneira muito profunda, desenvolveu connos-

co o tema, realçando a importância de ser coerente com as motiva-

ções que nos movem a agir. 

 O encontro foi uma rica oportunidade de aprofundar o tema do discernimento 

como modo de vida e como atitude adequada para enfrentar a realidade quotidiana.  

 No domingo trabalhamos sobre o novo documento do Instituto Orientações 

para a etapa formativa do Juniorado. Este tempo foi guiado pela provincial da Espa-

nha, através de uma dinâmica de reflexão e partilha.  

 Nos dois momentos do encontro tivemos oportunidade para 

partilhar em grupo  aquilo que nos ia dizendo o tema e as inquieta-

ções que suscitavam em nós. 

 Foi também um fim-de-semana onde fizemos a experiência de 

ser família, na simplicidade e na partilha daquilo que somos, assumin-

do as tarefas necessárias como fazer a comida, por a mesa, etc., por-

que não havia mais ninguém de apoio ao encontro naquela casa, re-

servada para momentos como estes ou férias das Irmãs.  

 Gostei muito deste encontro porque foi uma oportunidade para encontrar pes-

soas já conhecidas, estar com outras juniores, refletir e partilhar. Agradeço esta 

oportunidade formativa.  

 
Ir. Diana Arrobas  

    
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Comunidade... 
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“DIÁLOGO INTERGERACIONAL - ENCONTRO DE FORMAÇÃO” 

         

 «A casa dos meus avós maternos era uma casa cheia de gente. Era uma ale-

gria quando se reuniam todos os filhos e respetivos parceiros/ as e mais os netos. Foi 

onde fiz mais teatros e onde cantei mais músicas.  

 No início da minha vida de Irmã salesiana, como acontece com qualquer per-

curso de vida humana, os pais da minha mãe, que se encontravam já na terceira ida-

de, necessitaram de cuidados e de acompanhamento por parte da família. Logo os 

filhos, no número de 9, reuniram-se para encontrar a melhor solução: turnos. A minha 

avó, a certa altura, tornou-se mais dependente, não totalmente acamada, mas tinha-

se-lhe de fazer tudo. Passava os dias na cama- sofá e finalmente na cama. O meu 

avô era mais autónomo mas sempre junto dela ou em espaço próximo. 

 Naquela altura encontrava-me na comunidade de Ponte de Vagos, estudava 

no Porto e de vez em quando passava por lá. A minha avó era uma mulher simples, 

do campo, trabalhadora, lutadora, religiosa, sábia na sua pobreza e com sentido de 

verdade. Um sorriso de orelha a orelha.  

 E porque comecei por aqui?  

 Para chegar aqui: um dia, estando a avó deitada e a minha mãe a levantá-la 

disse: está aqui a Bela. Com a visão já ofuscada procurou olhar-me, sorriu e disse. – 

Estás aqui! Tu sim! Escolheste a melhor parte. Escolheste Deus. Sorri. Emocio-

nei-me. Fiquei um pouco ali com ela em silêncio. 

 

 Este momento da minha vida leva-me a partilhar convosco o encontro 

formativo que se realizou em Fátima, nos dias 2 e 3 de novembro, com a Ir. 

Maria Nieves Reboso: Relação e diálogo intergeracional. Parece algo banal, 

mas faz todo o sentido: crescemos e aprendemos juntos. Partilhamos experi-

ências, momentos… no fundo a vida. E juntos encontramos respostas. 

 

 Eramos 32 Irmãs. O encontro iniciou com a eucaristia e num primeiro momen-

to a Ir. Maria Nieves apresentou um tema que nos colocaria no caminho para a refle-

xão e partilha do Diálogo intergeracional: Viver em formação permanente: funda-

mento de alegria e crescimento apaixonado na identidade FMA.  

 Colocava a questão: Porque é que, com toda a formação que recebemos, a 

vida não muda? Apesar de muita formação permanente e contínua, ainda estamos 

longe de uma mentalidade ou cultura nesse sentido. Em vez de formação perma-

nente constata-se que se vive uma frustração permanente. Mas não fique-

mos por esta perspetiva, temos de crescer na consciência de que “a 

formação nos ajuda a proteger por toda a vida, com amor vi-

gilante, o «mistério» de amor que somos portadoras, 

para o bem da Igreja, da humanidade e dos jo-

vens.” (do documento dado pela Ir. Maria 

Nieves Reboso) 

A Minha Partilha... 
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 Neste ponto, a Ir. Maria Nieves desafiou a termos em conta 

uma condição prévia para que haja formação permanente: a formação 

da docibilitas (disposição a deixar-se ensinar para aprender). 

“A pessoa docibilitas é a pessoa que «aprendeu a aprender», 

aprendeu a liberdade de se deixar tocar e provocar pela vida e 

pelos outros, por qualquer situação existencial, bonita ou feia.” 

 Identificou os elementos mais significativos desta atitu-

de interior: responsabilidade pessoal: assumir a própria for-

mação; integração da experiência: reconhecer o valor forma-

tivo de um acontecimento mesmo que seja negativo; deixar-se 

tocar pela realidade: deixar-se instruir por qualquer situação; 

capacidade de relação com alteridade: aprende com o outro, 

aprende com o radicalmente Outro.  

 Esta atitude interior é dimensão fundamental no processo de crescimento da 

pessoa. Esta mesma atitude leva-nos ao tema que nos reuniu: o diálogo e a relação 

intergeracional. A dinâmica desenvolvida pela Irmã Maria Nieves, levou cada uma a 

uma viagem ao interior de nós mesmas e das nossas comunidades. A partir de 4 

questões: o que entendo por Diálogo intergeracional? O que me faz sofrer? O que me 

preocupa? O que me alegra?   

 Mais do que um novo discurso debitado, levou-nos à experiência da escuta e 

do diálogo. Respostas e partilhas muito convergentes, ditas num espaço de silêncio, 

respeito, serenidade e verdade. Escutamos e lemos as dificuldades sentidas entre 

gerações: falta de diálogo, indiferença, falta de confiança, falta de vocações, questões 

de saúde… e as alegrias: a certeza de que Deus nos ama, sustenta a nossa fragilida-

de e fidelidade, não nos abandona, está connosco na missão, o exemplo de irmãs, o 

carisma. Mesmo que na relação se vivam dificuldades e momentos de sofrimento, 

Deus é maior.  

 O restante trabalho de diálogo e reflexão fez-se a partir 

de um fascículo que tem como título o tema do encontro, onde 

se incluem estratégias para uma comunidade com todas as ida-

des. Uma reflexão elaborada pelo âmbito da Formação a pedi-

do do Conselho Geral e que permitiu repensar a «terceira ida-

de» sob todos os aspetos para «Dar vida aos anos numa comu-

nidade para todas as idades.» 

 Refletiu-se sobre as motivações e condições para um 

diálogo intergeracional. Apesar das diferenças o diálogo, a 

aceitação das diferenças, a escuta e confiança, a abertura ao 

Espírito, o acompanhamento e discernimento vividos em fra-

ternidade segundo o carisma salesiano ajuda-nos a assumir a nossa identi-

dade de FMA que se entregam a Deus para uma missão conjunta jun-

to dos jovens.  

 O grupo terminou o encontro redigindo uma 

boa notícia e um empenho para as nossas 

comunidades.  

A Minha Partilha... 
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 Voltando à minha avó… apenas a referi pelo exemplo de vida 

e que como ela possamos dizer todas, neste caminho que se preten-

de fazer em conjunto, e sendo exemplos de vida - «escolheste a me-

lhor parte, escolheste Deus».  

 Somos mulheres consagradas em caminho, nesta certeza que o «nós» é mais 

forte que o «eu», que nos impele o Espírito e o exercício da nossa maternidade, que 

Deus nos ama assim como somos.  

Já a finalizar o nosso encontro, a Irmã Maria Nieves, entregou-nos a Maria e convi-

dou-nos a dialogar com Madre Mazzarello, ela que acolheu o convite de Maria «A ti as 

confio».   

Obrigada à Província e ao Instituto na pessoa da Irmã Maria Nieves a possibilidade de 

nos encontrarmos e de nos lançar este desafio. Bem-haja. 

Ir. Anabela Silva  

A Minha Partilha... 
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BOA NOTÍCIA 

 
 Com desejo de dar vida aos anos da nossa existência vocacional e revitalizar 

o Carisma que Deus nos confia como herança de Dom Bosco e Madre Mazzarello, 

colocamo-nos à escuta ativa, de coração aberto e em verdade, disponíveis a perceber 

os caminhos de uma Vida consagrada salesiana mais significativa, conjugando me-

mória e promessa no intercâmbio geracional.  

 Estamos convencidas de que a beleza da vida vivida na soma dos anos é uma 

riqueza a valorizar.  

 Somos FMA felizes porque Cristo nos chamou e conta connosco até ao en-

contro com o Pai. 

 Como Maria, Aquela que fez a experiência de diálogo intergeracional, quere-

mos caminhar em fecunda reciprocidade nos sulcos do Espírito de Mornese. 

 Alegremo-nos porque até ao fim da vida somos uma oferta agradável ao Se-

nhor em favor dos jovens! 

 Conscientes de que este caminho comunitário e provincial precisa da abertura 

e do empenho de cada uma, propomo-nos: 

 - Valorizar o acompanhamento, que renova a nossa vida de fé e fortalece a 

 missão, e cuidar a animação como exercício de maternidade. 

 - Cultivar a boa educação no respeito, perdão, abertura ao acolhimento recí

 proco e à delicadeza. 

 - Assumir, em primeira pessoa, a responsabilidade de sermos comunhão na 
 missão.  

 

Compromisso assumido pelas participantes do 

“Encontro Intergeracional”  

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Refletir... 
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MJS DE FARO EM SAÍDA 

 

 Missão! 

 O Papa Francisco diz-nos que a missão é também “do lado de cá”, ou seja, 

onde vivemos o nosso dia-a-dia. 

 Então, vamos lá conhecer o que existe em Faro? Que instituições ou organis-

mos, de cariz humanitário e que incluam também trabalho de voluntariado, podere-

mos visitar? 

 Dia 09 de novembro, o grupo dos mais novos, ADS, descendo a alameda nu-

ma tarde soalheira, foi rumo à Cáritas Diocesana até ao encontro previamente marca-

do onde fomos muito bem recebidos pelo Dr. Carlos Oliveira, presidente, e pela Drª 

Ana Pinheiro.  

 Os ADS foram espetaculares na escuta e na sensibilidade às situações das 

inúmeras fragilidades que batem à porta da Cáritas e ao atendimento que a Igreja 

presta através deste organismo. 

 Como é belo rosto de Igreja que serve discretamente os necessitados! 

 Dia 16, foi a saída dos mais velhos - Clube Bosco – igualmente bafejados pelo 

sol e com o objetivo de conhecer a delegação da Cruz Vermelha em Faro. Após uma 

receção simpática por parte da Drª Dina, ela mesma deu-nos a conhecer a missão 

desta ONG na cidade com o seu cunho humanitário e social. O mais momento mais 

surpreendente foi quando fomos convidados a entrar numa aula de informática da 

academia sénior, orientada por estudantes da universidade do algarve que tinham 

introduzido o debate: “O uso da internet favorece ou dificulta as relações interpesso-

ais?”. Já acomodados, os alunos entraram no debate dum modo ativo, crítico e res-

peitador que gerou um clima de grande diálogo e simpatia. 

 E temos convite para colaborar e voltar novamente por parte das duas institui-

ções. 

 

 

Com os Jovens... 
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Assembleia Europeia do MJS - Bruxelas  

22 a 25 de novembro 

 
 É assim que Mafalda Batalheiro sintetiza a experiência vivida em Bru-

xelas, na Assembleia Europeia do Movimento Juvenil Salesiano (MJS) – 

Amorevollezza, Beleza e Fé. 

 A comunidade de Ganshoren das FMA em Bruxelas acolheu a As-

sembleia Geral do MJS que reuniu 70 participantes, entre jovens e coordena-

dores provinciais da pastoral das FMA e dos SDB.  

 Casa de portas abertas, ao estilo salesiano, o ambiente simples e 

acolhedor deste Internato com cerca de 70 jovens, 40 raparigas e 30 rapazes, ficou 

lotado durante estes dias. No primeiro dia ainda pudemos emocionar-nos com o movi-

mento da rapaziada a levantar-se às 6h00 e a sair para a escola ainda de noite e com 

a temperatura a zero graus. As Irmãs foram incansáveis ao longo destes dias e sem-

pre com um sorriso para oferecer a todos os estrangeiros que percorriam os vários 

cantos do internato e se enganavam com muita facilidade. A Provincial, Ir. Geneviève 

Pelsser, esteve connosco para se assegurar que todos estavam bem e deu-nos uma 

«boa noite». 

 Também interessante foi o grupo de jovens voluntários ao serviço, desde o re-

feitório, à lavagem da loiça, a acompanhar os grupos pela fria e chuvosa cidade de 

Bruxelas na única noite que estivemos a visitar as ruas da capital belga, foram muito 

acolhedores! 

 Um encontro vivido à luz do Sínodo, enriquecido pelo testemunho de uma jo-

vem da República Checa, Marketa, que participou no Pré-Sínodo em março, e que 

entusiasmou os presentes com a partilha da sua experiência. A palavra esclarecedora 

do Pe. Rossano Sala, Secretário Especial do Sínodo foi o momento formativo forte 

desta Assembleia, orientado em dois momentos. A Conselheira Geral para a pastoral 

juvenil, Ir. Runita Borja esteve connosco o tempo todo, trouxe as saudações da Madre 

Yvonne e deixou vários desafios aos participantes.  

 Num ambiente de família e de festa, partilhámos, refletimos, rezámos e cele-

brámos a alegria de sermos MJS da Europa e do Médio Oriente, com os grandes de-

safios que a Igreja enfrenta hoje.  

Mafalda Batalheiro e Ir. Alzira Sousa  

 

Com os Jovens... 



 

 14 

página 14  N.º 237 nov_dez 2018 

Em Família... 

LAÇOS DE AMIZADE - CASCAIS 

 

 As escolas Salesianas procuram atingir a sua finalidade com o estilo, o espíri-

to e o método de Dom Bosco, que tem a caraterizá-lo - o ambiente educativo. Este 

implica: espírito de família, clima de alegria e festa, convite à criatividade, racionali-

dade e flexibilidade, trabalho diário e esforço concreto, protagonismo das próprias 

crianças e jovens. 

 Precisamente para vivermos o espírito de família, feito de alegria, festa e cria-

tividade, nos dias vinte e seis, trinta, trinta e um de outubro, 6 e 7 de novembro reali-

zaram-se as festas da família da Pré-escolar e Primeiro Ciclo. Todos os convívios se 

iniciaram com uma oração - encontro com Deus. 

 Na Pré-escolar seguiu-se um momento festivo e depois um lanche convívio 

em cada sala. No primeiro Ciclo, também porque este ano aderimos ao Projeto Eco- 

-Escolas, logo após o momento de oração, cada família preparou no recreio coberto 

a mascote da própria família com materiais já usados, concluindo cada festa com o 

tradicional lanche partilhado. 

 A familiaridade entre Educadores, Comunidade das Irmãs, Auxiliares, Pais, 

Encarregados de Educação e alguns familiares foi de excelência. 

 De facto, a experiência educativa do Sistema Preventivo nas casas Salesia-

nas, é a chave para conseguir fazer das nossas crianças e jovens “bons cristãos e 

honestos cidadãos". Só assim, faremos a diferença, neste século vinte e um, para 

que possamos fazer do mundo uma “casa” mais feliz e seguindo a tradição de D. 

Bosco e M Mazzarello que no Oratório de Turim e em Mornese, acolheram órfãos 

pobres, fazendo-os sentir-se amados  e em casa. 

 É isto que todos nós pretendemos: que crianças e jovens se sintam amados. 

 
Prof. Encarnação Belo 
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O MILAGRE DAS CASTANHAS 

 

Na passada sexta-feira, dia 09 de novembro, a educação pré-

escolar recebeu a visita de um amigo de D. Bosco, o Valter. Fez uma lon-

ga viagem de Turim até Arcozelo, porque tinha a missão de garantir que 

os meninos estavam preparados para viver o Magusto numa casa salesia-

na.  

Foi num espírito de alegria, sorrisos e de festa que nos contou uma 

história real que aconteceu em Turim há muitos, muitos anos atrás, na al-

tura do Magusto – O “Milagre das Castanhas”. Nesta história todos verifi-

camos que D. Bosco, que não tinha castanhas para todos os meninos, 

conseguiu que elas chegassem para todos e ainda sobrassem.  

E sabem porquê? De que forma? O Valter explicou-nos e convidou-nos a expe-

rimentar isso... 

“Foi magia, o que o Joãozinho fez? Nós sabemos que ele fazia truques. Eu já o tinha 

visto fazer truques, mas sabia que esses truques eram coisas que ele já preparava. 

Ele não tinha castanhas que chegassem. As castanhas não nascem por magia. E 

então o que é que ele fez? Ele fechou os olhos, falou para dentro sozinho e disse em 

segredo ”Jesus estes meninos merecem ter um dia de festa e eu não tenho casta-

nhas para todos. Por favor transforma este saco, tão grande como o amor que eu 

tenho no meu coração por estes meninos que é enorme, e enche-o de castanhas. E 

agora vamos todos fechar os olhos e em segredo vamos falar com Jesus e pedir-lhe 

para transformar o nosso saquinho de castanhas em mais e mais casta-

nhas.”” (Valter) Todos recebemos castanhas no fim desta experiência e fomos convi-

dados a transformar a castanhinha que recebemos num coração grande que nos vai 

ajudar a fazer a festa do magusto e a partilhar com os nossos amigos.   

Terminamos esta história recriando o clima do Magusto de Turim, 

com a metáfora “ toda a gente nesta festa tem é que se divertir, tudo 

aquilo que eu faço tu vais ter que repetir...”. Entre saltos, balanços e 

abraços tivemos que nos despedir do Valter e pusemos mãos à obra na 

missão que nos tinha deixado: partilhar o que temos com os nossos amigos 

e brincar com aqueles que nós não gostamos tanto.  

Os 3 anos construíram a sua castanha, com muita partilha e trabalho 

de equipa. Os  4 anos, representaram a amizade de D. Bosco pelos seus 

amigos, no formato de uma castanha. E os 5 anos, mais crescidos que são, 

reconstruíram a mensagem da história- partilhar os dons que recebemos com os 

outros. 

No fim, o resultado foi delicioso e ficou expresso no placard da 

entrada da nossa escola, recordando e partilhando o dia 

maravilhoso que tínhamos vivido...  

Em Família... 



 

 16 

página 16  N.º 237 nov_dez 2018 

Magusto Tradicional 

 

 Realizou-se, na Casa Provincial, dia 11 de novembro, o tradicional Magusto 

da Família Salesiana. Com a reunião habitual, iniciou-se com um momento de ora-

ção, com uma canção sobre “ o Óvulo da Viúva. 

  

 No grupo da Família Salesiana encontra-se um pequeno grupo de crianças 

adolescentes que reiniciaram os encontros deste ano na festa do Magusto. De segui-

da, trataram o tema: “ A Família.” 

  

 O encontro, de formação, das 15h30, às 16h30, foi em conjunto Salesianos 

Cooperadores, ADMA e simpatizantes, De seguida dirigiram-se para a sala onde se 

realizou o convívio. As mesas encontravam – se todas coloridas com grande varieda-

de de aperitivos, como: croquetes, rissóis, panados, chouriço, churrasco, frutas e bo-

los. Logo chegaram as castanhas quentinhas e saborosas a estalar, regadinhas  com 

a famosa jeropiga e o vinho do Porto. Também não pôde faltar a tradicional tigela do 

caldo verde tão saboroso com a rodela de chouriço. 

  

 Participaram neste convívio umas 50 pessoas con-

tando com toda a Comunidade, inclusive a Ir. Rosa Cândi-

da, a Provincial. 

  

 A alegria, o bem – estar, a amizade, a simplicidade 

e a música de fundo, tornou-se um convívio saudável e 

agradável. Já tarde avançada, regressaram a casa, certa-

mente reconfortados, alegres e felizes revelado pelo sorri-

so de quem quer tudo agradecer. 

 
                                                                                     Ir. Mª do Rosário Bernardino  

Em Família... 
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Dois encontros na área educativa 

 

 No mês de novembro tivemos 

dois encontros importantes no contexto 

das escolas IFMA – o encontro das Di-

retoras Pedagógicas e a conclusão da 

formação das educadoras de infância, 

que tinha por objetivo aprofundar conhe-

cimentos científicos, didáticos e pedagó-

gicos em Educação Pré-escolar. 

 No dia 12, teve lugar na Casa Provincial a sessão formativa e de trabalho das 

Diretoras Pedagógicas das nossas escolas, um encontro preparado e orientado pela 

equipa provincial das Escolas. Dialogamos e refletimos sobre os procedimentos-

chave no âmbito da autonomia consignada no DL 152/2013 – Estatuto do Ensino Par-

ticular e Cooperativo–, sobre os documentos relativos à organização curricular, Plano 

Anual de Atividades e Plano de formação. Fizemos um ponto de situação sobre a uti-

lização prática do e-schooling e os procedimentos que dizem respeito aos relatórios 

técnico-pedagógicos, à avaliação da pré-escolar e ao registo de avaliação do primeiro 

ciclo.  

 Em Fátima, no dia 14, foi a vez de se concluir a formação das Educadoras de 

Infância, um grande investimento da Província para a qualificação da oferta educativa 

da pré-escolar, com especial atenção às orientações curriculares do ensino da pré-

escolar (2016).  

 Entre os temas abordados pelas professoras Isabel Gerardo e Maria Lacerda, 

da Escola Maria Ulrich, destaca-se a avaliação enquanto processo contínuo de regis-

to dos progressos realizados pela criança, ao longo do tempo, através de procedi-

mentos de natureza descritiva e narrativa, centrados no modo como a criança apren-

de, como processa a informação, como constrói conhecimento ou resolve problemas. 

Ao longo do curso, de vinte e cinco horas, as educadoras tiveram a oportunidade de, 

presencialmente e on-line, refletir sobre a construção da profissionalidade docente, e 

aprofundar estratégias de planificação e avaliação das crianças alternativas às pers-

petivas “académicas” e “escolarizantes”, como a aprendizagem por projetos e a ela-

boração de portefólios. 

 Em tempos de complexidade, reconhecemos que a qualidade em educação 

de infância e nos ciclos seguintes do ensino básico é um desafio exigente e contínuo 

para capacitar as crianças e alunos a fazer face aos desafios da sua vida. Nes-

te caminho só avançamos quando procuramos juntos o horizonte a se-

guir e dando espaço a momentos para este discernimento.  

Pela equipa Provincial das Escolas,  

IR. Alzira Sousa 

Em Família... 
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Em Família... 

MAGUSTOS NA CHAINÇA - ABRANTES 

 

 A Comunidade da Chainça – Abrantes,  na Catequese, está a ser apoiada por 

5 Catequistas responsáveis por grupos de Catequese; três deles, Jovens ainda, a 

ser acompanhados na preparação. Os catequistas auxiliares são 17, sendo 9 adultos 

e 8 jovens (3 adultos e 3 jovens começaram este ano). 

 Graças a esta colaboração vão-se sucedendo as várias atividades. A última 

foi a dos Magustos que este ano se realizou desde o dia 18 ao 21 de Novembro, na 

hora da Catequese. Porque fizemos ao sábado o ano passado tivemos 50 a partici-

par. Este ano a participação, no total, foi de cerca 200 pessoas sendo uns 120 cate-

quizandos e uns 80 familiares. 

 Como é que o organizámos? 

 Celebrámo-lo como ‘dia da família’, tendo começado por jogos e convívio en-

tre pais e filhos. Foi lindo! Fez sucesso a Salada de Frutas e um novo jogo: “O Com-

boio da Amizade". Seguiu-se uma mensagem sobre a Vida de S. Martinho finalizan-

do com uma oração e o sorteio de uma Bem-aventurança do Papa Francisco para 

cada família. Por fim o Lanche partilhado e a saborosa castanha assada na casa das 

Irmãs. Comprámos mais castanhas do que as necessárias, graças à solidariedade 

de quem colaborou: em cada dia chegavam mais castanhas do que as que tínhamos 

preparado!  

 Bendito seja Deus e a sua abundante Providência. 

A Comunidade FMA de Abrantes 
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DIA NACIONAL DO PIJAMA - CASCAIS 

 

 Um dia aconchegante! 

 A nossa escola, no dia 20 de novembro, acordou de pijaminhas. 

 As nossas crianças vinham encantadas com os seus pijamas quentinhos e 

confortáveis para viverem um dia diferente. Traziam a alegria estampada no rosto e 

a casa dos pijamas "recheada" de solidariedade. 

 Este dia foi vivido com atividades de artes visuais e representação rítmica da 

música "Dança Canção Missão Pijama 2018". 

 Entre caçador de sonhos (relacionada com a história ouvida), pintura de sei-

xos (relacionado com a Natureza) e mensagens trocadas entre todos, o entusiasmo 

e a felicidade eram o mote para um Dia Feliz. As professoras /educadoras e auxilia-

res regressaram ao seu tempo de infância, vestindo também o seu pijama e deixan-

do-se levar pela criança que há dentro de cada um de nós. Ao reencontrarem-se pa-

recia manhã de Natal em que se acorda e se abrem os presentes… 

 Concluindo, a nossa escola parecia estar a viver a manhã do dia de Natal, 

quando se acorda ansioso por abrir os presentes!... 

 

Prof. Encarnação Belo 

Em Família... 
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CRIANÇAS AJUDAM OUTRAS CRIANÇAS - VENDAS NOVAS 

 

No dia 20 de novembro de 2018 comemorou-se o Dia Nacional do Pijama, 

data que coincide com o dia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. 

Esta iniciativa é promovida pela associação Mundos de Vida, à qual nos associamos 

todos os anos. 

Neste dia finalizamos um ciclo de várias atividades desenvolvidas pelas crian-

ças do ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo, que tem como objetivo final, sensibilizar para a 

importância de todas as crianças terem direito a viver no seio de uma família. 

A missão Pijama promove igualmente o espirito solidário, e as nossas crian-

ças foram generosas e mostraram ter um grande      . 

O “outfit” escolhido para este dia foi o PIJAMA, crianças e adultos vestiram-se 

a rigor para passarem um dia diferente e divertido, que culminou em diversas ativida-

des no pavilhão gimnodesportivo. Jogos como: o jogo da estátua, o jogo dos arcos, 

jogo dos peluches, dança do pijama, dança do pinguim, entre outros, fizeram a ale-

gria de todas as crianças. 

As educadoras 

Catarina & Cláudia 

 

Em Família... 



 

 21 

página 21  N.º 237 nov_dez 2018 

Em Família...  

 

FESTA DOS AVÓS – VENDAS NOVAS 

 

No dia 23 de novembro decorreu mais uma edição de “Avós e netos em movi-

mento” no Colégio Laura Vicunha. Este ano, avós e netos foram convidados a en-

frentar grandes desafios juntos, desde o jogo da malha, percursos com as pernas 

atadas, “derrubar latas”, “carrinho de mão humano”, encestar bolas e marcar golos! 

Houve ainda lugar para o momento fotográfico, para mais tarde recordar e para um 

docinho oferecido pela Mãe Margarida, à boa maneira salesiana! 

No final, todos superaram os desafios com sucesso e os vencedores foram a 

alegria e boa disposição!    

 
Professora Lina Bento 
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ATIVIDADE EM FAMÍLIA – CASCAIS 

 

No dia 24 de novembro, no Externato Nossa Senhora do Rosário em Cascais, 

realizou-se uma atividade em família, com o intuito de fomentar a vivência plena do 

Advento como época de preparação para o Natal. 

A atividade teve início pelas 09h30, com o acolhimento por parte da Diretora 

da Escola, Irmã Maria das Dores Rodrigues, contando com a presença de 19 famí-

lias que totalizavam 61 participantes. 

As famílias puderam realizar três atividades diferentes: a elaboração de carta-

zes com palavras-chave sobre o Advento; um jogo do Bingo onde foram colocadas 

algumas questões dobre o Advento; e a construção de um presépio com material 

reciclável. 

Por volta das 11h00 realizou-se um pequeno lanche, organizado pelo Clube 

de Voluntariado da Escola, momento que permitiu alguma convivência num ambiente 

mais descontraído. 

Todas as famílias se demonstraram entusiasmadas e felizes por participar 

nesta atividade, no ambiente dos seus educandos. 

A atividade terminou na capela da Escola, com um momento de oração, em 

ambiente muito fraterno e de grande reflexão.  

A equipa da Pastoral da Escola agradece a presença de todas as famílias, na 

esperança de poder ter contribuído para o crescimento interior de cada um nesta 

época tão importante. 

 
Professora Sílvia Batista 

 

 

 

Em Família... 
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Em Família... 

FESTA MÃE MARGARIDA DIA DA DOS AVÓS 

PARANHOS DA BEIRA 

 

 No dia 25 de novembro comemora-se o dia da Mãe margarida a mãe de Dom 

Bosco. Nós, no dia 23, quisemos homenagear os avós dos nossos alunos reconhe-

cendo mãe Margarida como modelo de vida e santidade para as 

famílias de hoje. 

 Na nossa escola a preparação para esta festa foi feita 

atempadamente com ensaio de danças, teatro, confeção de boli-

nhos para oferecer aos avós e ainda a elaboração dos presen-

tes para as crianças lhes oferecerem. 

  Ao longo da semana, conversamos com as crianças so-

bre a Mãe Margarida, visualizamos vídeos, aprenderam canções 

e além disso perceberam a importância dos avós no seio famili-

ar. 

 A festa correu lindamente. As crianças e Educadores, quiseram expressar 

com esta festa, que os avós, são muito importantes na vida deles. Foi notória a ale-

gria dos avós ao verem os seus netos brilharem no palco. 

 No fim as crianças ofereceram-lhes os presentes e todos juntos saboreamos 

os deliciosos bolinhos acompanhados com o chá de ervas naturais.  

 

 

Marina Costa  
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Em Família... 

 

OS AVÓS SEMPRE PRESENTES - ARCOZELO 

 

 A presença de uma mãe, de um pai é o maior tesouro que uma sociedade 

bem constituída deve preservar e proteger. 

 Quem não sentiu e vivenciou a alegria e a profunda emoção que representa a 

chegada a casa no final de uma jornada intensa de trabalho e preocupações?! 

 O acolhimento afetuoso, a palavra certa e acalentadora, o desanuviar de uma 

tarefa menos conseguida, a resolução de uma missão difícil, a serenidade de um dia 

complicado, a paz que resulta da aceitação serena da vida com as suas complica-

ções inevitáveis, tudo isso é dissolvido no sorriso e amplexo reconfortante de um 

abraço, de uma palavra, em suma, de ser aceite como se é e com o que se tem. 

 Estas experiências são vividas e ajudam a crescer com equilíbrio, sempre 

que num aconchego do lar existe uma mãe, um pai e na maioria dos casos, também 

se deve juntar, um avô, uma avó. 

 São os avós, autênticas sentinelas, que no alvorecer da madrugada das no-

vas vidas que despontam na família, acompanham, protegem, amparam os filhos 

dos seus filhos e de novo sentem as entranhas da maternidade e da paternidade. 

 Para valorizar esta realidade tão querida e que o Papa Francisco tantas ve-

zes tem referido nas suas mensagens, este ano o Externato Nossa Senhora de Fáti-

ma festejou o dia dos avós juntamente com a festa da Mãe Margarida, no dia 26 de 

novembro. 

 Uma homenagem simples mas muito bem enquadrada na época e no tempo. 

Depois de uma canção brilhantemente encenada, os avós foram convidados a reser-

varem uma cadeira livre junto deles. A surpresa veio a seguir, quando os netinhos 

levaram uma flor a cada um dos seus avós e, juntamente, um cartão para o jogo do 

bingo. Dá-se início ao jogo e o entusiasmo dos mais pequenos vai aumentando, à 

medida que o cartão se vai enchendo de cruzinhas. O quadro era digno de uma tela 

de Miguel Angelo, tanta era a alegria dos mais velhos como dos mais novos. Mo-

mentos de ternura, de muita cumplicidade e de verdadeira família. 

 

Ir. Anita Carvalho 
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Em Família... 

NOTÍCIAS DA CHAINÇA 

 

Lançamento do Ano Pastoral 2018-19 

 Começamos o ano com uma Eucaristia, no dia 30 de Setembro, presidida 

pelo nosso Pároco, Sr. Cónego José da Graça em que todos os grupos e pessoas 

que dedicam voluntariamente alguma parte do seu tempo à Comunidade Cristã, quer 

na Catequese, quer noutros serviços, fizeram o seu compromisso por mais um ano. 

A Catequese tem 17 auxiliares, sendo 9 adultos e 8 jovens, sendo principiantes nes-

te serviço 3 adultos e 3 jovens. No serviço aos pobres da Cáritas entraram mais dois 

colaboradores permanentes. 

 

Mês do Rosário 

 Como habitualmente, todos os dias foi rezado o Terço na Igreja da Chainça. 

No dia 19 de Outubro, a Igreja encheu, pois se seguiu a Procissão de velas em que 

os meninos do 1º ano da Catequese marcaram presença caracterizados de Pastori-

nhos. 

 

Magustos Diários 

 Desde o dia 18 ao dia 21 de Novembro, na hora da Catequese, realizámos os 

Magustos, reunindo os grupos de Catequese de cada dia. No total participaram cerca 

de 200 pessoas sendo uns 120 catequizandos e uns 80 familiares. Foram celebrados 

como dia da família, tendo começado por jogos de convívio entre pais e filhos. Foi 

lindo! Fez sucesso a Salada de Frutas e um novo jogo: “O Comboio da Amizade"; 

Seguiu-se uma mensagem sobre a Vida de S. Martinho que acabava com uma ora-

ção da família e o sorteio de uma Bem Aventurança do Papa Francisco para cada 

família. Por fim o Lanche partilhado e a saborosa castanha assada diariamente cá 

em casa. A solidariedade , na oferta de Castanhas, foi grande e diária. 
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NOTÍCIAS DA CHAINÇA 

 

Festa de Natal e Cabazes 

 No dia 9 de Dezembro, Domingo, entre as 15.30h e as 17.00h, viveram-se no 

Salão da Chainça, momentos de interioridade e de festa entre quase 300 pessoas, 

desde os meninos do 1º ano de Catequese até aos seus pais e avós e passando pe-

lo Grupo de Jovens. À entrada havia rifas à venda para sortear os 12 Cabazes de 

Natal formados com os bens alimentares que as famílias da Catequese ofereceram 

para contribuir um pouco na grande despesa que está a ser feita nas novas Salas da 

Catequese construídas junto à casa das Irmãs salesianas. Quem comprava rifas re-

cebia algumas castanhas que estavam ali a ser assadas ao vivo! Tudo isto graças à 

colaboração de muitas das catequistas, de algumas mães e dos jovens que este ano 

já estão bem integrados na Catequese. Pelas 15.30h começaram a ser apresentados 

os números preparados pelos vários grupos de Catequese que estavam ao serviço 

do Tema: “Jesus, Missionário do Pai”. Um Power Point e a narração dos apresenta-

dores fez a ligação. Começámos com o enquadramento do ano missionário feito em 

mini-sessão de Catequese, depois com um poema sobre o “Maior presente do Na-

tal” (6º ano) seguido por um Coro de Anjos que ligaram a criação ao Natal (2º e 4º 

ano), passando pela encenação da intervenção da Mensagem de Jesus na defesa 

da Natureza (8ºano) e pala narração do chamamento dos primeiros discípulos (5º e 

7º anos) seguida da canção sobre a Pesca milagrosa (3º ano) para depois receber-

mos a mensagem dada por Jesus com a Parábola do Samaritano (Grupo Jovens) e 

um poema sobre “Jesus Missionário do Pai” (10ºano). Para finalizar fomos recordar 

como começou esta aventura missionária de Jesus apresentando o Presépio vivo (1º 

e 9º anos) onde já apareceram os Magos que trouxeram a Jesus presentes que o 

Menino mandou distribuir pelos mais novos ali presentes. Entretanto os Magos con-

taram as rifas vendidas, 132, pelo que só foram sorteados 3 dos 12 Cabazes de Na-

tal. A venda continuou na semana seguinte, pelo que já saíram outros 3 Cabazes. 

Nesta semana mais 3. Faltam os últimos três mais valiosos que os anteriores. 

A Plateia colaborou lindamente pelo silêncio e atenção dispensado ao longo de todo 

o tempo. As famílias e as crianças estavam felizes. Uma criança do 1º ano fez assim 

a avaliação da Festa: “Gostei muito. Eu não sabia que Jesus é o maior presente que 

há!” 

Festa da Palavra – No dia 16 de Dezembro, dia em que se celebra na nossa Dioce-

se, o Dia da Bíblia, 23 das nossas crianças do 4º ano e não só, receberam solene-

mente a Palavra de Deus, como luz e pão das suas vidas. 

A Comunidade FMA de Abrantes  

 

 

 

Em Família... 
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Vigília da Imaculada - CNSA - FARO 

 
MJS - PASSO A PASSO COM MARIA 

 Como comunidade salesiana, no dia 07 de dezembro, pelas 

19h00, fizemos a vigília da Imaculada, juntando na capela do Palácio Fi-

alho, Colégio Nossa Senhora do Alto, os alunos/ membros do MJS que 

aceitaram o convite bem como as suas famílias. O convite passou por se 

rezar o terço, criando uma coreografia que nos ajudava a peregrinar inte-

riormente até Maria. Rezamos os mistérios da alegria e Maria nos guiou 

pelos caminhos da interioridade, da fé, do abandono e acolhimento.  

 Após o momento vivido na oração seguiu-se mais um tempo de família: um 

momento de confraternização entre famílias, animadoras e Irmãs.  

 Que Maria nos guie sempre pelos caminhos do encontro com o Seu Filho Je-

sus e a todos nos abençoe.  

 

 

Celebrando Nossa Senhora Imaculada Conceição 

 No dia 7 de dezembro, véspera da Festa da Imaculada Conceição, a comuni-

dade educativa celebrou a eucaristia desta grande solenidade. 

 Neste tempo forte da liturgia, Advento, a Igreja convida-nos a olhar para Ma-

ria. Ela, mulher que soube dizer o seu «SIM» a Deus e abraçou o Seu projeto de 

Amor: acolher, cuidar, amar e seguir Jesus até à doação total da vida. 

 Maria convida-nos a ter coragem em dizer «Sim» a Jesus, de O receber na 

nossa vida e de O seguir sem medo, na certeza de que Ele está sempre connosco. 

 Segue-me! Estou contigo! Possa a nossa resposta ser como a de Maria: 

«Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua palavra». 

 E de coração agradecido, porque Maria é Mãe da humanidade, rezamos tam-

bém neste dia, pela nossa pátria, para que no coração de cada português e portu-

guesa nunca morra a certeza de que Maria, Imaculada Conceição, é a nossa Rainha.                                                    
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A ALEGRIA DO ENCONTRO! 
 

 Virgem Imaculada Auxiliadora, hoje ao fazermos memória daquela 

Ave-Maria, rezada por D. Bosco e o jovem Bartolomeu Garelli, no 8 de  

Dezembro de 1841, nós Ex-Alunos das FMA, Salesianos portanto,  que-

remos agradecer  ao Senhor o  Carisma que  nesse dia fez  nascer a  

obra maravilhosa que é a Congregação Salesiana. Carisma este onde 

nós fomos educados! 

 Pelas 15.30h, começa a surgir a melodia dos “ Viva Jesus”, “Olha 

a Irmã…olha…e assim num instante o silêncio e quietude da Casa Pro-

vincial, transforma-se num verdadeiro “ Pátio salesiano”!...  

 As Irmãs já nos esperavam; foi uma emoção muito grande vermos algumas 

das nossas professoras, quando eramos alunas internas no colégio, nomeadamente 

a Ir. Salomé Dias e a Ir. Francelina Pinho… foi maravilhoso! 

 E neste clima foram chegando… umas do Colégio Maria Auxiliadora do Mon-

te Estoril, outras do Colégio Maria Auxiliadora da Namaacha-Moçambique, outras do 

Instituto João de Deus, também da Namaacha e do Instituo Mouzinho de Albuquer-

que da Namaacha. Tão diferentes e tão iguais! Abraçamo-nos, saudamo-nos…É es-

te o milagre do carisma salesiano!   

 Deus vem ao nosso encontro sempre… e nós, Ex- A.FMA também nos quise-

mos encontrar. O dia da Imaculada foi o eleito para viver um dia de festa e de verda-

deiro encontro, na Casa Provincial das irmãs salesianas, no Monte Estoril.  

Iniciamos com um momento de formação. A Ir. Lea, delegada desta União dos Ex-

A.FMA, tinha preparado tudo com entusiasmo e dedicação. Quero salientar o lindo 

ppt sobre “Os Gansos” … Profunda, porque simples, esta lição de fraternidade e soli-

dariedade. É a união que faz a força e tudo alcança. É, talvez, o que vem faltando 

cada vez mais, neste mundo individualista, onde cada um pensa apenas em si… 

Nós, pequenino “resto” bíblico, lutemos conta-corrente, preocupando-nos sempre 

com os outros, vivendo um altruísmo assente no mandamento do amor, onde Deus 

está e a todos abençoa.  

 Seguiu-se o convívio e lanche, enriquecidos com a presença da Ir. Francelina 

Pinho e Ir. Salomé Dias que nos fizeram recordar os tempos de colégio; a Luísa Ci-

priano, Ex-A do CMA do Monte Estoril, com a sua viola logo nos animou e… cantá-

mos, fizemos roda…houve de tudo um pouco, muito bom e alegre!  

No lanche, quisemos surpreender a Ir. Salomé, festejando os seus 92 anos feitos a 

11 de Novembro, e que hoje, já são 92 e 27 dias! 

Em nome de todos os EX-A.FMA, também quisemos ter um pequeno ges-

to de gratidão, para todas as Irmãs na pessoa da Ir. Rosa Cândida 

–a Provincial e  da Ir. Lea, diretora da Casa Provincial. 
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Passámos este dia com a nossa Mãe, a Imaculada: Foi Ela quem 

nos transmitiu os sentimentos que todos experimentámos e a alegria que 

vivemos sob o seu olhar. 

Quando sentirmos saudades ou estivermos tristes, recordemos Ma-

ria, a nossa Mãe, a Mãe e Mestra de D. Bosco… ou, então, vamos ter com 

a Ir. Lea que sempre nos acolhe com carinho e amizade. 

A todas um muito Obrigada, o nosso KANIMAMBO! 

Nini Soeiro Barbosa 

         EX-A    do Instituto João de Deus - Namaacha 

 

 

O grupo do Colégio Maria Auxiliadora - Namaacha 

com a música do  Kanimambo! 

Kanimambo, Kanimambo, Kanimambo! 

 

 

 

Letra da Mena Roque 

Em Família... 

Kanimambo a D. Bosco 
E ao seu sonho de criança 
Kanimambo oh “ Maíns” 
Q`ouvistes a voz:  
“Toma conta delas”. 
 
Vossas vidas entregastes 
Com amor a todos os jovens 
Vossos braços se estenderam 
Pelo mundo até à Namaacha 

Kanimambo, Salesianas 
Pla vossa alegre educação 
Kanimambo, gratidão, 
Duas palavras a mesma emoção 
 
Com cantigas e desporto 
Com a música e o teatro, 
Ensinastes com carinho  
A descobrir o nosso caminho 

 
Refrão 
 
Obrigado, muchas gracias, 
Merci bien, tudo é kanimambo 
Danka slhône, gracia tanta, 
Many thaNKS, TUDO É KANIMAMBO 
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Encontro das Antigas Alunas do Convento Novo – Évora 
Colégio Laura Vicunha  - Vendas Novas 
 
 
 Encontro de Homenagem  

 No passado dia 8 de Dezembro, realizamos em Vendas Novas 

no colégio Laura Vicuña, o encontro das ex-alunas do Convento Novo, 

Évora.Celebrou-se não só o reencontro entre as várias gerações que 

passaram pela instituição como, também uma homenagem a quem 

tanto devemos, as nossas queridas Educadoras, Filhas de Maria Auxi-

liadora. 

 Com a passagem do tempo maturou-se a ideia de um tributo merecido a 

quem, para nós antigas alunas considerávamos estar em divida, quisemos portanto 

através de um pequeno evento, agradecer simbolicamente, a todos aqueles que de 

maneira mais direta terão participado e influenciado no nosso desenvolvimento edu-

cativo e crescimento pessoal. 

 Aproveitando a ocasião para juntar a nós, entidades importantes que, muito 

nos orgulhamos de os haver conhecido, caso de D. José Alves, Arcebispo Emérito 

de Évora, um querido amigo e participe das mais diversas ocorrências festivas da 

nossa vida, enquanto alunas daquela casa. Outro dos agraciados e que nada faria 

sentido sem a sua presença, antigo Provedor da Casa Pia Feminina, Dr. César Car-

doso, Homem de coração imenso, sempre atento e grande impulsionador daquilo a 

que viria a ser a Casa Pia Feminina, desde os anos 70 até ao seu final em 2007. Re-

formador, batalhador, assumiu com sabedoria e inteligência sagaz, a sua posição 

dentro da organização. 

 As palavras serão poucos, só se o bafo saísse em pós de ouro, as nossas 

queridas Irmãs, mereciam, uma palavra de apoio, um agradecimento, um pedido de 

desculpa pela nossa ausência, num período crucial da sua Congregação, da nossa 

Congregação.    

 O processo tem início com a procura e tentativa de reunião das ex-alunas 

que pelas mais variadas razões, se perdera o contacto, após meses de busca, agru-

pam-se cerca de 180 alunas, uma vitória... 

 Tenta-se o impensável, um encontro, fazer uma homenagem a quem nos cri-

ou! porque não? elas merecem, tudo e muito mais...somos agradecidas e estamos! 

E já agora, se é para fazer bem feito, vamos a isso...organização!.. Fomos educadas 

por elas. 

 

Em Família... 
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Contactam-se as Irmãs, disponibilizam a casa de Vendas Novas, jun-

tam-se as meninas, o encontro tem que ser íntimo, só nos-

so...meninas e FMA, como antes, como antigamente, não vamos per-

mitir que nada nem ninguém nos roube esse momento. Nem marido 

nem filhos irão entender o sentimento, o embaralho de sentimentos e 

emoções, queremos rir, chorar, brincar, lembrar os segredinhos só 

nossos e que aí irão permanecer para sempre. 

Irene Menicha 

Testemunhos: 

"Era um edificio Grande e Majestoso, por dentro todo ele brilhava e cheirava a limpeza profun-

da. Alguém se aproximou da porta de entrada, saiu do gabinete que pertencia a alguém com uma res-

ponsabilidade muito Grande! Era a irmã Diretora! Mas chegou e nos cativou, e como por magia as lágri-

mas desapareceram. Levaram-me para dentro e outro alguém me alegrou, eram vestidas com hábitos 

longos, antes pretos e brancos e depois mais tarde, cinzentos e brancos. Foram mães, amigas, proteto-

ras e nossas assistentes, nos grupos que tínhamos. Mas foram principalmente importantes para que 

chegassemos a vários sítios, aqueles que passamos diariamente..." Obrigada Irmãs e Senhoras! 

Alexandra Manços 

“A minha Fernandinha que eu tanto amo! Uma das pessoas que mais influenciou e marcou a 

minha vida! Graças a está grande mãe, entre outras vitórias, segui o curso que eu desejava e aprendi a 

lutar pelos meus sonhos! Irmã Fernanda Monteiro, a minha querida irmã Matilde Cardoso e o grande 

amor da minha vida, a minha TIA (de sangue), que sempre acreditaram em mim!... Para sempre no meu 

coração!...” 

Vânia Figueiras 

 “Queria agradecer a todos pelo dia maravilhoso de ontem. Voltar a ver amigas que já não via 

há tanto tempo, poder passar um dia inteiro de novo convosco deixou-me de coração cheio, e poder 

estar de novo com as Irmãs que fizeram parte do meu crescimento, deixou-me muito mas muito feliz. 

Elas sabem mais que ninguém que são as minhas mães de coração pois mãe é quem cria, cuida e edu-

ca e elas fizeram esse trabalho muito bem! A elas devo tudo o que sou hoje. Acho que a Irene Menicha 

bem pode organizar um momento destes pelo menos uma vez por ano, muito obrigada a ti Irene Meni-

cha pelo teu trabalho, sei que fizeste de coração mas todas nós sabemos que são coisas que dão muito 

trabalho. Só para finalizar: adorei o dia de 

ontem beijinhos grandes para todos.  

Sónia Cristina                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Em Família... 

https://www.facebook.com/matilde.cardoso.16906?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDrORChzvs_dfNZJZch3wTV3D8wma_t1fPwuAZIqddunfJ2aWv7ny8KOO8Y41EOQp9SNqKPqAN3MjdW&dti=301339647124136&hc_location=group
https://www.facebook.com/imenicha?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDzCAE4L8NmhxCGr_t1bNPWDXgA5n2ZS6_qJyCSf-MEXtM92DyyMZvV3NIu9NvtMf1cCe6jDJK0ulX3&fref=mentions
https://www.facebook.com/imenicha?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDzCAE4L8NmhxCGr_t1bNPWDXgA5n2ZS6_qJyCSf-MEXtM92DyyMZvV3NIu9NvtMf1cCe6jDJK0ulX3&fref=mentions
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Festa de Natal na Chainça 

 

 Entre as 15.30h e as 17.00h, no dia 9 de Dezembro, Domingo, viveram-se no 

Salão Paroquial da Chainça, momentos de interioridade e de festa entre quase 300 

pessoas, desde os meninos do 1º ano de Catequese até aos seus pais e avós e pas-

sando pelo Grupo de Jovens. À entrada havia rifas à venda para sortear os 12 Caba-

zes de Natal formados com os bens alimentares que as famílias da Catequese ofere-

ceram para contribuir um pouco na grande despesa que está a ser feita nas novas 

Salas da Catequese construídas junto à casa das Irmãs salesianas. Quem comprava 

rifas recebia algumas castanhas que estavam ali a ser assadas no momento! Tudo 

isto graças à colaboração de muitas das catequistas auxiliares e dos jovens que este 

ano já estão bem integrados na Catequese. 

 Pelas 15.30h começaram a ser apresentados os números preparados pelos 

grupos de Catequese subordinados ao tema: “Jesus, Missionário do Pai”. Um Power 

Point e a narração dos apresentadores fez a ligação. Começámos com o enquadra-

mento do ano missionário feito em mini-sessão de Catequese, depois com um poe-

ma sobre o “Maior presente do Natal” (6º ano) seguido por um Coro de Anjos que 

ligaram a criação ao Natal (2º e 4º ano), passando pela encenação da Mensagem de 

Jesus na defesa da Natureza (8ºano) e pala narração do chamamento dos primeiros 

discípulos (5º e 7º anos) seguida da canção sobre a Pesca milagrosa (3º ano) para 

depois recebermos a mensagem dada por Jesus com a Parábola do Samaritano 

(Grupo Jovens) e um poema sobre “Jesus Missionário do Pai” (10ºano). Para finali-

zar narrámos como começou esta aventura missionária de Jesus apresentando o 

Presépio vivo (1º e 9º anos) onde já apareceram os Magos que trouxeram a Jesus 

presentes que o Menino mandou distribuir pelos mais novos ali presentes. Entretanto 

os Magos contaram as rifas vendidas, 132, pelo que só foram sorteados 3 dos 12 

Cabazes de Natal. A venda continuou na semana seguinte, pelo que já saíram outros 

3 Cabazes. Nesta semana mais 3. Faltam os últimos três mais valiosos que os ante-

riores. 

 A Plateia colaborou lindamente com o silêncio e atenção dispensada ao longo 

de todo o tempo. As famílias e as crianças estavam felizes. Uma criança do 1º ano 

fez assim a avaliação da Festa: “Gostei muito. Eu não sabia que Jesus é o maior 

presente que há!” 

 Santo Natal para todos! 

Ir. Mª Fernanda Afonso 
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Em Família... 
Notícias do Colégio Laura Vicunha 

 

 No dia 13 de dezembro, a Associação de Voluntariado 7help do Colégio Lau-

ra Vicunha realizou mais uma intervenção: levou cabazes a famílias carenciadas, 

sopa quente para aconchegar o estômago e uma palavra de esperança para encher 

o coração! 

 Alunos, Encarregados de Educação, Professores colaboraram para que esta 

iniciativa se pudesse realizar.  

 Os alunos do 7.ano e a Diretora de Turma, professora Teresa Vilelas foram 

incansáveis! E a generosidade fez-se presença na casa dos que mais precisam! Bo-

nito gesto de solidariedade! 

 

 

 No dia 14 de Novembro, na Igreja de Santo António, Vendas Novas, a comu-

nidade Educativa reuniu-se para celebrar a Eucaristia em tempo de Advento. A Eu-

caristia foi celebrada pelo pároco, Padre Mário Tavares. Muito próximo e com pala-

vras simples mas profundas convidou toda a comunidade educativa a saber acolher 

Jesus no nosso coração neste Natal! 

 Além dos alunos e professores estiveram presentes muitos pais e, também, 

membros da Família Salesiana.  
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Caminhada de Advento – CNSA– FARO 
 
ENCONTROS 
 

 O Advento é um tempo forte da Liturgia que prepara para a celebração do 

encontro de Deus com a Humanidade no nascimento do Filho de Deus. Para nos 

preparar para esse grande Encontro, o Advento é um caminho de encontros. 

 Podemos estabelecer muitas ligações e receber muitas mensagens que nos 

colocam em sintonia com quem nos quer encontrar e com quem queremos encon-

trar. 

 A iniciativa deste ano no Colégio quis proporcionar o encontro com Jesus, 

Deus- Connosco, e com os outros através de ícones e aplicações que enviam men-

sagens para o telemóvel.  

Recordamos as palavras do Papa Francisco que tem convidado todo o cristão, em 

qualquer lugar e situação, a renovar o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, a to-

mar a decisão de se deixar encontrar por Ele e a procurá-l’O, dia a dia, sem cessar 

(cf. EG 3). 

 Neste sentido, o Papa desafia-nos a promover uma verdadeira cultura do en-

contro de modo simples, como fez Jesus: não só vendo, mas olhando, não apenas 

ouvindo, mas escutando, não só cruzando-se com as pessoas mas detendo-se com 

elas, deixando-se arrebatar pela compaixão. O nosso grande desafio – disse o Papa 

– é criar uma cultura do encontro, que alente cada pessoa e cada grupo a partilhar a 

riqueza das suas tradições e experiências, a abater muros e a construir pontes. 

 Natal é, por excelência, a festa do encontro com Jesus, que inspira, mobiliza 

e motiva tantos encontros pessoais, familiares, eclesiais, sociais e culturais. 

 Natal é encontrar Jesus e deixar-se encontrar por Ele. Somos convidados a 

questionarmo-nos como podemos encontrar Jesus, ou melhor, como podemos dei-

xarmo-nos encontrar por Ele; se estamos dispostos a encontrar Jesus, ou se nos dei-

xamos levar na vida como se já estivesse tudo jogado. 

 A caminhada com a comunidade educativa começou com um convite à ora-

ção dando os bons dias na capela por turmas. A mensagem era vigiar e orar para 

que o coração não ficasse demasiado pesado. A segunda semana foi o convite a 

preparar os caminhos do Senhor estando mais atentos às 

vozes que escutamos todos os dias, o desafio a aperfei-

çoar a escuta. Por fim, através do Google maps Jesus fez

-se encontrar no presépio. 

Os alunos corresponderam muito bem à caminhada e 

agora é Deus trabalhar em cada um deles.  
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Festa de Natal – CNSA - FARO 

 

# Recordações de Natal 

 No dia 14 de dezembro, e após alguns dias de en-

saios, realizou-se a festa de Natal do Colégio com o título 

«# Recordações de Natal».  

 Pelas 16h30, abriram-se as portas do salão gimnodesportivo para acolher os 

familiares dos alunos e a muito agradável presença do nosso Bispo, D. Manuel Quin-

tas.  

 O nervosinho pairava atrás do palco juntamente com a alegria do que seria 

fazer. A peça de teatro «# Recordações de Natal» conta a história de um grupo de 

3 alunos que ficaram de elaborar um álbum de recordações sobre os momentos das 

festas de Natal ao longo dos seus anos na escola. Desde a Pré-escolar até ao pri-

meiro ciclo com danças e canções, entre o coro do segundo ciclo e as danças e gi-

nástica do 3º ciclo, as recordações foram bem boas e bem vividas.  

 O álbum das «#Recordações de Natal» terminou com a foto do presépio e 

com a mensagem final que passamos a transcrever: 

 «É sempre bom recordar. A nossa vida é feita de memórias. O Natal é a me-

lhor memória que alguma vez possamos ter. 

 Podemos ter muita música, muitas danças, muitas luzes… teatros, ginástica, 

diversão, compras e compras… mas o melhor do Natal é o caminho para o presépio, 

o encontro com Jesus. Segue-me! Estou Contigo…  

 Desde criança, adolescente até adulto… o que fazemos, que vivemos, o que 

trazemos no coração… é Natal, porque Ele escolheu estar connosco! Então ali, sim, 

tudo faz sentido. Esta é a nossa história com Ele 

 E Tu, Menino, trazes de Deus a alegria e a beleza à nossa história. Obrigado 

por estares connosco. Contigo, chegam a paz e a alegria.  

 Tu apareces e nós, humanidade, aprendemos contigo a estar presentes na 

vida uns dos outros. Segue-Me! Estou Contigo é o convite que nos lanças. E sem 

medo queremos seguir-Te. Feliz Natal!» 

 No final da apresentação o Sr. Bispo, D. Manuel Quintas desejou um Feliz 

Natal a toda a comunidade Educativa, lançando o convite de acolher de verdade Je-

sus no seio da família.  

A gratidão sai do coração pela maravilhosa prestação dos alunos e colaboração dos 

educadores. Um Feliz Natal… Ele escolheu estar connosco.  

 

Em Família... 
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À procura do Natal - Ext.º M.ª Auxiliadora - ARCOZELO 
 

 O 1º período terminou em festa. Nem podia ser de outro modo. Com a proxi-

midade do Natal, a fonte da alegria e da felicidade, só se pode concluir uma ativida-

de em clima natalício. 

 As crianças conseguem imprimir aos acontecimentos uma beleza impar. É a 

simplicidade e a naturalidade aliadas em profunda comunhão que transformam este 

mundo.  

 O dia 14 de dezembro foi pequeno demais para 

conter tanta atividade. As crianças, apenas acabadas de 

chegar, dirigiram-se para o salão onde as aguardava já o 

Menino Jesus. Cada uma levava para oferecer ao Deus 

Menino a sua oferta que seria depois canalizada para os 

cabazes dos mais necessitados. Algum tempo depois, ou-

ve-se o toque da campainha que chega de longe e se vai 

aproximando, fazendo adivinhar a vinda de alguém muito 

esperado - o Pai Natal. Tradição que ainda alimenta o so-

nho de algumas crianças...  A concentração de toda a es-

cola no pavilhão desportivo para a entrega de lembranças 

a todas as crianças. Não faltou o balão que faz as delícias 

dos mais pequenos. 

 Após o intervalo do almoço, foi a preparação para a festa. O texto  “À procura 

do Natal”  constituiu  o enredo para explicar o sentido profundo do Natal. Um Deus 

feito amor que vem procurar o homem que andava perdido, através das tradições e 

histórias que comunicam a mensagem do verdadeiro Natal.  

 Os familiares marcam a sua presença em massa e o pavilhão fica a não po-

der conter mais ninguém.  

 As crianças conseguem encantar e mesmo nos erros que possam apresen-

tar, é a arte da espontaneidade que vence. 

    

   

   

Irmã Anita 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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FESTA DE NATAL - PARANHOS DE BEIRA 
 

 Foi no passado domingo, 16 de dezembro, que a comunida-

de educativa de Paranhos da Beira celebrou a festa de Natal.  

 A festa contou com a participação de todas as crianças da 

escola, CATL e Catequese através de teatros, danças, poemas, pe-

quenas encenações e cânticos.  

 Os Salesianos Cooperadores também participaram com um 

teatro e alguns cânticos e por fim o professor de ginástica e Karaté 

apresentou o trabalho desenvolvido com as crianças neste primeiro 

período.  

 No fim da festa, houve um lanche convívio, momento muito importante em 

que toda a comunidade teve oportunidade de conviver.  

 Durante a semana, todas as crianças elaboraram um postal e um presépio, 

com o símbolo da escola, para levar para casa e além disso realizaram outros traba-

lhos alusivos à época.  

 Toda a escola deseja um Santo e Feliz Natal e um próspero Ano Novo de 

2019. 

Em Família... 
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NOTÍCIA DA FESTA DE NATAL  

DO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO - VENDAS NOVAS 

 

 No dia 15 de dezembro, pelas 17h 30, realizou-se mais uma Festa de Natal 

do Pré-escolar e do 1.º Ciclo, no salão de festas do Colégio Laura Vicunha. 

 Este ano a festa teve como tema “Uma história de amor”, que abordou os de-

sejos de Natal de um grupo de crianças abandonadas e que no final perceberam que 

mais do que brinquedos, o Natal é amor, família, paz e Jesus.  

 Os alunos do 4.º ano foram os protagonistas da dramatização enquanto que 

os alunos do pré-escolar, do 1.º, 2.º e 3.ºanos ficaram responsáveis pelas músicas 

coreografadas ao longo da peça. 

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

cantaram a música “Bom Natal” e desejaram um Feliz Natal a todos os presentes.  

 

NOTÍCIA (página web CLV) 

Festa de Natal - 2.º e 3.º Ciclos, 14 de dezembro 

Peça de Teatro “Cinderella” 

 

 É principalmente nesta época do ano que de-

vemos deixar sobressair o melhor que há em nós. O 

amor que se transmite de geração em geração, a 

amizade que partilhamos entre familiares, amigos, 

conhecidos, desconhecidos, mesmo que 

não estejamos todos reunidos no mesmo lugar, é a 

essência do Natal, é mágico!  

Mágico e fantástico, foi também o admirável elenco da peça de Natal 

“Cinderella”. Realizada pelos alunos do 9º ano, que em conjunto com outros 

colegas convidados, do 5º ano ao 8.º ano, e com a ajuda dos seus professo-

res, dedicaram tempo, muito carinho, amor e persistência, para nos apresen-

tarem a história de uma simples e linda rapariga do campo, que perdeu a sua 

família...  

Em Família... 
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 Porém, a moral da história diz-nos que apesar de todos os desencantos e 

obstáculos, nunca devemos perder a esperança de acreditar na bondade, ou sequer 

esquecer a nossa essência, aquilo que realmente somos.  

 Foi com este espírito que os nossos jovens nos proporcionaram 

uma excelente interpretação do que é a bondade em contraste com a crueldade, da 

alegria e da tristeza, da perda daqueles que nos são mais queridos e, que desistir ou 

deixar de acreditar não é uma opção. 

 E assim, conseguiram um trabalho magnífico! Mostraram-nos que se tivermos 

confiança, acreditarmos, não desistirmos e tivermos fé, tudo se torna um pouco me-

lhor e possível... “só precisamos de ter coragem e ser bondosos”! 

 

Um agradecimento especial ao Prof. Pedro Zagalo. 

 

A Diretora de Turma do 9.º ano, 

Prof.ª Carla Barroso 

Em Família... 
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NATAL - VIANA DO CASTELO 
 

 Durante estes últimos meses, alunos, professores e pais andaram a preparar 

a festa de Natal. Os pais andaram envolvidos em ensaios da cantata, a costurar fa-

tos e a treinar, em casa, falas de teatro com os seus filhos.  

 Na escola, as professoras ensaiavam o teatro e as danças. Pequenos e gran-

des andavam numa azáfama, para o grande dia. 

 Chegou então o momento esperado. 15 de dezembro foi o dia escolhido para 

a Festa de Natal do Externato S. João Bosco. 

 Estava uma tarde muito chuvosa mas alunos, familiares e amigos compare-

ceram em massa no Centro Cultural da cidade de Viana do Castelo.   

 “Um Natal Embrulhado” foi a peça apresentada pelos alunos do terceiro ano.  

 É uma peça adaptada que fala do verdadeiro significado do Natal que é a ce-

lebração do nascimento de Jesus. 

 Esta história passa-se na casa da família Tobias. Os pais andam numa corre-

ria a preparar o Natal. Fazer doces, jantar, compras, decorar a casa, mandar mensa-

gens e, com tudo isso, nem têm tempo para apreciar o momento. As figuras do pre-

sépio ganham vida e lamentam o facto de, de ano após ano, estarem a ser esqueci-

das, até desaparece o Menino Jesus! Depois de várias peripécias, os meninos con-

seguem fazer renascer o verdadeiro Natal na sua casa. E a família coloca o Menino 

Jesus no centro das suas vidas. 

 Foi uma peça muito divertida e alegre que conseguiu passar uma mensagem 

muito significante, em que devemos valorizar realmente o que é importante e deixar 

de lado tudo aquilo que nos afasta do essencial. Para além disso, aliou-se a festa ao 

projeto da escola sobre o Ambiente e reforçou-se a importância de reciclar. 

 Foi uma festa memorável que aqueceu o coração de quem esteve presente. 

 

Prof.. Carla Santos 

Em Família... 
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O 1.º PERÍODO NA CASA DE SANTA ANA 

 

Neste primeiro período fizemos várias atividades. 

Voluntariado nas Irmãs Missionárias da Caridade 

No dia Mundial das Missões fomos ajudar as irmãs a levar os meninos de ca-

deira de rodas à missa e a dar o almoço, depois da celebração. Temos ido au-

xiliar as irmãs um domingo por mês e ajudamos no que é necessário na vida 

da casa. 

 

 

 

 

 

Ida ao Circo 

No passado dia 1 de novembro tivemos uma oferta do maior empresário circense 

português, Victor Hugo Cardinali, para irmos assistir ao seu espetáculo de Circo. Foi 

uma tarde muito divertida e entusiasmante, recheada de contorcionismo, magia e 

muita gargalhada provocada pelos palhaços. 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 
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Dia de Mãe Margarida 

No dia 25 de novembro fomos visitar um lar de idosos. Comemorá-

vamos nesse dia a mãe de D. Bosco, Margarida Occhiena e por isso 

quisemos ir homenagear os idosos do Lar Paula Borba, da Santa 

Casa da Misericórdia de Setúbal. Esta instituição apoia cerca de 90 

idosos. Muitos deles estavam à nossa espera na sala de convívio, 

na tarde daquele domingo. Apresentámos Mãe Margarida e cantá-

mos algumas canções. Ficaram animados e contentes e no final até 

cantaram connosco alguma música mais popular. Ficou prometida 

uma nova visita. 

 

Festa de Natal 

Foram duas semanas complicadas e muito atarefadas para todas: meninas, irmãs, 

doutoras e a professora de musica. Estávamos todas um pouco cansadas pois o en-

saio era depois do jantar e algumas meninas estavam desanimadas mas a festa foi 

muito bonita e valeu a pena o esforço.  

Aconteceu no dia 15 de dezembro às 16:00h e teve diversas apresentações: um tea-

tro cujo tema era “A estrela anuncia: Jesus Cristo é a luz do mundo”, danças e muita 

música. Em particular, a parte que eu mais gostei foi o final pois a nossa ideia era 

fazer chegar a todas as pessoas a certeza que o Natal de Jesus não é só para algu-

mas, mas sim para todas e quando vi a reação do público fiquei espantada por ver 

que, ao convite da professora, as pessoas subiram ao palco para dizer: “EU também 

faço parte do Natal”.  Este final foi muito emocionante por ver que a ideia que nós 

tínhamos para transmitir foi acolhida com sucesso. 

Feliz Natal para todos! 

Ana Micaela Brito (jovem) 

Ir. Linda Vieira 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 



 

 43 

página 43  N.º 237 nov_dez 2018 

                     

 

CEIA DE NATAL  - CENTRO JUVENIL - ARCOZELO 

 

A Família reunida para celebrar a chegada do Deus Menino 

 Aclamam os audazes que a família é a obra-prima da natureza. O alicerce 

para os desafios mundanos. O copo de champanhe nos dias de glória. O mar calmo 

em tempos de tempestade. 

  O centro juvenil para nós tem cheiro de  lar, sentido de refúgio e pertença. 

Enganam-se os que acham que somos somente família de fim-de-semana. Vivemos 

juntos o quotidiano, partilhamos as lutas, concordamos em discordar, rimos até às 

dores de barriga. A estrutura coesa que somos é construída de frágeis laços, cons-

truídos a cada dia, em cada abraço. 

 Todos os sábados e todas as festas, abrimos 

as portas de nossa casa para a família alargada. 

Tentamos receber-vos da melhor forma que sabe-

mos, apesar das nossas limitações e dificuldades, 

somos muito gratos por vos ter nesta família e espe-

ramos estar sempre ao nível das vossas expetativas. 

Saibam que tentamos, com tudo o que somos, ser 

sempre o melhor para vós. Por vezes falhamos, por 

vezes vencemos.  

 Ontem o dia foi de conquista. Ficamos reple-

tos de amor. Afogados em abraços e sorrisos. Mis-

são cumprida.  

 Não podíamos acabar este texto sem agradecer à estrutura de mães e pais 

que nos ajudam, à D. Arminda e à sua super equipa que nos ajudaram na confeção 

da comida que estava formidável (e não fomos só nós a dizê-lo), a receita foi sim-

ples: quilos de carinho. Ao pai da Fátima que nos ajudou com o equipamento de 

som. Aos restantes não supramencionados que se dispuseram a ajudar no que fosse 

necessário 

 Sem vocês, nada disto seria possível. 

 A família do Centro Juvenil, Sa-

lesianas, Promotores da Paz deseja a 

todos um feliz Natal e um ótimo ano de 

2019.  

  O segredo? AMOR, toneladas 

de amor.  

Marta Vida - animadora  

 

Em Família... 

https://www.facebook.com/cjspromotoresdapaz/photos/pcb.2028923290518041/2028923150518055/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDKGpHZoKZ7sDzucaE9X1w7IILEzzw6mejd_mdZnSAJjYJY6_ArhPQsVi8qnGwXEW0peVf6aDqIQVBV&__xts__%5B0%5D=68.ARCIJSfb3vYcPRPL52ssrPa2ZAlgIIfQtPOlvxAmDdf1r60
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ENCONTROS COM DB & MM - ESPECIAL NATAL 

  

 Os Encontros com D. Bosco e Madre Mazzarello (ECDB&MM) contam, este 

ano, com um grupo de raparigas do secundário bastante dinâmico e participativo. 

Arrisco dizer, com humildade e muita gratidão a Deus e a quem se tem envolvido de 

perto e de longe, que a perseverança das raparigas neste percurso é sinal de estar-

mos num bom caminho de animação vocacional. E os pequenos rebentos precisam 

de continuar a receber cuidado, acolhimento, oração, presença e acompanhamento 

ao longo do ano.  

 Além dos encontros mensais das meninas do 3º ciclo que decorreram na Co-

munidade do Externato Nossa Senhora do Rosário, tivemos os encontros das jovens 

do Secundário, também no ENSR em Cascais e na Casa Provincial. O encontro es-

pecial de Natal, aberto a todas, foi em Setúbal, a 17 e 18 de dezembro e nele partici-

param 14 raparigas.  

 Foi muito bonito o modo como o grupo entrou logo em relação com as jovens 

da Casa de Santa’Ana. Estiveram juntas nas refeições e nos momentos de convívio 

espontâneo, e percebeu-se logo a empatia e a mútua gratidão por partilharem estes 

dois dias. Outro momento sempre importante é o convívio com a Comunidade FMA, 

que nos acolheu calorosamente, além da «boa noite» e do filme que vimos juntas.  

A animar o encontro estavam a Filipa Barbosa, a Mafalda Navarro, a Ir. Alzira e a Ir. 

Linda, que propuseram aprofundar a fé e o caminho de descoberta da vontade de 

Deus através da figura de S. José. Meditamos no que a Palavra diz sobre este ho-

mem que desempenhou um papel tão importante na história da salvação, na vida de 

Maria de Nazaré e de Jesus, certas de que José tem muito a dizer-nos com o seu 

silêncio, a sua fé, a sua humildade, a sua docilidade à vontade de Deus e as suas 

virtudes. 

 Continuamos a rezar por estas raparigas e por todas aquelas que nas nossas 

Comunidades o Senhor nos chama a acompanhar no dia a dia. Por intercessão de S. 

José, possamos ser para elas um sinal que indica Jesus e as nossas Casas lhes 

«falem» do lar de Nazaré, da vida em abundância que só Jesus pode oferecer!!  

Um Santo Natal! 

Ir. Alzira Sousa FMA 

 

 

 

 

 

 

Em Família... 



 

 45 

página 45  N.º 237 nov_dez 2018 

 

ENCONTRO DE JUNIORES – ALIANÇA SANTA MARIA 

  

 Realizou-se na Casa Provincial, dias 17 e 18 de novembro, um encontro de 

Formação para Juniores, da  Congregação da  Aliança de Santa Maria, com sede em 

Fátima. 

 Chegou o grupo de 9 Irmãs: 8 eram Juniores e 1 Formadora que iniciaram o 

encontro depois do jantar até ao dia seguinte. Foi um dia de silêncio e reflexão muito 

intenso. Manifestaram satisfação pelo ambiente recolhido, sereno e propício à medi-

tação. 

 Deram por terminado o encontro por volta das 18 horas.  Regressaram a Fáti-

ma contentes, felizes e agradecidas, prometendo um novo regresso para mais tarde, 

valorizando o local e o acolhimento.  

                                                                                   Ir. Mª Rosário Bernardino  

Acolhemos... 
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 Os motores começam a ser lubrifica-

dos e os seus silvos já se fazem ouvir...  O 

staff já definiu planos. Os dias que faltam 

estão resvés com o início do CP2019. 

Quando este se realizar, a Província estará 

representada na máxima força e abrangên-

cia que é possível constituir. 

 Um Capítulo Provincial é sempre um 

apelo à mudança, colocando à prova os que 

lutam para vencer o medo de fracassar, os 

que temem ficar para trás ou do lado da 

sombra ou então o apelo vanguardista daqueles que pensam construir um mundo 

totalmente novo. Difícil mesmo, para todos os capitulares, é abdicar de aparentes 

verdades dogmáticas para ponderar as consequências das propostas apresentadas. 

É que, de facto, o desafio lançado pelo Reitor-Mor a toda a Congregação, na convo-

cação do Capítulo Geral 28, é de uma audácia profética e de uma visão desconcer-

tante que baralha o mais otimista e corajoso. E tudo está, sabiamente condensado, 

na frase interpelante e combativa: QUE SALESIANOS PARA OS JOVENS DE HO-

JE? (…) 

 Capítulo Provincial 2019: reunião magna que direciona para espaços onde o 

medo da mudança não tem mercado nem o calculismo folha Excel. 

Que salesianos para os jovens de hoje? – pergunta o Reitor-Mor. 

Que jovens para os salesianos de hoje? – perguntamos nós. 

A resposta pertence-nos! •  

Notícia do Boletim Salesiano n.º 571 de novembro de 2018 

Vem aí... 
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 Maria Cecília Pinto, irmã da Irmã Celeste Pinto - 05 de dezembro. 

 

 Mª Deonilde Antunes , irmã da Irmã Laurinda Antunes - 11 de dezembro.  

 

 António Sancho dos Santos, pai da Irmã Marsília Santos - 20 de dezembro. 

 

 

 

 

 

 

“Nós não somos nem eternos nem efémeros: somos homens e mulheres em 

caminho no tempo, tempo que começa e tempo que acaba”  

Papa Francisco 

O Senhor Chamou a Si... 


