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A Noite VIP com Santa Paula mobilizou cerca de 100 pessoas, na maioria jovens, a caminhar
do
o

Castelo de Ourém para a Cova da Iria, na noite de 17 para 18 de Abril. Tudo começou com
acolhimento no Castelo de Ourém, pelas 22h. Naquela noite, todos os caminhos, do
norte e do sul, iam dar ao Castelo de Ourém... Para alguns era grande a expectativa de
viver uma noite especial; para outros, juntava-se o desejo de rever caras/amizades
criadas em anos anteriores. A experiência de caminhar com outros, de noite ou de dia,
marca sempre, vai gerando família! É de salientar a presença de dois jovens de Ansião,
local onde passámos nas peregrinações diurnas nos anos anteriores.
Após o acolhimento seguiu-se a Eucaristia como grande ponto de partida para a vigília com
Santa Paula. Terminou cerca das 2h, hora a que iniciámos a caminhada. Celebrou o Padre

Luís, responsável pela pastoral juvenil da diocese de Coimbra. Pelos vários ecos, “a
Eucaristia foi excepcional”!
Em grupos, com dinâmicas próprias, fomo-nos conhecendo todos.
A contemplação das noites na nossa vida e da noite em Jesus Cristo, no meio da noite mais escura,
ajudou à vivência de um tempo longo de oração/reflexão em silêncio total. No caminho apenas se ouviam
os passos daqueles que caminhavam ao nosso lado, o que nos recordava que não caminhávamos
sozinhos na noite mais escura. Eram suporte para avançar no desconhecido e libertação de qualquer
medo que porventura surgisse.
Já no meio de terra batida fomos convidados a partilhar as noites na nossa vida, em pequenos grupos (2 a 2
ou 3 a 3), e a encontrar, quer na nossa vida quer na vida do mundo, sinais de luz, de vida e de esperança. O
ambiente exterior não podia ser melhor para esta reflexão/partilha: terra batida, molhada, pedras, poças de
água, sons de alguns animais, o silêncio da noite que se abatia sobre as terras por onde passámos, e apenas
as nossas pilhas a iluminar o caminho… Na noite encontrar a luz, pontos luminosos capazes de nos fazerem
sair das trevas e de nos conduzirem para a Luz!
A noite já ia avançada, e era grande a necessidade de parar em qualquer oásis! Cerca das 4.30h da
manhã parámos... alimentámos o corpo... descansámos um pouco... Pelas 5h havia que retomar o
caminho. Afinal, apesar de serem apenas 10km os previstos, ainda estávamos muito longe da meta, e o
Castelo de Ourém ainda ficava muito perto. Mas antes de avançar tinha que se queimar simbolicamente
tudo o que nos impedia de caminhar, lançando para uma fogueira um papel branco onde cada um, com o
pensamento, ‘escreveu’ as suas “pedras”. Todas essas “pedras”, queimadas ao mesmo tempo,
alimentaram ainda mais a fogueira de onde saiu a luz, uma luz forte, que foi distribuída por todos para
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iluminar o nosso caminho, a nossa viagem daquela noite, mas sobretudo a viagem da nossa vida. Este foi
também um momento forte de oração, de encontro com a Luz que é Jesus Cristo.
Como não podia deixar de ser, Paula Frassinetti esteve sempre presente em toda a caminhada; em todos
os momentos foi referida como modelo de alguém que se deixa tocar pela Luz e a leva aos outros.
Prosseguimos o caminho, umas vezes certinho outras vezes com algumas alterações de percurso; mas é
assim também na nossa vida... nem sempre seguimos a direito como projectamos... Tudo foi servindo
para reflexão; e, como esta experiência é tão rica pela densidade do que se vive, as palavras sobram.
Fomos caminhando, e cada passo da caminhada tornara-se precioso; era mais um passo para chegar à
meta. Cada passo, cada peregrino, o grupo todo não era indiferente a ninguém; tínhamos que chegar
todos, e juntos, como grupo que éramos.
Chegados à Igreja de Fátima fomos motivados a rezar o terço até ao Santuário. Já cansados, mas felizes,
rezámos os mistérios da luz e entrámos no santuário pelas 7.30h/8h, cheios da alegria de ter alcançado a
meta! No Santuário, junto de Maria, recebemos um pão - símbolo da última ceia (5º mistério luminoso) - e
o símbolo do facho com as palavras de Santa Paula: “Sede fachos ardentes”. A Irmã Margarida
Ribeirinha, responsável da equipa, enviou cada um em particular. Partimos para as nossas terras, e no
dia seguinte os ecos eram muito positivos, e com toda a força diziam: “Por favor, avise quando tiverem a
próxima; queremos ir”. A verdade é que os peregrinos do ano anterior lá estavam, na sua maioria, este
ano. É curioso notar como uma experiência simples como esta marca as pessoas, as torna próximas e
desejosas do reencontro. Bendito seja Deus!

Peregrinação de Leigos aos Lugares de Paula, em Roma e Génova
Um grupo de 44 pessoas, muito variado: Idades, dos 6 anos aos 84 anos. Dois casais. Uma família
completa: casal e 3 filhos (o mais velho, aluno do 7º ano do Colégio de Santa Doroteia, e as outras do
Externato do Parque). Uma avó com 2 netas jovens (16 e 18 anos). Um grupo de 12 Educadoras e
Auxiliares da Obra Social Paulo VI. Antigas Alunas. Mães de Paula. Outras pessoas ligadas às nossas
Obras.
Diz-nos o grupo da Obra Social Paulo VI:
Foi com imensa alegria e entusiasmo que no dia 2 de Abril partimos em direcção a Roma e aos caminhos
de Paula.
Sempre atentas e plenas de confiança, percorremos os lugares de Paula, levando cada uma as suas
alegrias, esperanças e desafios.
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Foram dias cheios de descobertas... Visitando os locais onde a nossa Santa Paula viveu a sua
mensagem, tão presente no dia-a-dia da nossa escola e da nossa vida, tivemos oportunidade de
conhecer um local histórico, onde todas imaginaram um dia poder estar.
Momento marcante e muito emocionante, que a todas tocou, foi a visita a Santo Onofre: sentimo-nos
muito próximas de Santa Paula, e cada uma, na sua individualidade, teve oportunidade, junto dela, de
partilhar o que lhe ia na alma... Foi um encontro inesquecível! Todo este local falava de vivências
significativas da sua vida: a varanda, o poço, as relíquias...
Roma ofereceu-nos dias de sol, em que pudemos visitar o Coliseu, o Vaticano, a Fonte de Trevi, a Praça

de Espanha, a Basílica de S. Paulo extra-muros... Pelo cansaço que sentíamos no fim do dia, podemos
dizer que nada ficou por percorrer...
Após vários dias de visita a Roma, partimos para Génova, à descoberta dos caminhos de Santa Paula. Em
cada local - Monte Moro, Igrejas, Quinto, 1ª casa das Irmãs Doroteias... - tudo nos era familiar. O nosso
coração batia com intensidade ao seguir as pegadas de Santa Paula. Este foi um dos grandes momentos
da nossa peregrinação.
Foi muito gratificante e enriquecedor olhar os locais de que tantas vezes falamos às nossas crianças.
No último dia estivemos em Milão, onde visitámos a catedral e pudemos contemplar a cidade da moda.
A partir de agora, quando falarmos de Santa Paula, dos seus locais e símbolos, podemos e devemos fazêlo com maior vivência, transmitindo sempre a certeza de que ela nos acompanha e a todos olha com a
sua simplicidade e a sua presença de Amor.
A equipa organizadora acompanhou-nos com uma energia e uma
alegria que nos contagiou.
Os momentos de oração e divertimento foram vividos por todo o
grupo de peregrinos, de todas as
idades... Um exemplo de vida para
todas nós.
Foi uma viagem inesquecível, que
perdurará para sempre na nossa
vida. Obrigada!
E os mais novos do grupo ‘dizem’ à sua maneira:
Ana Maria Alves - 6 anos
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As minhas férias em Itália foram maravilhosas! De 2 a 9 de Abril fui com a
minha família e um grupo de pessoas encantadoras, a Itália, para visitar os
lugares de Santa Paula, que passou por este mundo «em bicos de pés».
Estivemos em Roma, onde está o corpo de Santa Paula. Pude verificar que
Santa Paula tinha um aspecto franzino mas era dotada de uma grande força
que lhe vinha de Deus. De Roma seguimos para Génova, cidade natal de
Santa Paula. Foi aqui que ela cresceu e começou a sua Obra. Parecia que
conseguia imaginá-la a andar por aqueles caminhos. Visitámos o Monte
Moro. Daí ela via o farol e apreciava a bonita cidade de Génova...
Joao Alves - 7º C - Col. Santa Doroteia
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Abrantes
Cristo Vive! Aleluia!
Tem sido uma experiência muito boa a que as nossas crianças estão a fazer em Tempo Pascal e à qual
aderiram também os outros Centros Paroquiais.
Após a Páscoa, nas sessões de Catequese, enfeitaram folhas de palmeira com símbolos pascais: cruzes
floridas, girassóis, coelhinhas e ovos pintados, notas musicais, etc. Esses ramos foram levados no cortejo
do Ofertório na Eucaristia Dominical da Pascoela e colocados junto do Círio Pascal.
Antes da bênção final, o Celebrante fez o “ENVIO” das crianças, para que ao sair da Igreja fossem
anunciar que CRISTO RESSUSCITOU e está VIVO no meio de nós.
Combinámos que iriam em pequenos grupos visitar, com o “Ramo da Alegria”, pessoas idosas e isoladas.
Têm vivido momentos pascais de solidariedade muito gratificantes: A Senhora Maria, de 97 anos, que
vive sozinha, recebeu-as muito emocionada por se terem lembrado dela, agradecendo um pacote de
bolachas que lhe ofereceram, porque o dela estava a acabar, e pedindo que a visitassem mais vezes; a

Senhora Isaura, a quem tinha ardido a casa, tendo voltado nesse dia depois de ter sido arranjada, e muito
chocada ainda com o cheiro do fumo, impressionou-se com o canto e a alegria das crianças; a D. Raquel
vivia ainda a dor da partida do marido para a casa do Pai, e o gesto que teve nos últimos momentos de
tirar a aliança e a colocar num dos seus dedos. Daí, vieram num “pranto”! Foi muito difícil “consolá-los”,
pois a história daquela Senhora era “muito triste”…
Visitaram ainda: alguns dos seus avós, alegrando-os com o anúncio e cantando aleluias; a Casa de Santa

Maria, onde funciona a Universidade da Terceira Idade; o Centro de Convívio “Recordar é Viver”, e muitas
outras pessoas. É actividade a repetir em anos futuros…

FESTA DA PRIMAVERA
No dia em que começou a Primavera, a Vereadora da Educação e Cultura
mandou-nos entregar dois vasos de flores para que as crianças cuidassem
deles até 24 de Abril, dia em que haveria um desfile, no qual participariam 2
000 crianças do concelho.
Durante um mês foram tratando temas sobre o ambiente e criaram um modo
de se apresentarem traduzindo o trabalho que haviam feito. As nossas fizeram garrafas de vários
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materiais que penduraram nos ombros. Tinham um rótulo, no qual desenharam e escreveram palavras ou
frases adequadas. Os Pais colaboraram ajudando a confeccionar. As Professoras desenharam ecopontos
nas T’shirts. E, assim, desfilaram na cidade para um local onde reuniram todas as crianças. Ali se
realizou um espectáculo animado pelo artista Carlos Alberto Moniz. À chegada deram-lhes um
“lanchinho” para refazerem as forças, pois o desfile iniciou-se no Castelo.

ATLETISMO – 25 de Abril
Já é tradição a Junta de Freguesia promover no Estádio Municipal corridas das crianças das Escolas de
grupos etários diferentes. As nossas também foram convidadas a concorrer. Todos nos alegramos,
porque na faixa etária dos 9 anos foi um aluno do Colégio que subiu ao “pódio”, pois ficou em 1º lugar,
ganhando uma bicicleta. Os outros também foram bem classificados, tendo recebido bonés e T´shirts. Na
faixa etária dos 7 anos ficou em 1º lugar uma criança das ATL que tem Educação Física no Colégio, a
quem foi atribuída uma medalha comemorativa. A Professora ficou feliz com as classificações.

Irmã Gabriela - uma Doroteia Pintora
Diz-nos a Irmã Fátima Ambrósio:
A exposição da Ir. Gabriela na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia decorreu de 14 de Março a 12
de Abril. Ela fez questão de abrir nesse dia para coincidir com a Festa da Família Doroteia. Estava
linda e, apesar de estarmos em tempo de crise económica, vendeu quase tudo (eram à volta de 70
quadros e vendeu cerca de 60). As pessoas apreciaram, como sempre, muito, muito. Na sala tinha
muitos postais nossos com pensamentos de Santa Paula e foram adquiridos por muitas pessoas,
sobretudo homens. Ela achou que foi importante esta divulgação de Santa Paula. Também expôs, em
simultâneo, na segunda quinzena de Março, na Universidade Fernando Pessoa, mas com menos
quadros.

Do “catálogo”, extraímos:
Tenho o maior gosto em recordar o percurso
da Irmã Gabriela na nossa Congregação, onde
entrou ainda muito nova mas já com uma
notável tendência artística.
Na Congregação, começou por se dedicar à
tarefa educativa com adolescentes e jovens
que procurava despertar para os valores
humanos e cristãos, através sobretudo das
aulas de Português, Desenho e Pintura. Isso
ocupou-a durante largos anos mas nunca
interrompeu o seu próprio percurso artístico.
Algumas estadias em vários países puseram-na
em contacto com outras culturas. O impacto
que tiveram sobre ela ficou bem expresso nas
diversas exposições cujo tema se ligava a cada
uma dessas viagens de estudo e de trabalho.
Um sucessivo alargar de horizontes preparou-a
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para acolher com entusiasmo a oportunidade que lhe foi proporcionada pela Congregação de se
dedicar exclusivamente à arte.Um modesto atelier, na Quinta do Sardão, passou a ser o seu local de
trabalho.
Os quadros que pinta, e com alguma regularidade expõe, são o seu instrumento na missão
educativa que continua a ser a sua.
O público-alvo deixou de ser apenas a adolescência e foi-se diversificando cada vez mais.
É bem patente, na sua obra, o desejo de ajudar a descobrir a beleza que reside no íntimo de todas
as coisas e a maravilhar-se com ela.
É aí que ela encontra Deus e aprende a exprimi-lO na transparência da sua vida e da sua obra. É,
assim, que se realiza a sua missão apostólica como religiosa doroteia.
A Irmã Gabriela teve, por isso, um percurso muito coerente. Acreditou sempre na eficácia
pedagógica da arte e na importância insubstituível da cultura para a humanização das pessoas e da
sociedade no seu conjunto.
Esta profunda convicção dá-lhe forças para vencer obstáculos e superar a própria fadiga inerente a
um esforço que tem mantido, ao longo dos anos, com verdadeira perseverança e fidelidade.
Irmã Maria de Fátima Ambrósio
Coordenadora Provincial Congregação das Doroteias
(...) Embora a expansão da arte não seja o carisma específico deste Instituto, tendo em conta a
vocação artística da Irmã Gabriela as suas superioras entenderam ser seu dever respeitar os seus
dons artísticos, proporcionando-lhe as condições adequadas para um trabalho sério em função de
um Apostolado que, por ser Arte, é essencialmente espiritual.
(...)
O Município de Vila Nova de Gaia, em Abril de 2006, atribuiu-lhe a
Medalha de ouro de Mérito Cultural e Científico, como reconhecimento
do seu valor e dos seus dotes artísticos.
A Exposição “Natureza” que agora apresenta, integra-se no
encerramento das comemorações do bicentenário do nascimento e
baptismo de Paula Frassinetti, Santa, fundadora da Congregação das
Doroteias.
(...)
As qualidades artísticas e humanas da Irmã Gabriela foram formalmente
reconhecidas pelo Município da Gaia em Abril de 2006, quando o
executivo liderado pelo Dr. Luís Filipe Menezes lhe concedeu a Medalha
de Mérito Cultural e Científico - Classe Ouro, como "reconhecimento à
figura do mundo das artes e referência na Congregação das Irmãs
Doroteias". (...)
O atelier da Quinta do Sardão continua a ser o seu local de encontro
com a criatividade, o seu local de encontro com Deus através da Arte, o
seu espaço de diálogo com as diferentes formas de nos transmitir
sensações e deleites e, também, o seu local de encontro com os mais
pequenos que sabem que naquele pequeno espaço está a Irmã Artista,
a Irmã Gabriela.
M. Filipe Sousa, Director AMG/CTEB

Carta do Brasil - “O BRASIL FERIDO… ATRAVESSAR PARA A OUTRA MARGEM”
Irmã Anabela Pereira

DUAS EXPERIÊNCIAS
SEMANA SANTA NA ROÇA – PALMITAL DE CARVALHOS
Habituada a estar cercada por arranha-céus, deparo-me na roça
“Palmital de Carvalhos” com muitas árvores, o cheirinho da estepe…
a natureza bravia da região das Minas. Aqui estou, a cerca de 400
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quilómetros de S. Paulo, rodeada de montanhas, numa zona muito verde, onde as palmeiras se misturam
com as demais árvores, deixando-nos perceber uma paisagem tropical. De entre as folhas das palmeiras
espreitam uns olhitos pretos de um macaquinho, comendo bananas. As vacas e os bois atravessam a
estrada de terra batida, e um carro pára para deixar passar o gado. O fazendeiro, montado no seu cavalo,
acompanha o gado.
O tempo parece andar aqui, em Palmital, mais devagar. As pessoas acenam a quem passa, as crianças
correm com o leite, as mulheres esfregam as soleiras das portas, tentando retirar a lama que ficou após
uma forte chuvada. Os de idade mais avançada caminham lentamente pela estrada.
As Irmãs chegaram novamente a Palmital. Já há mais de 10 anos que as Doroteias acompanham o
Joaquim na Semana Santa.
A população acolhe de braços abertos a chegada das Irmãs. Este ano, as Irmãs Martins, Maria e eu,
ficámos na Pensão, mesmo pertinho do adro da Igreja. Na Semana Santa já é hábito percorrer os
caminhos de Palmital, visitando famílias, abençoando casas, escutando, rezando… sendo presença de
Jesus Cristo Vivo junto dos mais pobres.
É uma verdadeira graça, sentir a presença de Deus nestas pessoas simples que abrem as portas e que
dão tudo o que têm: uma chávena de café, uns bolos caseiros e
até uma bela fatia de queijo mineiro. As casas são pobres, mas a
riqueza de um sorriso ilumina tudo o que está à nossa volta. Às
vezes não fazemos mais nada senão escutar as pessoas que
partilham as dificuldades da vida, as angústias e tristezas, com
um olhar de esperança e de fé. Elas ensinam-nos a viver o
quotidiano, transformando a morte em Ressurreição: é esta a
verdadeira Páscoa, repleta de simplicidade e de VIDA.
A Comunidade está activa, preparando todas as cerimónias da Semana Santa. Cada grupo é responsável
por animar um momento importante. O Joaquim é uma peça indispensável na Semana Santa de Palmital.
A sua voz forte encerra o segredo de um testemunho vivo, missionário de Jesus Cristo. As suas palavras
envolvem totalmente as gentes que não se cansam de o escutar, mesmo que a “homilia” dure quase duas
horas. O grande segredo está na vida que essas palavras escondem; não são abstractas, mas falam de
um grande conhecimento da realidade de Palmital de Carvalhos. É bonito ver os leigos empenhados em
espalhar a Boa Nova, de formas tão concretas e tão radicais.
Os raios da Fé alcançam os diferentes cantos do mundo. Não se apagam. Tornam-se mais fortes na
simplicidade dos pobres e humildes.
Uma grande lição de Vida… um povo simples, acolhedor, missionário.
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NA FAVELA DE S. JOSÉ (arredores de S. Paulo)
Este é o outro lado de S. Paulo, mais cinzento, sem brilho, onde as barracas se acotovelam e se
escondem mesmo nos fundos, como se tivessem vergonha de aparecer ao mundo.
Aqui está uma Comunidade, inserida no meio dos mais pobres, numa pequena casa, onde 4 Irmãs se
dedicam inteiramente à Missão. Lado a lado com aqueles que mais precisam, saem ao encontro dos que
vivem na solidão, sendo presença activa nas comunidades de base e nas famílias.
Acompanhada pela Irmã Ida, passo as fronteiras da Favela, atravessando uma pequena ponte, de onde
vem um cheiro muito forte a esgoto. Com ela estou segura, toda a gente a conhece e a respeita. Sente-se
que estamos num mundo diferente, onde tudo é construído com o lixo. O que não serve a uns aproveita a
outros para se abrigarem do frio que começa a sentir-se. Dá a impressão de que, se um vento forte
soprasse sobre aquelas barracas, tudo se desmoronaria como num baralho de cartas. Entramos por uma
ruela estreita, em fila indiana, sempre a olhar para o chão com receio de meter o pé numa poça de lama.
As paredes, improvisadas com material de desperdício, escondem muitos segredos, construindo um
labirinto que parece não ter fim. A Irmã Ida já sabia onde queria ir. É como se tivesse um GPS interno que
a guiava no meio daquela confusão. “Oi, tudo bem…” dizia ela, com um grande sorriso, a todos os que
passavam. A mão estendida e o abraço prolongado eram sinais vivos de
uma amizade já alicerçada pelo tempo.
Uma das suas missões é trabalhar com a Pastoral da criança. Por isso
fomos visitar uma família.
- “Podemos entrar?” Adiantamo-nos, apesar do sorriso fechado da
“garota”, com um filho ao colo. “Está tudo desarrumado…”
E nós respondemos: - “Só queremos ver a menina… Como está?” A
jovem mãe afirma que a filha continua com a diarreia, que já dura há duas semanas. A menina não
aparenta a idade que tem. Muito fugidia, chora quando a queremos agarrar, gatinhando no meio da lama.
A Irmã aconselha o soro caseiro e retira da sua mochila a receita e tudo o que é necessário para o fazer.
- “No próximo final de semana vai haver a pesagem dos
bebés…Apareça… É bom.”
E assim terminámos a nossa visita, com a sensação de que esta mãe
precisava de muita ajuda para tratar do seu bebé. Esta é a grande
missão de todas as pessoas, leigas e religiosas, que se dedicam à
Pastoral da criança. Dialogar com os pais, explicar os conceitos mais
básicos de higiene, de alimentação e cuidados a ter com as
crianças. É um trabalho lento, mas eficaz, que exige paciência e muito, muito amor e carinho.
A nossa viagem continua, agora já sob a chuva que começou a cair. Sentimos na pele o difícil que é
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meter os pés na lama e caminhar sem cair nos buracos. Nada melhor do que umas havaianas para
andar…
A noite desce rápido, e é urgente regressar a casa. Na memória fica guardado o que não se esquece
facilmente, um mundo onde a luz não chega e o ar não entra. No coração acende-se a esperança de que
um dia tudo vai ser diferente. Deus nunca se esquece dos que mais ama…

 27 de Abril - A Irmã Lucília Pinheiro (Viseu) foi

mail que enviou no dia 30: Estou quase a

operada aos olhos; graças a Deus correu bem.

chegar ao fim da visita à Região, e o coração
está cheio de admiração pela entrega destas

 29 de Abril - Um grupo de Irmãs da Zona

Irmãs e pela importância e alcance da missão;

Calvanas foi passar o dia à Covilhã, revivendo

mas também de preocupação e desafio

a passagem de Santa Paula por aquela Cidade
que

viu

nascer

as

primeiras

perante a continuidade.

Doroteias

Portuguesas.

 10 de Maio - Chega de Roma o grupo de Irmãs
em peregrinação a Roma/Génova.

 30 de Abril - A Irmã Teresa Rodrigues, de
Moçambique, foi operada. Uma operação

 Temos tido algumas notícias (poucas!) da

delicada a um aneurisma já antigo, mas que

Anabela Viegas. Está muito bem, mas tem tido

chegou a altura de uma intervenção. Correu

o tempo muito ocupado pois chegou mais

tudo bem, e está ainda internada.

tarde que o resto do grupo, e tem que se pôr
em dia nas cadeiras do Curso de Inter-

 02 de Maio - Partiu para Roma, de manhã

Postulantado. Terá proximamente exames.

muito cedo, o 3º grupo de Irmãs em
peregrinação aos Lugares de Paula. A Irmã

 Não é ainda certo o dia da vinda da Irmã

Maria Antónia Sequeira teve que desistir da

Rositta das Filipinas, mas será em meados

viagem, por motivos de saúde; foi a Irmã

deste mês de Maio..

Maria

José

Salavisa,

não

indicada

 A Irmã Maria José Lourenço (Linhó) está já na

anteriormente. A Irmã Diana Barbosa fica em

Comunidade, mas a situação de saúde não é

Roma mais uns dias, para concluir o trabalho

boa.

«Memória do Coração»; regressa a 29 de

 A Irmã Glória Borrego deu uma queda e foi

Maio. Já tivemos notícias de Roma: tudo bem,

operada ao fémur. Está no Hospital da Póvoa.

e desta vez não se perdeu nenhuma mala...

A operação correu bem, mas a situação de

 02 de Maio - A Irmã Lúcia chegou de

saúde é cada vez mais grave.

Moçambique ao fim do dia. Como nos dizia no
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Faleceram:
Irmã Maria da Anunciação Tavares. Nasceu na Murtosa, a 1 de Setembro de

1919; faleceu em Viseu, a 28 de Abril de 2009. Era irmã da Irmã
Encarnação Tavares, também Doroteia, que faleceu em 2003.
Serenamente viveu, serenamente nos deixou.
Na oração dos fiéis da Missa do Funeral agradecemos ao Senhor o

espírito de oração, que transparecia na sua vida; o espírito missionário
que a levou a entregar-se generosamente à dilatação do Reino em Angola (de 1961 a 1969, e
novamente de 1973 a 1974); o espírito de serviço que a caracterizava, e a levou a trabalhar
até ao fim da sua vida na despensa da Comunidade e do Colégio, sempre atenta ao bem de
cada um e à melhor maneira de ajudar a todos e de lhes dar alegria.
Irmã Maria José Paula. Nasceu na Covilhã, a 19 de Março de 1914. Faleceu em Vila do Conde

(Residência) a 30 de Abril de 2009. Tinha mais 2 irmãs Doroteias: Rosa de Jesus, que faleceu
em Abrantes a 23 de Março de 2000, e Maria de Lourdes Paula, que está na Comunidade do
Instituto de S. José em Vila do Conde.

Agradecimento
Queremos agradecer do fundo do coração, a cada Irmã que se quis unir à
“nossa Páscoa” antecipada, pela partida da nossa mana Júlia, a quarta dos
dez irmãos e muito querida de todos nós.
Sabemos que a “nossa pátria é o Céu”, mas o “coração tem razões que a
razão não explica”. Apesar da certeza que nos dá a fé de que ela
ressuscitou, a saudade invade-nos e faz sofrer.
Por todos os gestos de comunhão que nos chegaram, um bem-hajam sem
fim.

As Irmãs Joaquina e Maria da Conceição Ferreira Pinto

Bodas de Ouro
RECORDAR É VIVER

Já passou algum tempo, mas ficou no nosso coração uma
imagem bonita que queremos agradecer e partilhar.
No dia 1 de Fevereiro a Paróquia de Pinhel, agradeceu ao
nosso Deus, com uma Eucaristia festiva, o sim dado pela Irmã
Maria há 50 anos, sendo 32 vividos nestas terras da Beira. Foi
uma manifestação de gratidão e carinho.
No dia 2 a festa foi mais restrita à família e à comunidade, na
nossa casa. A riqueza da Eucaristia, a presença da sua única Irmã e Cunhado, as várias presenças das
Irmãs e Comunidades, o ambiente comunitário acolhedor, permitiram um dia profundo, alegre e feliz.
Para todas e cada uma das irmãs o nosso muito obrigada.
As Irmãs de Pinhel

Casa de ABRANTES:
‘Pré-história’ do Colégio de Nossa Senhora de Fátima, em Abrantes, que se encontra no
Arquivo da Província:
Uma religiosa da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras, que trabalhava no
Hospital de Abrantes, sentindo a urgência de um Colégio nessa cidade, chamou para esse fim
algumas Irmãs da sua Congregação. Chamou-se Colégio de Nossa Senhora de Fátima.
Mas as coisas não correram como seria para desejar, também porque as condições da casa não
eram as necessárias. As Irmãs deixaram o Colégio, e a direcção foi entregue a umas Senhoras
vindas de Santarém. Mas o resultado não foi melhor...
Foi então que, em 1939, «o Cónego Silva Martins solicitou a cooperação de ilustres cavalheiros de
Abrantes possuidores de grandes fortunas. Formou-se assim uma Sociedade que se propôs
construir um edifício para um bom Colégio. Foram seus membros: Dr. Manuel Fernandes, Dr.
Armando Moura Neves, Tenente Coronel Camejo, Sr. Manuel Proença Lisboa e outros».
Em Novembro de 1939 foi feito à nossa Provincial, Madre Maria do Carmo Corte Real, o pedido
de que as Irmãs Doroteias assumissem a direcção do Colégio. “Após noites de vigília... veio o
SIM!” Fez-se um contrato entre a Sociedade do Colégio e a Congregação. Em vez de renda
fixa, as Irmãs pagariam à Sociedade uma determinada quantia por cada aluna. No caso de
falharem as alunas, a Congregação não se veria em embaraços.
O Colégio - que manteve o nome de Nossa Senhora de Fátima - abriu a 13 de Outubro de 1940,
com 100 alunas: 30 internas, 25 semi-internas e as restantes externas. A Madre Provincial,
Maria do Carmo Corte Real, assistiu à inauguração solene. No fim do segundo ano de
funcionamento teve que se levantar outro andar (já previsto na construção) pois o número de
alunas internas aumentava sempre mais, sendo de 97 em 1944!
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«No dia 30 de Setembro de 1940, as primeiras Irmãs de Santa Doroteia pisaram terras de
Abrantes. Eis os nomes das primeiras fundadoras: Madre Mª José Martins, Madre Amália Bastos
e Irmã Castro. Vieram em seguida Madre Mª dos Prazeres Almeida, Sr. Madalena Casaleiro, Sr.

Mª Eduarda Fernandes, Madre Mª Luísa Galt, Madre Attracta Halpin, Irmã Maria Marques,
Irmã Júlia Coelho e, no dia 11 de Outubro, a Rev.da Madre Mª José Oliveira Monteiro que foi a
primeira Superiora desta Casa».
Logo no dia da chegada fizeram a consagração a Nossa Senhora de Fátima.

Quem pode dizer «Eu estava lá...»?
Fiz parte do grupo das primeiras Irmãs que foram para
Abrantes.
90 anos, Comunidade de Coimbra
No dia em que partíamos para a nova missão, fomos à Missa todas juntas na Igreja de Nª Sª
de Fátima, nos Jesuítas do Porto, e fomos de comboio até ao Entroncamento. Ali nos esperava
o Dr. Manuel Fernandes e uma pessoa da Família Moura Neves, com dois carros, para nos
levarem para Abrantes.
Era em meados de Setembro. As obras estavam atrasadas, e a Comissão pediu que viessem
as Irmãs para ver se os operários adiantavam os trabalhos.
Dormíamos todas no sótão, sem cortinas, sem nada. Não havia fogão. O Dr. Manuel
Fernandes e a Família Moura Neves iam buscar-nos para almoçar e jantar. O pequeno-almoço
e a merenda eram preparadas por nós.
Como era tudo muito cerimonioso nestas famílias, não comíamos o suficiente, por não estar à
vontade. Eles perceberam isso e passaram a mandar-nos as refeições ao Colégio.
Vivíamos com dificuldades monetárias, não porque não houvesse dinheiro, mas porque a Ir. Mª
Amália Bastos não gostava de o gastar, como se pode ver pelo episódio seguinte: Vinha para
Abrantes mais uma Irmã, a Ir. Mª dos Prazeres Almeida. Fui encarregada de ir buscá-la ao
comboio. A Ir Mª Amália deu-me uma moeda de vinte e cinco tostões e disse: “Veja lá, não os
gaste”! Eu tomei aquilo à letra e fui a pé até à estação que era no Rossio ao Sul do Tejo. Ali
encontrei umas pessoas que também tinham ido esperar alguém, pedi uma boleia para ela e
vim outra vez a pé com o dinheiro na mão… Cheguei a casa e entreguei-lho.
Entretanto, foram chegando outras Irmãs, e por fim veio a Superiora, Ir. Mª José Oliveira
Monteiro.
As obras da casa prosseguiam, e nós íamos confeccionando algumas alfaias litúrgicas

Ir. Maria Eduarda Fernandes,

As alunas iam chegando. O Colégio abriu no dia 13 de Outubro de 1940. A Missa de
abertura foi muito solenizada: a Ir. Galt, que tinha vindo de Inglaterra, foi a organista, e todas as
Irmãs cantaram. Passámos a ter Missa todos os dias, celebrada pelo Sr. Cónego Martins, que
foi nosso Capelão durante algum tempo. E à tarde tínhamos o Terço presidido por ele, com a
Bênção Eucarística.
Semanalmente ia o Sr. Padre João Maia, jesuíta, dar catecismo às mais crescidas. O P.
Agostinho Veloso era o confessor extraordinário da Comunidade; era um grande amigo dos
Moura Neves.
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A população de Abrantes era muito nossa amiga, em particular as famílias das primeiras
alunas; todos acolheram muito bem as Irmãs.
Havia um grupinho de internas, umas da Covilhã, outras dos arredores de Abrantes e
Santarém. Eram todas muito dedicadas às Irmãs. Gostavam tanto de estar no Colégio que nas
férias queriam vir uma vez por semana para estarem com as Irmãs e brincarem. Então as três
juniores (Mª de Lurdes Belo, Madalena Casaleiro e eu) revezávamo-nos para estar com elas.
O Dr. Manuel Fernandes tinha imenso brio no Colégio, e para que as Irmãs tivessem gosto por
aquela região do Ribatejo, todos os fins de semana ia buscar um grupinho para lhes mostrar os
arredores: Vila Nova da Barquinha, Castelo de Almourol, Rossio, Barragem de Castelo de
Bode…
Os resultados do primeiro ano lectivo satisfizeram muito as famílias. Duas alunas minhas foram
apresentadas a exame no Conservatório, e tiveram muito boas notas. Realizaram-se exames
no Liceu de Santarém com óptimos resultados.
As Irmãs iam dar catequese a S. João e depois também a S. Vicente.
No ano seguinte a Comunidade foi aumentada com algumas transferências: em substituição da
Ir Mª Amália Bastos, a Ir Júlia Manzi Valente; a júnior Mª Emília Villasboas e mais alguma vinda
da Inglaterra.
O espírito das alunas continuava muito bom; o internato foi aumentando… Mas em Fevereiro,
com muita satisfação minha, fui escolhida para ir para Angola onde fiquei 22 anos.
Depois de ter vindo de Angola, em 1963, estive um ano em Viseu, e depois a Ir. Furtado
Martins chamou-me para Coordenadora de Abrantes. Vim encontrar muitas pessoas ainda
conhecidas, mas algumas tinham já falecido.
Encontrei o mesmo ambiente bom entre as alunas e as Irmãs. Tinha aumentado o número de
professores, alunas e Irmãs. Era vice-superiora a Ir. Laura Azevedo, que veio a falecer em
1966.
Em 1966 celebraram-se as Bodas de Prata do Colégio. Toda a população se uniu para celebrar
essa data. Foram convocadas antigas alunas e Irmãs. Houve Missa de grande festa, uma
Sessão Solene no Teatro, uma festa no Colégio: no ‘quadrado’ devidamente engalanado, ao
redor de uma chama, apresentou-se um recital composto pela Ir. Laura Soares, que nessa
altura já estava nas Calvanas.
Pela morte da Ir. Laura Azevedo, veio temporariamente a Ir. Hermínia Bacelar, substituída
depois pela Ir. Alice Burguete, que tinha vindo para descanso e tratamento, e assumiu o cargo,
uma vez restabelecida. Por essa altura, a Comissão propôs à Congregação a compra do
edifício do Colégio por um preço simbólico. Fez-se a aquisição do olival contíguo ao terreno do
Colégio e do Quartel ao lado, uma vez que o Ministério do Exército construíra outro edifício um
pouco afastado da cidade. Este antigo quartel tinha sido em tempos Convento da Esperança,
por isso lhe demos o nome de Casa da Esperança. Para esta aquisição muito contribuiu o pai
da nossa Irmã Maria de Lurdes Dias Ferreira, que era major do Exército.
Estes contratos foram ultimados pela Ir. Mª José Lencart que me substituiu, quando em 1968 fui
transferida para Fátima.

Ir. Maria do Carmo Jorge ,
96 anos, Comunidade da Casa Paula

Estive 15 anos em Abrantes, a partir de 1951.
Era roupeira da ‘casa’. Apanhei uma época de mudança de
hábitos das Irmãs, mas também trabalhei nos uniformes das
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meninas, que acompanhava ao alfaiate. Renovei os dormitórios (colchas, cortinados...), as
toalhas do refeitório, fiz paramentos de todas as épocas litúrgicas, numa altura em que a
capela se modificou (era Superiora a Irmã Maria Emília Villasboas).
Estava em Abrantes por ocasião das Bodas de Ouro da Madre Corte-Real; foi uma grande
festa, com muitos presentes, e dentre eles um paramento que foi lindamente bordado pela
casa de Vilar. Tinha também o ofício das Visitas; iam lá muitos padres...
Gostei muito, muito de lá estar, e custou-me muito sair. Era uma casa que tinha alguma coisa
de especial, desde a Superiora às Irmãs e Meninas, que eram especialíssimas. Houve muitas
vocações no Colégio.
Recordo as festas litúrgicas, especialmente a procissão do Corpo de Deus, em que a primeira
bênção era na nossa casa. As meninas metiam vista na procissão. Mas isso dava trabalho: as
túnicas dos anjos, as asas... Havia também o sagrado lausperene todos os meses.
Recordo também algumas coisas engraçadas:
No andar da capela não dormia ninguém, o que começou a preocupar as Irmãs. Como eu tinha
fama de não ter medo (mas tinha...), fui escolhida para passar a dormir no gabinete da Mestra
Geral. Uma noite o alarme da capela tocou... Era rebate falso, mas foi um grande susto!
A casa dos soldados ficava mesmo diante do meu quarto. No tempo do calor não podia abrir a
janela. Uma vez vieram comer fruta, sentados no muro mesmo diante da janela do meu quarto;
acordei com as vozes dos homens, e ia ficando gaga...

Ir. Alice Burguete ,

Foi a minha primeira casa depois do Noviciado (1947/48). Era
Superiora a Madre Valente. Estive lá 7 anos seguidos, e depois
por mais duas vezes. Fazia muitas partidas à Superiora, que não só não se zangava mas ria
tanto que dava gosto fazer-lhe partidas...
Era o tempo do receio das amizades particulares... Algumas Irmãs achavam que eu tinha
amizade particular pela Madre Soares; e comecei a fazer exame particular sobre isso. Até que
a Madre Superiora soube, e disse-me que devia antes fazer exame sobre desenvolver a
amizade com a Madre Soares... Fui operada ao fígado, e fiz a partida de mandar à Madre
Soares um frasco com as pedras... mas que afinal eram do quintal!... e a Madre Soares cheia
de pena de eu ter cá dentro tanta pedra!
Recordo uma Comunidade familiar, quer com as meninas quer com toda a gente. Era um
colégio com um espírito de família extraordinário. Foi o meu grande tempo de cantora de
ópera... Uma vez, fui à catequese e cheguei com muitas comichões na cabeça. Era um piolho,
mas sem lêndea. Uma Irmã inglesa disse: Apanhaste uma viúva... Dias depois a Superiora
fazia anos, e eu compus a «ópera da viúva».
Foi-me confiado o dormitório das pequeninas, por causa do jeito que tinha para corrigir a fala
das pessoas. Já tinha exercitado na família com os irmãozitos.
Não ralhava; quando era preciso, chamava-as para junto de mim, falava com elas, e voltavam
para o lugar bem dispostas. Mas só estive 2 anos com esse ofício, porque me desviaram para
a contabilidade e trabalhos com as Irmãs.
86 anos, Com. Escolar Calvanas
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Hino do Colégio
Coro – Pousado sobre oliveiras / ninho de Paz, tu descansas
Meu Colégio! Lar amigo! / Pombal risonho de esperanças.
Quis a Virgem do Rosário / Dar-te o seu nome por berço.
Nós vivemos nos seus braços / Como as contas no seu terço.
E se hoje dás à inocência / Leal e firme guarida
Sê no porvir, meu Colégio, / O farol da minha vida.
Irmã Diana Barbosa

Em 1857, nove anos após a dispersão das nossas Irmãs em Génova, a Madre Fundadora mandou de
Roma a Irmã Luigia Gianelli com o fim de reorganizar ali o Instituto. Foram-se abrindo Escolas e
Colégios, e mais tarde o de S. Francisco de Albaro, em edifício adquirido pela própria Madre
Fundadora, em visita às comunidades existentes. Assim renascia, na Ligúria, o trabalho apostólico das
nossas Irmãs...
Na região das Marcas (Estados Pontifícios), onde o Instituto já se tinha estabelecido em Macerata e
Fabriano, a Madre Fundadora aceitou em Fevereiro de 1858, a pedido do Bispo, a direcção de um
Orfanato em Recanati, tendo ido pessoalmente acompanhar as Irmãs que constituiriam aquela
Comunidade. No mesmo edifício do Orfanato puderam abrir uma Escola e receber algumas educandas.
Em Fevereiro de 1861, o Santo Padre Pio IX confiou ao nosso Instituto a direcção do Conservatorio
da Divina Providência, sito na Rua Ripetta, onde se tinham introduzido entre as jovens abusos e
desordens que chamavam a atenção dos externos. Tudo se passou do seguinte modo:
O Santo Padre Pio IX estava seriamente preocupado com esta situação e recomendava frequentemente
ao Cardeal Vigário que tomasse providências. O Cardeal Patrizi não sabia de quem lançar mão, tanto
mais que uma certa congregação religiosa já tinha tentado a reforma daquela comunidade, e nada ou
quase nada conseguira. Finalmente, lembrou-se de que o Instituto da Madre Frassinetti talvez fosse apto
para tal fim, e falou nisso à nossa Fundadora. Esta, por sua vez, consultou as Irmãs mais antigas e
várias pessoas idóneas e amigas; mas de todos os lados encontrou a mais forte oposição...
Quando, mais tarde, se apresentou o enviado do Cardeal Vigário para saber a resposta, deixou falar a
Madre Fundadora; no fim, a todas as suas razões contrapôs estas simples palavras: «Tudo isso está
certo, mas a vontade do Santo Padre é que aceite». «O Santo Padre quer que aceite? – respondeu a
Madre Fundadora. Então já não tenho nada a opor».
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Sem mais demora, e não dando ouvidos a qualquer insinuação em contrário, a 20 de Fevereiro de 1861
a própria Fundadora acompanhou ao Conservatorio da Divina Providência as Irmãs que pensava
deixar ali. As residentes fizeram à Madre Fundadora e às outras Irmãs um péssimo acolhimento... A
Fundadora ficou cerca de dois meses naquela casa e depois voltou para Santo Onofre. Deus abençoou a
generosidade com que a Madre Fundadora, não obstante os conselhos desfavoráveis das Irmãs e de
todas as pessoas dedicadas, se submeteu às ordens do Santo Padre; e, no breve espaço de tempo que
permaneceu em Ripetta, aquela comunidade tinha-se transformado, como ela própria escreve em carta
dirigida ao seu irmão José (cf. Memórias, Cap. VIII):

(...) temos um outro Conservatorio de noventa jovens, que têm necessidade de bons livros, porque
desgraçadamente leram muitos livros maus. Mas podemos dizer que onde abundou o pecado
superabunda a misericórdia. Há apenas dois meses que fomos encarregadas da direcção dessas jovens,
e já se não reconhecem, tal foi a mudança operada para o bem. Fizeram sacrifícios heróicos,
nomeadamente no aspecto de desapego e respeito humano: basta que saibas que, mesmo as
pequeninas de onze a doze anos, tinham já os seus namorados, com quem se correspondiam, etc.
Agora, porém, temo-las todas modestas, muito dóceis e afeiçoadíssimas. Fizeram os Santos Exercícios
com tanta compenetração e compunção, que nos edificaram. Enfim, operou-se nessas jovens uma tal
mudança, que só poderia ser obra de Deus (C. 184, 2-3).

Em Maio...
Bento XVI visita a Terra Santa, de 8 a 15 de Maio.
«Serei peregrino de paz, em nome do único Deus que é Pai de todos. Testemunharei o empenho da
Igreja Católica em favor de quantos se esforçam em praticar o diálogo e a reconciliação, para chegar a
uma paz estável e duradoura na justiça e no respeito recíproco».

As mãos de Maria
AS TUAS MÃOS, MARIA
São grandes, porque nelas todos cabemos.
São pequenas, porque nelas transborda o Mistério de Deus
São imaculadas, porque não conheceram a corrupção
São delicadas, porque acariciaram o tesouro mais precioso: Jesus
São cuidadas, porque desde o princípio foram abençoadas por Deus
São orantes, porque souberam juntar-se para louvar o Criador
São sinais, porque nos ensinam sempre o caminho para Jesus
São decididas, porque não se fecham perante as dificuldades
São generosas, porque a todos acolheram.
Javier Leoz

Ascensão - 24 de Maio
DEUS SOBE... (do Salmo 46)
Deus sobe? Para onde? Mas Deus é que desce.
Manifesta-se ou esconde-se, aproxima-se ou afasta-se...
Depende também de nós.
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Se lhe abrimos a porta, Ele penetra; Se fazemos vazio, Ele enche-o;
Se O chamamos, Ele responde; Se O desejamos, Ele torna-se presente.
Também joga connosco, como ao ‘esconde-esconde’:
Oculta-se, para que O busquemos; Cala-se, para que lhe rezemos;
Dorme, para que O despertemos; Disfarça-se, para que O reconheçamos.
Às vezes o jogo prolonga-se. É demasiado para as nossas pressas...
Quer curar-nos da impaciência e preparar-nos para o encontro.
Mas Deus vem, descendo.
Define-se como «aquele que está», o seu Espírito é o que penetra,
O seu Filho é o que fica connosco.
Não ascende, mas transcende,
transforma e plenifica, enche tudo de vida e de presença.

Pentecostes - 31 de Maio
Vem, ó luz verdadeira. Vem, mistério escondido.
Vem, tesouro sem nome. Vem, felicidade interminável.
Vem, luz sem ocaso.
Vem, esperança de todos os que devem ser salvos.
Vem, despertador dos que adormeceram.
Vem, ó poderoso, que sempre fazes e refazes
e transformas só com o teu querer.
Vem, ó invisível. Vem, tu que sempre moras imóvel
e em todo o instante te moves todo
e vens a nós que jazemos nos infernos,
ó tu que estás por cima de todos os céus.
Vem, ó nome querido e repetido por toda a parte;
pois a nós nos está absolutamente vedado
exprimir-lhe o ser e conhecer-lhe a natureza.
Vem, gozo eterno. Vem, púrpura do grande rei, nosso Deus.
Vem, tu que desejaste e desejas a minha alma miserável.
Vem, tu és Sol... já que, como vês, estou só.
Vem, tu que me separaste de tudo
e me tornaste solitário neste mundo.
Vem, tu mesmo que te converteste em meu desejo,
tu que acendeste em mim o desejo de ti, o totalmente inacessível.
Vem, meu alento e minha vida.
Vem, consolação da minha pobre alma.
Vem, minha alegria, minha glória sem fim.

(São Simeão, Novo Teólogo, + 1022)
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