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Sintonia Sintonia 

Frase do mês  

 
Nós possuímos a riqueza do Sistema Preventivo que é luz e força para "caminhar 

juntos" e cultivar no nosso serviço educativo os aspetos que caraterizam o estilo 

sinodal: «o sentido sagrado da pessoa humana, o acolhimento alegre e familiar, a 

confiança, proximidade, hospitalidade, solidariedade, gratuidade, integração, o 

reconhecimento do outro por aquilo que é».  

Madre Yvonne – Circular 988  
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Editorial 
  

 
 

 

 Queridas Irmãs e amigos, 

 

 Estamos a chegar ao final de mais um ano letivo-pastoral! 

 Foi um ano letivo repleto de atividades, desafios, momentos de alegria e tris-

tezas, de esperanças e de lutas, de metas alcançadas e outras por alcançar! 

 Terminar um ano letivo é convite a agradecer e reabilitar a generosidade, a 

coragem, a gratuidade de tantos momentos ricos de experiências de crescimento 

humano e espiritual; de encontros e reencontros, de partilha e de comunhão. 

 Tempo para agradecer o dom da presença de Deus e de Maria em nós e nos 

outros. Em Jesus e Maria encontrámos a confiança e a certeza de que, na nossa 

pequenez e pobreza, se fizeram em nós e através de nós maravilhas! 

 Nos cinco pães e nos dois peixes oferecidos com amor e generosidade do 

coração, Deus multiplicou tudo em dom, em alimento abundante que saciou a multi-

dão faminta dos bens de Deus. 

 Agradecer a ternura de um Deus que se fez próximo acalentou a nossa cami-

nhada, abriu caminhos novos e alargou os horizontes. 

 Chegou o tempo de parar e avaliar! 

 Parar para nos colocarmos diante de Deus e dos outros e avaliar com verda-

de e humildade os caminhos percorridos, as metas alcançadas, as luzes e as som-

bras do caminho feito. 

 Parar para perceber quais os instrumentos que precisamos de recuperar, 

para trabalharmos em sinergia, união de esforços e juntos construirmos comunida-

des proféticas e geradoras de vida nova. Comunidades que sejam seio fecundo de 

novas vocações. 

 Terminar mais um ano letivo é também pensar nos dias de férias, de descan-

so merecido para recuperar novas forças. É uma oportunidade para cuidar da “Casa 

Comum” estando mais sensíveis aos problemas ecológicos e às necessidades das 

pessoas que cruzam os nossos caminhos. 

 Que o tempo de férias seja um tempo de maior interioridade, de oração, de 

aprofundamento da nossa vida espiritual, de encontro com a Palavra de Deus. É a 

Palavra lida e meditada que revigora a nossa fé e alimenta a nossa adesão e fideli-

dade a Cristo e à missão. As férias são o tempo que nos faz sair de nós mesmos da 

nossa autossuficiência e autorreferencialidade para nos abrirmos ao outro olhando-o 

com mais amor e carinho, dispondo do nosso tempo para o serviço humilde e gratui-

to. 

 Em tempo de férias celebramos o dia da Fidelidade e iniciamos o triénio de 

preparação para o 150º aniversário da fundação do Instituto. Lembrar o dia 5 de 

agosto de 1872 é fazer memória das nossas raízes e revigorar a nossa aliança de 

Amor no hoje da história. 

 Como Maria, a Mulher atenta aos pormenores da vida quoti-

diana, saibamos estar atentos aos sinais em que Deus nos 

revela o seu amor infinito, por nós e pela humanidade. 

 

Ir. Rosa Cândida Gomes 

A Palavra da Provincial... 
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OS ADULTOS E O MUNDO DAS CRIANÇAS 

 

 É tão bom quando os adultos continuam a conservar o que de mais belo exis-

te no mundo das crianças! A capacidade de encantar e de comunicar o que nos vai 

na alma. Bem razão tinha o poeta para cantar que o melhor do mundo são as flores, 

a poesia e as crianças. 

 Há tradições que o tempo deve obrigatoriamente conservar e perpetuar. São 

momentos, não só de arte, mas sobretudo de muita ternura. Refiro-me ao tempo que 

os pais dispensaram, as horas que deixaram de dormir, os momentos de lazer que 

ocuparam, para prepararem a linda surpresa festiva que ofertaram aos seus filhos. 

 O dia 31 de maio, último dia do 

mês de Maria, foi um dia memorável que 

se viveu no Externato. Iniciou-se o dia com 

um momento de diálogo entre o céu e a 

terra. 50 Ave Marias em honra da Mãe do 

Céu e nossa Mãe, ecoaram no recinto de 

entrada do Externato, acompanhadas 

pelas lindas flores que cada aluno ostenta-

va, com alegria, para oferecer no momento 

próprio à Mãe de Jesus. Este início deu 

um tom festivo a todo o dia que continuou 

na atitude generosa de quem se sente soli-

dário com o sofrimento das crianças que 

permanecem no IPO, dias, meses e até 

anos. 

 Chegou finalmente a surpresa tão 

desejada. Os pais, embora entrassem mui-

to discretamente na escola, não passaram despercebidos e bem depressa galvaniza-

ram todo o ambiente. A agitação e a ansiedade depressa se fizeram notar, até à hora 

do início da festa. 

 Quando os pais começaram a aparecer no palco, foi o delírio total. Todos 

reconheceram os seus pais e estes também detetaram no universo infantil, a carinha 

que lhes era mais familiar. Esta troca de olhares e de atenções é a melhor recom-

pensa para tanto esforço despendido. A sessão decorreu sempre muito animada e 

muito participada. 

 Tradições destas merecem bem o nome que têm, pois são momentos de vida 

que vão moldando o coração dos mais novos e os vão preparando para enfrentarem 

o futuro com serenidade, alegria e muita vontade de viver. 

  

Anita Carvalho , FMA 

Em Comunidade... 
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CAFÉ-CONCERTO - “O TEMPO” 
 

“Eu sei, que a vida tem pressa  

que tudo aconteça,  

sem que a gente peça,  

Eu sei,  

Eu sei, que o tempo não pára,  

tempo é coisa rara  

e a gente só repara,  

quando ele já passou”  
                                                              Mariza  

 

 

 Ouvimos todos os dias e em muitos lugares: “não tenho tempo”. Nesta corre-

ria, que é a vida, culpamos o tempo, esse bandido clandestino, de não estarmos com 

os nossos. Queixamo-nos muitas vezes que o tempo passa demasiado rápido. Sofre-

mos pelo que há-de vir, choramos pelo que passou e esquecemo-nos de apreciar o 

tempo de agora.  

 No dia 27 de abril de 2019, realizou-se no Centro Juvenil Sale-

sianas Promotores da Paz (Arcozelo) mais um ‘café-concerto’, desta vez 

com o tema “O tempo”. Fizemos tempo para escutar, fizemos tempo 

para estar. E que bem estivemos! Os artistas encantaram, como já tem 

sido hábito.  

 Abraçamos, batemos palmas e desafinamos nas músicas que nos 

fazem vibrar o coração. O reportório foi variado e intemporal (não fosse o 

tema ser o próprio do tempo).  

 O tempo, precioso como só ele é, tem essa mania de nos ensinar 

à bruta a vivermos da melhor maneira, ensina-nos que é mais do que o 

suficiente se for apreciado a cada batimento cardíaco.  

 É preciso que estejamos de olhos abertos e de coração acordado 

para não o deixar passar em vão. Que saibamos reparar nele antes de 

passar, que saibamos dar tempo ao que realmente é importante: fazermo

-nos presentes, encurtando as distâncias daqueles que vivem connosco e 

que tantas vezes nos passam ao lado.  

 Estejam presentes! Façam valer a pena cada segundo deste tem-

po que corre!  

 

  

Marta Vida, Animadora 

Com os Jovens... 
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JOVENS COMPROMETIDOS COM CRISTO, 

A CAMINHO DA SANTIDADE 

 

 No passado dia 9 de junho, cerca de trinta jovens, dos 10 aos 15 anos, do 

Movimento Juvenil Salesiano (MJS) de Setúbal disseram um forte “sim” ao carisma de 

D. Bosco e Madre Mazzarello, na celebração das suas Promessas de pertença ao 

Movimento. 

 Os grupos de ADS e ClubeBosco começaram o seu caminho no sábado. No 

ano em que o Reitor-Mor nos pediu para sermos todos santos, estes jovens, guiados 

pelo imaginário de super-heróis e pelos testemunhos de caminho de santidade de 

Carlo Acutis, Guido Schäffer e Miguel Magone, descobriram como ser santos à luz da 

Espiritualidade Juvenil Salesiana. No domingo, acolheram o grupo dos mais novos, os 

Mini-ADS, e juntos comprometeram-se a trabalhar cada uma das caraterísticas da 

espiritualidade que os une. Foi um fim-de-semana verdadeiramente em família, com 

muita alegria, partilha sincera, crescimento na fé, união e serviço. 

 A Eucaristia, presidida pelo Pe. Álvaro Lago foi o momento forte do compro-

misso para todos. Do lenço branco ao azul, todos deram firmes passos de entrega a 

Jesus e empenho no movimento, mas sobretudo rumo à grande meta – a santidade. A 

celebração ganhou ainda mais cor com a graça da Promessa da Coordenadora do 

Conselho Nacional do MJS, Mafalda Batalheiro. Para os mais novos, foi um importan-

te testemunho de como, sendo MJS, podemos sonhar alto e com desejo do verdadei-

ro Céu.   

Catarina Barreto 

Com os Jovens... 
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ENCERRAMENTO DA CATEQUESE E CENTRO JUVENIL 

 

 No dia 8 de junho foi a conclusão das atividades pastorais que todos os sába-

dos se desenvolvem em nossa casa. Tivemos um dia de reflexão e 

convivo. 

 O grupo de jovens que se prepara para fazer o crisma foi convi-

dado a viver uma manhã de reflexão e convívio. O encontro teve início 

com uma oração, na qual puderam partilhar a Palavra de Deus do 

Domingo de Pentecostes.   

 Tiveram a oportunidade de refletir sobre a fé. A irmã Maria das 

Dores Rodrigues falou ao grupo sobre a fé como compromisso e ade-

são à Pessoa de Jesus Cristo. Os jovens apreciaram muito a exposi-

ção do tema bem como, aproveitaram o momento, para desfazer algu-

mas dúvidas. 

 Na segunda parte da manhã visualizamos um filme: “Realizar o impossível”. 

Este filme demostra o quanto é preciso trabalhar e lutar para realizar os nossos 

sonhos e da importância do perfil das pessoas adultas que nos acompanham. 

Chegada a hora do almoço, partilhamos o que cada um tinha trazido para comer. 

Depois foi o momento de convívio, jogo, dança, etc... 

 Da parte da tarde os protagonistas aumentaram. Os vários gru-

pos da catequese tinham sido convidados para uma tarde de convívio. 

Juntamente com os pais que estavam presentes e todos os grupos da 

catequese, reunimo-nos na capela para um momento de oração e de 

conclusão das atividades. 

 Seguiu-se um lanche partilhado e, como conclusão, o grupo de 

dança brindou-nos com as danças que ao longo do terceiro período foi 

preparando.  

 Foi um dia diferente, mas muito positivo.    

 

Diana Arrobas, FMA 

Com os Jovens... 
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CELEBRAÇÃO DAS PROMESSAS NO MJS - FARO 

 

 Manhã do dia 15 de junho. Pelas 9h15, mais coisa menos coisa, foram che-

gando ao Colégio 30 rostos serenos, sorridentes e felizes. Era um dia diferente, era 

sábado, era o dia de “receber o lenço” e fazer a promessa no Movimento Juvenil 

Salesiano. Às 9h30, reunimos na capela do Colégio para começarmos o dia com a 

oração da manhã, orientada pela animadora Joana Abelheira. Seguiram-se as pala-

vras de estímulo dos responsáveis nacionais, Ir. Alzira Sousa e P. Álvaro Lago. Hou-

ve um tempo para o sacramento da confissão e para jogos a cargo das animadoras. 

 Às 11h30, a Capela estava cheia com a presença das famílias e demos início 

à eucaristia bem festiva, presidida pelo P. Álvaro que cativou a assembleia. Connos-

co estava também a Provincial, Ir. Rosa Cândida que assistiu às promessas - 16 len-

ços amarelos, 10 verdes, 3 azuis e um vermelho – e no final entregou uma lembran-

ça. Contámos também com um grupo das Guias de Faro que se quiseram unir a nós 

e a quem agradecemos a presença. 

 Seguiu-se o almoço com o muito que as famílias trouxeram e cuidadosamen-

te foi apresentado por um grupo de mães que tudo dispuseram com carinho e arte. 

Foi um dia de Dom que agradecemos a Deus.   

 

Guida Coelho, FMA 

Com os Jovens... 
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CRISMAS EM SANTO ANTÓNIO - VENDAS NOVAS 

 

 No Domingo da Santíssima Trindade, dia 16 de Junho, D. Francisco José Sen-

ra Coelho, Arcebispo de Évora, presidiu, na Igreja de Santo António, à Eucaristia 

Dominical e ministrou o Sacramento da Confirmação a 24 crismandos, entre jovens e 

adultos, das Paróquias de Vendas Novas. Na homilia, o Sr. Arcebispo exortou os cris-

mandos a serem “mensageiros de Jesus”, sobretudo junto dos seus “familiares e ami-

gos”.   

 

Comunidade FMA 

Com os Jovens... 
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Em Família... 

ARRAIAL NA CRECHE DE PARANHOS 
 

 O arraial para nós portugueses é sempre uma festa de muita alegria e saudá-

vel convívio com toda a Comunidade Educativa, incluindo os avós e amigos. Esta 

festa começa a ser preparada uns dias antes com ensaios, de pedido de prémios 

para as rifas… e muitos outros preparativos. 

 A colaboração de todos é necessária e foi muito preciosa, quer quem vendeu 

as rifas, quer quem as comprou, quer quem ofereceu objetos para a quermesse, 

quem as enumerou e vendeu. Houve quem providenciou o caldo verde, as sardinhas 

e o pão, a aparelhagem musical que muito animou. 

 Todos colaboraram, cada um à sua maneira para que esta festa convívio 

tenha corrido muito bem. Não podíamos deixar de fora os nossos atores, que abri-

lhantaram a noite com as danças, ginástica e Karaté. 

 Não podem ser dispensados os parabéns aos jovens, às crianças, funcioná-

rias, Educadores, mães e, claro, também as Irmãs que aqui trabalham e representam 

as várias gerações passadas nesta casa ao longo de 59 anos. 

 Todos gratos uns aos outros porque juntos conseguimos criar um ambiente 

de família sereno, onde as crianças e adultos se sentiram felizes. 

  

Palmira Teixeira, FMA 
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VIVENDO O ESPÍRITO SALESIANO E 

A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Para vivermos o mês de Maria de uma forma mais unida 

e familiar, Maria visitou, com a sua “Capelinha”, as casas dos 

nossos alunos abençoando-as. 

Às turmas de quarto ano foi proposto que os Pais e 

Encarregados de Educação construíssem um terço com mate-

riais recicláveis, com cores e tamanhos diversos. O objetivo era 

conduzir as famílias a momentos de oração com os filhos. Para 

além de se rezar o terço nas salas de aula com os terços elaborados, os mesmos 

serviram para que alunos e famílias se unissem em oração. Apareceram trabalhos 

fantásticos concebidos com tanta dedicação e carinho. 

Como Escola Católica, Salesiana e dotadas de um 

Espírito aberto que nos é características, mais uma vez, as 

professoras de quarto ano decidiram propor novo desafio 

aos Pais e Encarregados de Educação: a construção de um 

altar de Santo António. Foram dadas às famílias algumas 

pistas e exemplos simples, o resto ficou por conta da criatividade de todos. Com o 

objetivo de uma verdadeira interdisciplinaridade e flexibilidade curricular entre as 

áreas de Estudo do Meio, História, Português, Artes Visuais e o Meio onde estamos 

inseridos, eis que o desafio mais uma vez superou todas as expectativas de forma 

maravilhosa; dando especial destaque a alguns avós que também participaram junto 

das crianças, Pais e Encarregados de Educação. 

A imagem de Santo António, padroeiro de Cascais, foi ela-

borada nas aulas de Artes Visuais pelos alunos com a ajuda das 

professoras e, no dia 11 de junho, lá foram aparecendo verdadei-

ras obras de arte: os altares de Santo António. 

Os Pais aderiram a qualquer um destes projetos com muita 

dedicação, carinho, criatividade e exigência. Ficaram uns altares muito coloridos e ao 

jeito de Santos Populares. A exposição destes trabalhos ficou patente no coberto do 

1º Ciclo e, no dia do Arraial, no Externato Nossa Senhora do Rosário dando cor e 

vida à festividade vivida nesse dia. Por tudo damos graças a Deus.  

                                                                                 

Encarnação Belo. Professora 

Em Família... 



 

 12 

página 12  N.º 240 Mai_Jun 2019 

Em Família... 

MOMENTOS DE GRATIDÃO 

 

 Foi no dia  19 de maio de 2019 que a nossa Ir. Lívia Giacomolli celebrou 

100 anos de vida! A comunidade felicitou-a também por ser a 1ª FMA em Portugal a 

atingir tal centenário! Com o canto de Parabéns e de louvor à vida, seguiu-se uma 

pequena saudação dirigida pela diretora, Ir. Rosa Teixeira e que resumimos nas 

palavras seguintes: 

 Em Saconne di Brentonico, nasceu uma linda menina, filha de Enrico e de 

Giuseppina a quem deram o nome de Lívia Teresa Giacomolli, que muito amaram. O 

batistério de Brentonico imergiu-a nas águas do batismo e ela ficou marcada pelo 

selo do Espírito de Deus, que já a sonhara para futura FMA, na grande Família sale-

siana. Quando frequentava o Oratória das Irmãs de Maria Bambina sentiu o desejo 

de ser uma delas mas, como tinha de esperar pelos 18 anos e naquela altura só 

tinha catorze, decidiu bater à porta das irmãs salesianas e … nunca mais saiu. Ainda 

jovem irmã do Instituto das FMA, as Superioras pediram-lhe 

para vir para Portugal e desde o longínquo 1942 vive nesta ter-

ra à beira mar plantada tendo passado por várias presenças 

educativas desta nossa Província Nossa Senhora de Fátima. 

Desde 2015, integrou o 1º grupo destinado a esta Casa S. José 

onde vive ao lado de tantas Irmãs e funcionárias que muito lhe 

querem e a quem tanto deve, de carinho, cuidado, gestos gra-

tuitos. O seu habitual sorriso é resposta a tanta ternura e grati-

dão por todo o cansaço e desvelo! 

 Ir. Lívia, nesta cama-altar de oferta ao Senhor, continue 

na abençoada disposição de tudo Lhe oferecer até à grande 

hora da partida. Por este dia abençoado, as nossas sinceras 

felicitações!  Seguiu-se a bênção de Nossa Senhora Auxiliadora administrada pelo 

salesiano Pe. David Bernardo da comunidade de Manique, cuja presença foi tão fra-

terna quanto agradável e benfazeja! 

 Quase um mês depois, no passado dia 15 de junho, a comunidade celebrou o 

dia da gratidão marcado pela alegria e simplicidade. Momentos marcantes do dia 

foram a Eucaristia, celebrada no fim da manhã e um tempo vespertino de recreio à 

salesiana em que as artistas trouxeram ao palco canções dos velhos tempos e, com 

a criatividade que a idade permitiu, preencheram 60 minutos de tão bom e agradável 

convívio, com unção portuguesa e mornesina. E no meio da festa, a surpreendente 

visita de Madre Mazzarello cujas belas e profundas recomendações foram qual água 

de cascata a inundar as nossas sedes. E, cla-

ro, terminou mesmo a dizer que nos encontre-

mos sempre e todas no Coração de Jesus!  

 À mesa da Eucaristia e do Convívio, 

sucedeu a da merenda partilhada com toda a 

Comunidade e colaboradores presentes. Foi 

bom, foi bonito, foi salutar!  

 Magnificat! Magnificat!     

Rosita Teixeira, FMA 



 

 13 

página 13  N.º 240 Mai_Jun 2019 

Em Família... 

HÁ FESTA NO PARQUE 
 

 Nos dias 1 e 2 de junho a nossa escola esteve presente, pela primeira vez, 

no evento “Há Festa no Parque”, organizado pela Câmara Municipal de Setúbal, que 

já conta com cinco edições. 

 Este foi um evento lúdico e pedagógico para toda a família, onde se assinalou 

o Dia Mundial da Criança e o encerramento do ano letivo. Decorreu no Parque do 

Bonfim com uma grande variedade de atividades gratuitas, desde brincadeiras, jogos 

tradicionais, insufláveis, escalada, arborismo e slide. 

 A nossa escola participou ativamente com a exposição de alguns projetos e 

trabalhos dos alunos e com algumas atividades que fizeram as delícias dos mais 

novos e não só! Desde a elaboração de puzzles alusivos aos espaços da escola, pin-

tura, elaboração de porta-chaves até à construção de um Mural dos Elogios feito a 

dois – pais e filhos, muita foi a animação ao longo dos dois dias. 

 Foi, de facto, uma oportunidade única de nos fazermos conhecer e mostrar 

todo o nosso potencial. 

 Deixamos, desde já, um agradecimento especial à Câmara Municipal de 

Setúbal por esta oportunidade, certos de novas participações com outras novidades, 

projetos e atividades. 

  

A equipa da Pré-Escolar da Casa de Santa Ana   
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Em Família... 

ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO 

 

Maio é o mês de Maria. Os dias 13, 24 e 31 são datas que a nossa escola 

assinala, anualmente, com cerimónias muito importantes e significativas para toda a 

comunidade educativa. 

Este ano o encerramento do mês foi, novamente, muito bonito. Todos os 

meninos e meninas da Pré-escolar e 1.º Ciclo, trouxemos de casa uma flor e muitos 

sorrisos para oferecer a Nossa Senhora, representando, deste modo, o amor e o 

carinho que cada um de nós sente pela Mãe do Céu. 

A cerimónia decorreu à tarde. Rezou-se a oração do terço, oração que Nossa 

Senhora pediu em Fátima, pela paz e pela conversão dos pecadores. Dez crianças 

de cada ano orientaram a dezena de ave-marias. No fim de cada mistério, de braços 

erguidos, segurando as flores, cantávamos a Glória à Trindade. Depois, junto da 

imagem Nossa Senhora de Fátima, colocámos com muito carinho a flor, testemu-

nhando a nossa devoção e o amor dos corações. 

Fechámos, assim, mais um mês de maio, homenageando aquela Senhora 

linda, de rosto mais brilhante que o sol, pedindo que nos protegesse a nós e à nossa 

família, com o seu amor infinito e que nos ajudasse, também, a fazer a nossa parte, 

na construção de um mundo melhor e mais fraterno. 

 

3.º ano A, Casa de Santa Ana 
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Em Família... 

TORNEIO SOCIEDADE DA ALEGRIA 

 

 No dia cinco de junho, a Escola Primária Santa Ana teve o prazer de organi-

zar o primeiro Torneio da Sociedade da Alegria. 

 Nesta 1.ª edição, os protagonistas foram os finalistas da nossa escola e os 

nossos amigos do 4.º ano do Colégio Laura Vicunha, que disputaram uma saudável 

partida de futebol. O torneio regia-se pelos mesmos princípios da Sociedade da Ale-

gria, criada pelo nosso fundador Dom Bosco. A alegria era o principal mote do tor-

neio, bem como o cumprimento dos deveres escolares e religiosos. Os alunos foram 

exemplares, fazendo jus aos objetivos traçados: 

- Fomentar os laços de amizade e de familiaridade entre escolas salesianas; 

- Promover o gosto pela prática desportiva; 

- Cultivar e desenvolver o espírito de grupo, o “fair play” e o convívio entre os alunos; 

- Adaptar o futebol ao processo de socialização das crianças. 

O convívio iniciou-se às 10:00 h, com a receção ao Colégio Laura Vicunha.  As tur-

mas realizaram o aquecimento ao som de muita música e vibraram com a coreogra-

fia do Hino Bienvenido efetuada pelas alunas do 4.º ano da Escola Primária de Santa 

Ana. 

 Os atletas mostraram-se muito ansiosos e muito felizes pela participação nes-

te evento. O jogo foi renhido e bem disputado. O resultado foi uma grande vitória 

para ambas as escolas, pela bonita e honrada participação de cada uma.  

 A Taça da Sociedade da Alegria foi entregue pela Irmã São ao próximo orga-

nizador do torneio, o Colégio Laura Vicunha. 

 Em seguida, os alunos foram para o Parque do Bonfim desfrutar de um almo-

ço de convívio e de muitas brincadeiras no jardim. Por fim, os alunos do Colégio Lau-

ra Vicunha visitaram a nossa escola e todos os alunos do 4.º ano foram presentea-

dos, pela Irmã São, com o livro Os Protagonistas. 

No final, efetuaram-se as despedidas e os agradecimentos. Ficou a certeza que, 

neste dia, os laços da família Salesiana foram fortalecidos.  

Marco Belchior, Professor 
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A GRATIDÃO É UM ESPELHO DA ALMA 
 

 Fazendo memória da festa que nos foi deixada por S. João Bosco, a Casa 

Santa Ana celebrou, nos dias 5 e 6 de abril, a Festa da Gratidão. Esta é uma tradi-

ção do carisma salesiano, festejada desde D. Bosco, que recebia com alegria as 

homenagens preparadas pelos seus jovens, pois eram sinal de um «coração nobre», 

capaz de reconhecer o bem à sua volta. Nos dias anteriores à festa, cada grupo de 

crianças preparou uma parte desta festa, a fim de introduzir, desde a mais tenra ida-

de, a alegria de sermos reconhecidos e gratos àqueles que nos fazem o bem. As 

crianças das salas dos 3 e 4 anos ofereceram, com muita graciosidade, uma coreo-

grafia de agradecimento dirigida aos colaboradores não docentes. As crianças da 

sala dos 5 anos e das turmas do 4.º ano (os finalistas) prepararam, com muito amor, 

postais de agradecimento às famílias. Os alunos dos 1.º e 2.º anos escreveram, com 

muito carinho, acrósticos com o nome dos colaboradores docentes. Os alunos do 3.º 

ano escreveram poemas, com muita ternura, dedicados a cada Irmã da nossa comu-

nidade. Na sexta-feira, último dia de aulas, na parte da tarde, a comunidade educati-

va reuniu-se no salão para juntos nos alegrarmos por partilharmos tantos momentos 

deste caminhar. Cada grupo de crianças apresentou um pouco do seu trabalho. 

Entre cada atuação ainda pudemos assistir a um pequeno vídeo das mesmas a pre-

parem este seu trabalho. Mas as surpresas foram muitas! Após a apresentação de 

todos os nossos estimados alunos, também as nossas queridas Irmãs nos surpreen-

deram com uma música que cantaram para toda a comunidade. Apesar do curto 

ensaio, as vozes estiveram bem afinadas e todos ficámos alegremente maravilha-

dos! 

Para concluir, vários representantes da comunidade educativa subiram ao 

palco, dançaram e cantaram para agradecer aos queridos alunos, os quais 

são a razão de existir desta comunidade. Esta pequena atuação vinha a 

ser ensaiada na escola, em segredo, há algumas semanas, ao final do dia. 

Os «bailarinos» terminaram com a coreografia da canção «Bem-vindo D. 

Bosco» e um cartaz de agradecimento aos alunos. 

 Todos nos sentimos de coração cheio ao longo de toda a tarde e ainda mais 

quando percebemos a alegria das nossas crianças por nós lhes estarmos a agrade-

cer. Para finalizar, a Irmã São dirigiu-nos algumas palavras e distribuiu um chupa por 

cada criança, que fez as delícias da pequenada. No entanto, ainda faltava o agrade-

cimento maior: a Deus, nosso Senhor! Assim, no dia seguinte, sábado, pelas 10:30h, 

toda a comunidade, desta vez incluindo os pais, se juntou na nossa Sé Catedral, 

para, com alegria e entusiasmo, celebrarmos a Eucaristia da Gratidão, com o nosso 

pároco, o Padre Rui Rosmaninho. Os cânticos foram sendo ensaiados ao longo das 

semanas quer pelo coro, quer por todos os alunos nos ensaios gerais. As crianças 

do Pré-escolar ficaram encarregues do cântico de entrada e as suas doces vozes 

ouviram-se muito bem. O 1.º e o 2.º ano preparam o Ofertório e o 3.º ano as preces 

da oração dos Fiéis. Na Ação de Graças uma menina leu um poema de agradeci-

mento a Deus, escrito pelos alunos do 4.º ano. Foram muitas as famílias presentes e 

todas as crianças se esforçaram por participar ativa e alegremente. 

Todos voltámos para casa com a certeza de que a maior Graça recebida são os 

Dons que de Deus nos vêm!  

Bruna Eloísa 

Em Família... 
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DAQUI, VIANA DO CASTELO!.... 
 

 A Festa da Gratidão é sempre vivida com alegria e emoção por toda a Comu-

nidade Educativa. Os alunos vibram com toda a preparação e esperam ansiosamen-

te pelo dia em que podem demonstrar o agradecimento a todas as pessoas que lhes 

estão próximas. 

 Na sexta-feira, dia 31 de maio, celebrámos a Eucaristia na Sé Catedral, de 

Viana do Castelo. Os cânticos, as leituras e as encenações  foram uma grande mani-

festação da nossa gratidão e a expressão do nosso louvor a Deus e Maria, Mãe e 

modelo da Igreja. 

 No domingo, dia 2 de junho, realizámos o espetáculo “A Valéria e a Vida”, no 

Centro Cultural de Viana do Castelo que é a grande sala de visitas do Concelho. Par-

tindo da história adaptada de Sidónio Muralha, quisemos passar a mensagem de 

proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. A personagem Valéria ao 

passear pelo vale verde vai dialogando com o riacho, os peixes, as plantas e as 

árvores e apercebe-se que estão doentes por causa dos erros que os homens come-

tem. A chuva, o ar e o mar contam-lhe que também eles estão poluídos e mostram-

lhe que é necessário salvar a Natureza. Uma corrente de solidariedade é iniciada por 

Valéria, através de cartas enviadas a todo o mundo. A mensagem chegou ao cora-

ção de todos os meninos que serão os homens e mulheres de amanhã e a sua pala-

vra será cumprida e o mundo será salvo.  

 Esta temática tão atual e importante chegou aos corações de todos através 

de brilhantes encenações dos nossos alunos. O teatro, músicas e danças transmiti-

ram a alegria caraterística da nossa escola, inspirados em D. Bosco e de Madre 

Mazzarello.     

 

A Comunidade de Viana do Castelo 
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FLORES PARA MARIA… NA LUDOTECA DA GALIZA 

 

 Com dois momentos de boas-tardes, um aos mais velhos e outro aos mais 

pequenos, tentámos motivar as crianças para a vivência do mês de Nossa Senhora. 

Usámos duas apresentações sobre a mensagem de Fátima e ficou visualizada no 

placard a oração da Ave-Maria, junto do poster de Nossa Senhora onde também 

estava uma caixa com muitas florinhas. Explicámos a prática para cada dia do mês: 

crescer no amor à nossa Mãe do Céu, rezando cada dia a Ave-Maria e invocando-A 

com o lindo nome escrito no verso de uma flor que depois colocavam no placard.  

 Ao longo do mês, se lhes recordávamos, um ou outro lá ia rezar e invocá-LA 

com amor. Talvez, e queremos assim pensar, tenha havido muitos outros olhares 

puros e inocentes dirigidos no silêncio dos corações para a imagem de Maria, nossa 

querida Mãe!  

 Uma certeza temos e nos faz avançar: Maria Auxiliadora passeia cada dia 

nos corredores da Ludoteca e protege a todos com o seu manto!  

 

A comunidade da Galiza 
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PIERA RUFFINATO, DIRETORA DA FACULDADE “AUXILIUM”  

  

 A Madre Geral das Filhas de Maria Auxiliadora, Ir. Yvonne Reungoat, na qua-

lidade de Vice Gran Chanceler da Faculdade de Ciências da Educação “Auxilium”, 

no dia 11 de junho de 2019, comunicou a nomeação de Ir. Piera Ruffinatto como 

diretora da Faculdade para o triénio 2019-2022. 

 

 Ao dar a notícia, a Madre destacou a importância de «continuar a levar em 

frente a missão cultural da Faculdade em sinergia e comunhão» e convidou a «reler 

o que foi vivido nos 50 anos passados para reconhecer os sinais da presença do 

Senhor: Foi Ele quem guiou a história, passo a passo». 

 A Madre Yvonne Reungoat afirmou que «a formação de futuros educadores e 

educadoras deve ser marcada por um discernimento contínuo para ajustar a forma-

ção cultural às mudanças da época que vão ocorrendo e que pedem uma “corajosa 

revolução cultural”, para auscultar as exigências sempre novas das gerações atuais, 

para encontrar juntos as respostas mais adequadas». (...) 

Insistiu especialmente na formação pedagógica de cada Filha de Maria Auxiliadora, 

perguntando-se se cada uma se empenhou verdadeiramente na preparação, para 

responder às necessidades dos jovens que «esperam escuta e disponibilidade na 

busca do sentido da vida e da autêntica felicidade, que pedem para caminharmos 

com eles para humanizar o mundo». 

(…..) 

 A Madre renovou o sincero e afetuoso agradecimento à Ir. Pina Del Core pelo 

serviço competente e que, após nove anos, conclui o seu mandato de animação 

como Diretora. 

 

 (Site oficial do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora)     
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140 ANOS DA CHEGADA DE MADRE MAZZARELLO 

A NIZZA MONFERRATO  
  

 Por ocasião dos 140 anos da chegada, a Nizza Monferrato, de Madre Mazza-

rello, Cofundadora do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e da restituição ao 

decoro e ao culto do Santuário “Nossa Senhora das Graças”, chamado pelo povo do 

lugar “a Madona”, as Filhas de Maria Auxiliadora, com os membros e os amigos da 

Família Salesiana e toda a comunidade escolar celebraram no dia 13 de maio de 

2019 a agradável ocorrência. 

 Com o Patrocínio da Cidade de Nizza Monferrato, em colaboração com o 

polo cultural (Arquivo e Biblioteca) da diocese de Acqui, as várias ordens da Escola 

“Nossa Senhora das Graças”, o Arquivo Histórico, a Companhia teatral “alla Madon-

na”, o Oratório de Maria, os cursos de Formação Profissional (CIOFS-FP), as Ex-

alunas, os Salesianos Cooperadores, os pais dos adolescentes e tantos amigos 

deram o seu grande contributo para tornar mais rica e mais envolvente a festa que 

de Nizza, também graças às fotos que serão feitas e aos vídeos que serão gravados, 

chegará até os confins do mundo salesiano.   

 

 (Site oficial do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora)     
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30ª ASSEMBLEIA NACIONAL DAS EX-A.FMA  

 

 Foi com muita alegria e entusiasmo que um grupo de 49 Ex-Alunas partiu do  

Steyler Hotel Fátima, no  dia 16 de Março, pelas  13.00h  em direção aos  Valinhos 

mais precisamente ao local onde Nossa Senhora   apareceu aos  três  Pastorinhos 

no dia 19 de Agosto de 1917. A tarde estava maravilhosa, o ar dos Valinhos estava 

leve e convidada a rezar, a meditar a deixarmo-nos levar…e foi assim que iniciamos 

a “ Marcha pela Vida”. 

 Com muita calma, serenidade e em atitude de louvor fizemos o caminho até à 

Loca do Cabeço; em cinco paragens meditámos nas aparições de Nossa Senhora e 

do Anjo, rezámos e cantámos. 

 Regressámos ao Hotel para a apresentação do tema: “A santidade também 

é para Ti” onde o Sr. Pe. José Augusto, svd, falou da santidade como DOM, como 

Mandamento e como Missão. No hotel já estavam mais alguns Ex-A o que fez com 

que no total tivessem participado 52 Ex-A.FMA. 

 Foi um apelo a que cada Ex- A, no seu dia-a-dia, seja testemunho dos gestos 

simples e cheios de ternura, foi um chamamento a que façamos a diferença… 

 Seguiu-se o serão salesiano que correu muito bem e onde sentimos que 

somos mesmo família. Depois do chá, com a noite, veio o sono reconfortante pois a 

manhã do dia 17 ia ser, e foi, muito empenhativa e forte pelas vivências de algumas 

das presentes que deram o seu testemunho comentando a frase que tinham dentro 

de uma “ caixinha”, que cada uma encontrou no quarto, querendo ser uma lembran-

ça da nossa 30ª Assembleia Nacional. 

 O encontro terminou com a Eucaristia. Partimos com a certeza de estarmos 

mais fortes não só para a caminhada quaresmal mas também para sermos portado-

ras de Alegria e Paz lá no nosso meio. Partimos muito confiantes porque JESUS e 

Maria vão ao nosso lado. 

 Assim é mais fácil caminhar para a santidade em estilo Salesiano!  

 

Lea de Morais, FMA 

 

Em Família... 
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OBRIGADA QUERIDAS IRMÃS! EXPERIÊNCIA MARCANTE 

 

 “Agradeço-te por estas maravilhas que fizeste e o meu coração louva-te pelos 

teus maravilhosos feitos.” (Sal 139, 14) 

 Os belos nove meses em que estive em Portugal foram inesquecíveis e uma 

experiência marcante. Este tempo foi muito rico e com muitas experiências bonitas e 

significativas. Quando olho para a beleza do país e a presença de Nossa Senhora de 

Fátima, sinto que Portugal é um ‘filho de Deus predestinado’, bem guardado e prote-

gido por Nossa Senhora. A beleza do oceano lembra-me todos os dias o infinito 

amor de Deus por mim. As minhas contínuas viagens para a Universidade confirmou

-me que sou um peregrino que continua viajando em direção à meta. A oportunidade 

de utilizar diferentes meios de transporte para a universidade e de regresso a casa 

ensinou-me que tenho que passar por várias etapas e experiências, para alcançar o 

meu objetivo. A atitude acolhedora e amorosa de cada irmã da Província Portuguesa 

assegurou-me que Deus espera e acompanha-me em todos os lugares. Aonde eu 

estiver, Ele está sempre comigo. 

 O dia 26 de junho de 2018 foi um dia que começou com medo e terminou 

com alegria. Partindo de Roma com medo, pensava como seria a atitude das irmãs 

em relação a mim e como eu me comunicaria com elas. Mas o dia terminou com ale-

gria porque as irmãs da Casa Provincial foram extremamente boas comigo, o amor, 

a preocupação e o afeto removiam todas as minhas dúvidas e medos. Eu senti-me 

em casa, as irmãs eram como uma mãe para mim. 

 Como o pequeno barco que é invencível no meio do imenso oceano, assim 

também a minha gratidão é invencível na imensurável bondade da Província de Por-

tugal em relação a mim. Em primeiro lugar agradeço à Ir. Rosa Cândida, a inspetora, 

que foi extremamente boa para mim. Ela fez-me sentir que eu era uma das irmãs da 

Província, não uma estrangeira. Eu gostei da sua presença, especialmente na mesa 

de jantar, assim como uma mãe que verificava com as crianças as lições depois da 

aula. Ela também verificava comigo as minhas lições. A bondade de Ir. São Santos, 

que foi carinhosa e atenta comigo, nos pormenores que revelavam a sua bondade e 

amor maternal: preparou-me um porta-lápis, livro de exercícios de português, como 

uma mãe que prepara a sua criança para o primeiro dia de escola. Não me posso 

esquecer dos sacrifícios da Ir. Deolinda para a minha admissão e pagamento na uni-

versidade. A Ir. Lea e todas as irmãs da comunidade provincial foram muito boas 

para mim. Elas amaram e cuidaram de mim e eu era indigna de receber todo o imen-

so amor e preocupação. 

 Os outros sete meses foram os lindos meses que vivi na comunidade do Bair-

ro do Rosário. Eu vi o maravilhoso plano de Deus sendo realizado na minha vida. 

Estou profundamente grata à Ir. Maria das Dores Rodrigues, a animadora, que foi tão 

boa, generosa e atenta às minhas necessidades e sempre pronta a ajudar-me em 

qualquer momento e me deu várias oportunidades para visitar alguns lugares de Lis-

boa e especialmente para visitar Fátima. Obrigada a todas as irmãs (Ir. Maria José, 

Ir. Purificação, Ir. Genialda, Ir. Florinda, Ir. Ermelinda, Ir. Antónia, Ir. Carminda, Ir. 

Diana, Ir. Maria João) que se preocuparam comigo. Elas tentaram várias maneiras 

de me ajudar a sair de mim para aprender a língua, mas na verdade eu falhei. 
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Além disso, elas ensinaram-me mais sobre a vida. Aprendi muito com a sabedoria 

delas e com a rica experiência na vida religiosa. Também estou feliz pela oportunida-

de de conhecer os alunos, aproveitar as suas brincadeiras, sorrisos e os seus modos 

simpáticos. Além disso, por ver as suas potencialidades e bondade que dão sentido 

à nossa missão. O sorriso e a atitude de boas-vindas de cada irmã da Província, de 

uma maneira ou de outra, em contacto com elas, fizeram-me sentir muito em casa. 

 Outra pessoa a quem quero agradecer é a Ir. Fernanda Passos, que sempre 

esteve à disposição para me ajudar nos meus documentos e nas aulas. Gostaria de 

concluir com a expressão que já nos vem da antiga Grécia: 

 

“A gratidão é a memória do coração” (Antístenes).   

 

Catherine Sutnga, FMA 
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CHEGAR A CASA 

 

 Uma das belezas da vida missionária é chegar, de quando 

em quando, à casa (Província) que nos viu dar os primeiros pas-

sos e crescer na vida Consagrada Salesiama. Tem-se sempre a 

mesma sensação de aconchego, de fraternidade e carinho que 

fazem sentir o calor da família. Foi a sensação de bem-estar, que 

a Ir. Dolorinda Ferreira e a Ir. Lucília Teixeira sentiram mal a porta 

se abriu, e entraram na casa Provincial no passado dia  15 de 

Junho. 

 Estamos entre vós, queridas Irmãs, trazendo o sabor da 

nossa vida, vivida na nossa Pátria Missionária que é Moçambique. 

 Falar de Moçambique e partilhar os grandes desafios que 

a missão hoje apresenta, requer algo mais que um pequeno arti-

go, pelo que ficará para outros momentos e outros meios. Hoje 

queremos apenas dizer-vos a nossa grande felicidade por Deus 

nos associar ao anúncio e testemunho do Seu amor, naquela terra 

tão sofrida e amada. 

 O Povo sofre com a corrupção que o torna cada vez mais 

dependente, e sem possibilidade de desenvolvimento; mas tam-

bém se sabe alegrar e fazer festa. Atualmente vive já a grande 

satisfação que a próxima vinda do Papa lhes proporciona. A festa 

já começou, embora o Santo Padre chegue apenas em Setembro. 

 Sofre o nosso povo, porque lhe faltam os meios de subsis-

tência, porque as cheias que se fizeram sentir no Centro e Norte 

levaram consigo muitas famílias e outas perderam tudo o que pos-

suíam. Ao mesmo tempo mostra a sua felicidade e gratidão quan-

do percebe que alguém se interessa por eles e festejam a solidariedade e o amor 

que recebem, por vezes sem saber de quem. 

 Como comunidades de Filhas de Maria Auxiliadora, sofremos com quem 

sofre e queremos, com todos os meios ao nosso alcance desenvolver através da 

educação aqueles que menos têm.  

 A Educação das crianças mais pobres é o nosso grande desafio, marcando, 

embora no pouco, a diferença. São mais de onze mil, as crianças e adolescentes 

que frequentam as nossas escolas, desde a pré-escolar até ao 12º Ano. 

 A qualidade da escola passa pela formação dos professores, sendo este tam-

bém um grande desafio para que todos possam saborear o vinho bom do Sistema 

Preventivo. 

 Dão-se os primeiros passos na introdução da aula de religião e moral na 

escola, além da catequese para os alunos que desejam preparar-se para o Batismo. 

 A vida missionária salesiana é isto:  levar a alegria e a esperança aos jovens 

porque o Pai os ama e conta com eles no anúncio do Reino. 

 

Lucília Teixeira, FMA 
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VISITA ÀS SALINAS DE AVEIRO 

 

 Dar a conhecer as origens do sal que todos os dias dá sabor ao que come-

mos, foi um dos objetivos a desenvolver este ano com as crianças da Pré-escolar. 

 Dentro da sala fizeram-se experiencias práticas e as crianças viram as várias 

caraterísticas do sal e sua utilidade e foi aumentando o desejo de irem ver onde ele 

vive escondido e como as pessoas o conseguem tirar da água. 

 O dia marcado foi a 19 de Junho. Neste dia Paranhos acordou chuvoso mas 

a alegria e entusiasmo das crianças era tão grande que o desistir seria muito frus-

trante. A meteorologia informava-nos que em Aveiro não chovia. Saímos e, na verda-

de, tivemos um dia maravilhoso, cheio de sol. Fomos diretas às salinas, (tinham pou-

co sal porque não há sol suficiente) mas deu para ver como se fazia a recolha do sal 

e para casa trouxeram uma pequena amostra. 

 Fizeram o seu piquenique, sentados num amplo e limpo relvado, junto de um 

parque infantil que mesmo sem falar lhes dizia: “comam tudo e venham para junto 

de mim brincar”. 

  Visitámos o Navio-Museu Santo André que é um polo do Museu Marítimo de Ílhavo. 

Fez parte da frota portuguesa do bacalhau e pretende ilustrar as artes do arrasto.  Divertiram-se 

a ver a casa das máquinas, as camas, o refeitório, as salas o camarote do Coman-

dante e até desejaram subir ao mastro, bem alto que era! 

 De regresso passando por Viseu, fomos lanchar no Parque Fontelo, um salu-

tar local para lazer e desporto, acessível a todos quantos queiram usufruí-lo, com 

grandes e verdejantes árvores e lindos pavões 

 À tardinha notava-se algum cansaço mas muita felicidade juntamente com 

sentimentos de gratidão a Deus e a todas as pessoas que nos proporcionaram um 

dia lindo, bem como gratidão uns aos outros pelo que, juntos, partilhamos, aprende-

mos e vivemos.  

 

Palmira, FMA 
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JUBILEU NA IGREJA DE SANTO ANTÓNIO DE 

VENDAS NOVAS 

 

 Em Vendas Novas, o dia 13 de Junho, festa de Santo António, Padroeiro da 

Cidade e da Paróquia, revestiu-se de grande solenidade por se assinalar o 50.º ani-

versário da consagração da Igreja dedicada a Santo António. Presidiu à Eucaristia o 

Senhor Arcebispo de Évora, D. Francisco José Senra Coelho, celebrando a Missa 

Solene, que contou com a presença do pároco, Conego Mário Tavares.  

 Na homilia, o Sr. Arcebispo evocou a figura de Santo António como um jovem 

que, nascido na Lisboa do século XII, se deixou seduzir por Cristo e, em Coimbra, no 

Mosteiro de Santa Cruz, à época dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, teve 

um encontro com os seguidores de São Francisco de Assis que acabariam por se 

tornar nos proto-mártires da Ordem Franciscana, um encontro que mudaria para 

sempre a vida do, até então, jovem Fernando de Bulhões que viria a ser o nosso 

Santo António.  

 Ainda na homilia, o Senhor Arcebispo homenageou o Cónego José Maria 

Dias, Pároco de Santo António de Vendas Novas à época da consagração da Igreja 

que, rodeado de uma equipa de colaboradores, foi o grande impulsionador desta 

magnífica obra contemporânea, que contou com o patrocínio espiritual do Servo de 

Deus D. Manuel Mendes da Conceição Santos. 

 Pela primeira vez, foi introduzida a distribuição do Pão de Santo António, 

assinalando-se, assim, o momento da restauração da importantíssima festa do 

Padroeiro dos vendasnovenses. Agradecendo o dom que constitui para Vendas 

Novas a Paróquia de Santo António, bendizemos a Deus por todos os sacerdotes 

que, ao longo destas cinco décadas, nela trabalharam, assim como por todos os lei-

gos e religiosos que dedicam o melhor das suas vidas a fazer da Paróquia, nas pala-

vras do Arcebispo de Évora, uma “família de famílias”!  

 

Comunidade de Vendas Novas 
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Em Família... 

COLÉGIO LAURA VICUNHA - TEATRO 

 

 No dia 7 de junho, no salão do Colégio Laura 

Vicunha foi apresentada a peça de teatro "João sem 

medo", pelos alunos do 5.ano. 

 Os alunos tiveram oportunidade de apresentar a 

peça "João sem medo", que encenaram ao longo do ano 

letivo, na disciplina de complemento à educação artística 

- Oficina de Teatro, com o professor Pedro Zagalo. Esta-

vam presentes os pais e muitos familiares dos alunos. 

Foi novidade e foi muito bem acolhida! 

 Todos os alunos deram o seu melhor e o resulta-

do foi fantástico! Foi muito valorizado o esforço de cada 

aluno e felicitaram o professor Pedro Zagalo e a todos 

quantos colaboraram para que fosse possível a realiza-

ção deste espetáculo! Valeu mesmo a pena o esforço ao 

longo do ano!    

 

Comunidade de CLV 

https://www.facebook.com/pedrozagalomusico?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBGoWnaa5eFK0xs8Wl9Z2B32b_w3MDu4Q6z0fhndYw9tphm6O25F-XTycyA6yDtx8tXt21qy9qiRZ2b&fref=mentions
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Em Família... 

COLÉGIO LAURA VICUNHA 

VISITA AO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 

 

 Os alunos do 3º ano do Colégio Laura Vicunha tiveram a oportunidade de 

visitar o Instituto Politécnico de Setúbal e conhecer um pouco do que se faz nas 

áreas da Educação e da Tecnologia. 

 Após um delicioso almoço, os alunos participaram em atividades dinamizadas 

por alunos da Escola Superior de Educação e visitaram os laboratórios, onde viram 

algumas das experiências aí realizadas. 

 De seguida, visitaram os laboratórios da Escola Superior de Tecnologia, onde 

lhes foram colocados alguns desafios! Tiveram ainda a possibilidade de ver a sala de 

robótica. 

 No final, entraram nas salas de conferência do X Encontro de Investigadores 

da Qualidade e ouviram um pouco das diferentes temáticas discutidas no âmbito 

desta investigação. 

 Após uma tarde muito divertida, em que se fizeram novas aprendizagens, 

houve ainda direito a um lanchinho. Ficaram muito agradecidos pelo convite, pois foi 

uma experiência muito enriquecedora para todos!   

  

Marta Matos, Professora 

https://www.facebook.com/laura.vicunha.9?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC6n-pvd0HwsUIL8zcsWMfvv6ye7zfd5TxEZ4Lp5K7W_1-tNRLiPU8JDcjRLJRGMc4eou2USgVwRPfW&fref=mentions
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Em Família... 

DIA DA ÁRVORE E DA FLORESTA 

 

 No passado dia 22 de março, os alunos da educação Pré-escolar e 

do  1.º ciclo do Colégio Laura Vicunha plantaram sobreiros, por ocasião da 

comemoração do Dia Mundial da Árvore e da Floresta. A iniciativa resultou 

de uma parceria entre o Município e o Regimento de Artilharia nº 5, contri-

buindo desta forma para a reflorestação dessa área com novos sobreiros. 

No total foram envolvidas 700 crianças que durante os dias 21 e 22 de 

março estiveram em contacto com a natureza e com o sobreiro, Árvore 

Nacional de Portugal e espécie protegida desde 2001. 

 O Regimento de Artilharia n.º 5 proporcionou também um pequeno 

filme de sensibilização para o respeito e cuidado com a floresta através do 

desenvolvimento de atitudes amigas do ambiente. Os Bombeiros Voluntá-

rios também levaram uma das suas viaturas de combate a incêndios e 

explicaram alguns procedimentos.  

O objetivo foi cumprido: Proteger as árvores é proteger a vida!  

  

Ana Pinheiro, Professora 
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Em Família... 

RETIRO FAMÍLIA SALESIANA - ÉVORA 

 

 No dia 24 de Março, o grupo dos Salesianos Cooperadores de Vendas 

Novas, participou no retiro quaresmal para a Família Salesiana em Évora. Estavam 

também presentes os grupos de Setúbal e de Évora.  

 O retiro realizou-se na Casa dos Salesianos e foi orientado pelo Padre Joa-

quim Taveira. O tema: percorrer no dia a dia o caminho da santidade, agradou a 

todos. Os tempos de oração, de adoração e a Eucaristia proporcionaram o encontro 

consigo mesmo e com Jesus. 

 Depois da celebração penitencial cada um pode experienciar a bondade e 

misericórdia de Deus no sacramento da reconciliação.  

 Os desafios sobre a santidade do quotidiano lançados a cada membro da 

Família Salesiana ajudaram, certamente, no caminho de conversão pessoal e a pre-

parar a Páscoa do Senhor.   

  

Rosa Maria Machado, FMA 
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Em Família... 

FESTA DA  

 

  

No dia 5 de abril, realizou-se a Festa da Gratidão no salão de festas do Colé-

gio Laura Vicunha, pelas 11 horas. A Gratidão é uma palavra que tem um significado 

especial nas casas salesianas. Para toda comunidade educativa das Filhas de Maria 

Auxiliadora (FMA), esta festa é um dia de muita alegria e espírito de família, onde 

todos convergem para um só sentimento: saber agradecer.  

 Este ano, a festa teve como base um “Estendal da Gratidão”, em que cada 

turma, desde a pré-escolar ao 9.º ano, apresentou um trabalho que representasse o 

seu agradecimento. À medida, que cada turma exibia o seu trabalho, este era colo-

cado no estendal e posteriormente será exposto, num local do colégio, definido por 

cada grupo.  

 No final, pudemos observar um estendal bastante colorido, único e que refle-

tiu as várias formas de agradecimento, reconhecimento e gratidão que os alunos qui-

seram demonstrar a todos aqueles que os acompanham no seu crescimento diário, 

contribuindo para que se tornem bons cristãos e honestos cidadãos!  

 

Marta Matos Professora 
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Em Família... 

DIAS CULTURAIS 

 

À semelhança do ano anterior, em que viajámos até Elvas e Mérida 

para conhecer o riquíssimo panorama cultural destes locais, este ano celebrámos os 

nossos Dias Culturais de uma forma única: visitámos uma das cidades mais antigas 

de Portugal, o Porto. Durante dois dias, 7 e 8 de março, os nossos alunos, acompa-

nhados pelos respetivos professores, percorreram a cidade e conheceram alguns 

dos mais emblemáticos locais do ponto de vista cultural.  

Como o Porto visto desde o rio Douro tem um encanto especial, os alunos 

tiveram oportunidade de fazer o Cruzeiro das 5 Pontes, num passeio inspirador e 

relaxante, onde puderam aprender algumas curiosidades sobre a história desta cida-

de. 

O World of Discoveries – Museu Interativo e Parque Temático – foi outro dos 

locais que mereceu uma visita. Neste espaço, os alunos embarcaram numa aventura 

que reconstrói a fantástica odisseia dos navegadores portugueses, que percorreram 

oceanos à descoberta de um mundo desconhecido.  

A Fundação de Serralves, considerada um dos mais bem-sucedidos e conso-

lidados projetos culturais do país, foi outro dos pontos de interesse desta viagem. A 

Fundação é detentora de um valioso património histórico e cultural, composto pelo 

Museu, pela Casa de Serralves e pelo Parque, que em 2012, foi classificado como 

“Monumento Nacional”. Foi possível apreciar a exposição “I’m your mirror” de Joana 

Vasconcelos e passear pelos magníficos jardins da Fundação. 

Houve também oportunidade de visitar um dos espaços mais reconhecidos 

da música – a Casa da Música - considerado como um dos ícones da arquitetura 

contemporânea. 

Foram dois dias de convívio saudável, durante os quais os alunos puderam enrique-

cer o seu conhecimento de uma forma mais significativa e lúdica.  

 

Marta Curto, Professora 



 

 33 

página 33  N.º 240 Mai_Jun 2019 

Em Família... 

NOTÍCIAS DESPORTIVAS 

 

23 de janeiro – Encontro de Atletismo em Borba 

Participaram apenas 6 alunos, pois a Câmara Municipal de Vendas Novas apenas 

disponibilizou uma carrinha. Os alunos tiveram uma boa prestação conseguindo 

vários lugares no pódio. 

31 de janeiro – Torneio de basquetebol 3x3 

Houve uma boa participação por parte dos alunos, revelando um comportamento 

bastante digno. Ficaram apuradas 5 equipas para a fase distrital, a decorrer no dia 

18 de março em Estremoz. 

27 de fevereiro – Encontro de Atletismo em Évora 

O Colégio participou com 35 alunos do Colégio e da Escola Secundária de Vendas 

Novas, que neste momento representam a nossa instituição na referida modalidade. 

Os alunos tiveram excelentes resultados, mostrando um bom espírito de equipa. 

11 de março – MegaSprinter (fase distrital) em Vendas Novas 

O Colégio contou com a participação de 16 alunos nas várias provas e escalões. 

Destacam-se os alunos Maria Beatriz Lopes (Km), Miguel Rosado (Km) e Francisco 

Buxo (Sprint) que ficaram em 4º lugar; e os medalhados Sofia Póvoa (salto em com-

primento – 2º lugar) e Rodrigo Oliveira (salto em comprimento – 3º lugar). 

18 de março – Torneio de Basquetebol (fase distrital) em Estremoz 

Participaram 18 alunos, distribuídos por 5 equipas de acordo com o escalão e géne-

ro. Destas, 3 ficaram apuradas para a fase regional e decorrer no dia 8 de maio em 

Évora. Assim, os alunos da equipa de Infantis A masculinos (Miguel Duarte, Miguel 

Rosado e André Pereira) alcançaram o 1º lugar; a equipa de Infantis B masculinos 

(António Lopes, Tomás Buxo, Duarte Roque e Rodrigo Oliveira) obtiveram o 2º lugar; 

e a equipa de Iniciados femininos (Maria Beatriz Lopes, Joana Bicha, Sofia Marques 

e Raquel Teles) alcançaram o 1º lugar. 

27 de março – Distrital de Atletismo em Vendas Novas 

O Colégio esteve representado com 49 alunos, os quais obtiveram vários lugares no 

pódio. A destacar as equipas que ficaram apuradas para a fase regional a realizar 

nos dias 10 e 11 de maio em Borba. Assim, as equipas apuradas são: Infantis B 

masculinos, Iniciados femininos e Juvenis masculinos. Foram dois dias de convívio 

saudável, durante os quais os alunos puderam enriquecer o seu conhecimento de 

uma forma mais significativa e lúdica.  

 

Raquel Varela ,Professora 
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Em Família... 

SEMANA DA LEITURA 

 

Semana da Leitura | Dia 1   

Para começar o dia, nada melhor que um magnífico poema de Cecília Meireles, no 

Bom Dia! 

Durante a manhã, as crianças da Pré-Escolar tiveram oportunidade de assistir a uma 

representação da história da Cinderela, feita pelos alunos do 9º ano. Foi um momen-

to muito divertido! 

 

Semana da Leitura | Dia 2   

O poema do dia foi "Escada sem corrimão", de David Mourão-Ferreira. 

Hoje, os alunos do 4º ano apresentaram o trabalho que desenvolveram com a pro-

fessora Teresa Vilelas, em coadjuvação na disciplina de Português: "A maior flor do 

mundo", de José Saramago. 

 

Semana da Leitura | Dia 3   

O poema selecionado para hoje foi "Do vale à montanha", de Fernando Pessoa. 

O dia foi repleto de atividades no âmbito da leitura e da escrita. De manhã, realizou-

se a cerimónia de entrega dos XV Jogos Florais, iniciativa que promove o gosto pela 

escrita. 

À tarde, decorreu, na biblioteca da escola, a final do concurso de leitura nas diferen-

tes línguas: português, inglês e francês. 

 

Semana da Leitura | Dia 4   

"Amor é fogo que arde sem se ver", de Luís de Camões, foi o poema selecionado 

para hoje. 

Neste dia dos afetos, os alunos do 1º ciclo distribuíram abraços pela Comunidade 

Educativa, ao som da canção "Dá-me um abraço", de Miguel Gameiro. 

Os alunos do 4º ano presentearam os seus afilhados do 1º ano e os seus amigos 

com bonitas mensagens de amizade. 

 

Semana da Leitura | Dia 5   

O poema do dia foi "As minhas asas", de Almeida Garrett. 

A Semana da Leitura terminou da melhor forma, com uma ida ao teatro para assistir 

à peça "Auto da Barca do Inferno", de Gil Vicente, pela Companhia de Teatro "O 

Sonho" 

Decorreu também a atividade "Saia dos Contos", para as crianças da Pré-Escolar e 

alunos do 1º Ciclo: uma saia mágica cheia de personagens e muitas histórias. 

Durante a semana, foi dinamizada a Feira do Livro Usado. 

 

"Ler é sonhar pela mão de outrem.", Fernando Pessoa  (Livro do Desassossego) 

 

Susana Pereira ,Professora 

https://www.facebook.com/teresa.vilelas?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCQvvIYhL8KnGutYP52V90wC9yXlnH57NlgjgouNPj4xLr52ma9OJ71jf5fAu_m7ddHx9G3_Yf-PNFu&fref=mentions
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Em Família... 

VISITA DE ESTUDO 1.º CICLO 

 

Realizou-se no dia 7 de março, a habitual Visita de Estudo do 1.º Ciclo do Colégio 

Laura Vicunha, esse dia diferente e, por isso, tão esperado por todos. Alunos, profes-

sores e auxiliares viajaram até Sintra, onde, dedicaram o período da manhã, à des-

coberta e exploração da Oficina da Ciência de Sintra, um espaço interativo e inte-

grante da rede de Centros Ciência Viva, numa iniciativa conjunta com a Câmara 

Municipal de Sintra. Este centro investe na divulgação e promoção cientifico-

tecnológica a par também das vertentes, social e cultural. Os alunos do 1º ao 4º ano 

tiveram a oportunidade de aprender, observar, experimentar e surpreender-se com 

as mais diversas experiências e observações nas mais distintas áreas temáticas, 

desde a água, ao corpo humano, aos fenómenos físicos e químicos, ao ambiente, 

até à astronomia. 

Depois de um almoço animado, já no espaço da Casa do Artista em Lisboa, foi tem-

po de dedicarmos o nosso tempo a espetáculos de natureza artística, assistindo ao 

musical infantil “O Feiticeiro de Oz” pelo TIL – Teatro Infantil de Lisboa, no Teatro 

Armando Cortez. Um furacão inesperado levou uma doce e inocente menina numa 

aventura que a fez descobrir, para além de novos amigos, virtudes do coração, da 

inteligência e da coragem. Muita luz, magia, cor, animação e músicas que nos fica-

ram no ouvido e no coração pelas mensagens de amizade e lições de vida que tão 

bem nos transmitiram as personagens deste conto de L. Frank Baum. Foi um dia 

maravilhoso e repleto de emoções!  

 

 

Susana Figueiredo, Professora 



 

 36 

página 36  N.º 240 Mai_Jun 2019 

Em Família... 

JORNADAS DIOCESANAS DE LITURGIA 

 De acordo com o programa diocesano pós sinodal, o Patriarcado de Lisboa 

viveu este ano pastoral centrado no tema: a Liturgia como lugar de encontro. O 

Secretariado Diocesano da Liturgia proporcionou um rico programa formativo levado 

a cabo nas várias vigararias com encontros mensais que muito ajudaram na formação 

e na vivência litúrgica do povo cristão. 

 

 A caminhada formativo-pastoral do ano foi coroada e concluída com as Jorna-

das Diocesanas de Liturgia. Realizaram-se no passado dia 26 de maio na Igreja da 

Boa Nova, no Estoril, com uma grande participação de pessoas de todo o Patriarca-

do.  

 Teve início com a oração de Laudes 

presidida por D. Manuel Clemente, seguida de 

uma apresentação da Diocese por zonas e dos 

seus respetivos representantes a participar nas 

Jornadas. Ao final da manhã o Sr. Cardeal 

Patriarca proferiu uma conferência sobre o per-

curso da Liturgia ao longo dos anos, a nível de 

toda a Igreja, em Portugal e na Diocese de Lis-

boa, com um forte convite à vivência do domin-

go e à centralidade da Eucaristia na vida cristã. 

 

 Da parte da tarde as quase cinco centenas de pessoas dividiram-se por ate-

liers formativos sobre diferentes temas litúrgicos apresentados por bons formadores 

da Universidade Católica e da Igreja de Lisboa.  

 

 O dia concluiu com a Eucaristia solene, presidida por D. Manuel Clemente e 

concelebrada pelos três bispos auxiliares – D. Joaquim Mendes, D. Daniel Henriques 

e D. Américo Aguiar - e por muitos sacerdotes. Foi animada pelo coro do Seminário 

Maior dos Olivais. Na celebração foram instituídos vários ministros extraordinários da 

Eucaristia e alguns ministros de funerais. 

 

 Foi uma bela experiência de Igreja vivida em chave formativa e celebrativa 

que muito nos ajudou a avivar o sentido eclesial da nossa vida consagrada e do nos-

so carisma.    

Diana Arrobas, FMA 
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Em Família... 

DIA DE S. JOSÉ - DIA DO PAI 

 O dia 19 de março, dia de S. José, marcou pela originalidade e pela participa-

ção massiva de todos os pais do Externato Nossa Senhora de Fátima.  

Sol radioso, clima ameno, temperatura ideal, eis os ingredientes que o Pai do céu nos 

preparou para este dia. Cá, na terra, a cooperação, a alegria, algum esforço para con-

jugar atividades que colidiam com as responsabilidades inadiáveis de quem tem com-

promissos.  

 Para a afluência que se adivinhava, desde o romper do dia, houve necessida-

de de preparar entradas e saídas que proporcionassem mais comodidade e mais 

amplitude de movimentos. 

Tudo preparado, música adequada e a postos. O cenário habitual de todos os dias 

deu lugar a um cenário algo diferente. Hoje, eram os pais que acompanhavam os 

seus filhos. Uns e outros, orgulhosos e felizes, porque cumpriam um dever que lhes é 

próprio e, por motivos muito variados, nem sempre o podem fazer.  

 - “É o meu pai” – era o refrão que mais se ouvia. Dito e repetido com a felici-

dade de quem se sente bem protegido e acompanhado. 

 Inicia-se um momento deslumbrante – o aquecimento de preparação para a 

caminhada que se aproximava. Pais e filhos, lado a lado, e num quadro deslumbrante 

de movimento, de saltos, de ondulações, de recuos, tudo para criar uma dinâmica de 

família, de carinho, de brincadeira e de felicidade. 

 Sinal para a caminhada. Pais e filhos, em fila, saem do colégio e percorrem 

uma distância proporcional às idades dos mais pequenos. 

 De regresso à escola, adultos e crianças, conscientes de que a vida se tece 

de todos os momentos, retomam as suas atividades e o dia continuou. 

 - Pai! É o nome que transmite segurança, ausência de perigo, carinho, certeza 

de que a vida irá sempre sorrir. O aconchego e a proteção que dá a mão do pai, mais 

ninguém a pode dar. A família é o berço onde se forma a personalidade, que imprime 

ao ser humano tudo o que ele mais necessita para enfrentar o que a vida pode pro-

porcionar, de bom ou de menos bom. 

 Que Deus proteja todos os pais do mundo.  

 

Anita, FMA 
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 António Gomes Rosa, pai da Irmã Fernanda Luz - 8 de maio 

 

 Manuel António Santos, irmão da Irmã Sameiro - 27 de maio 

 

 Tia e Madrinha das Irmãs Magnifica e Palmira Silva - 1 de junho 

 

 Madrinha da Irmã Fernanda Afonso - 5 de junho 

O Senhor Chamou a Si... 

Vem aí... 


