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Saibamos começar vida nova  
hoje que celebramos  
a ressurreição do Senhor. 

Luiza Andaluz, 1938
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AÍ COMEÇÁMOS  
A TRABALHAR...

A 1 de abril de 1947, a pedido do 

Reverendo Padre Martinho Gon-

çalves Mourão, pároco do Entron-

camento, uma casa em que esta-

va já funcionando uma pequena 

escola paroquial, criou-se mais 

um Centro de Assistência Social.  

Aí começámos a trabalhar tendo a 

princípio só uma escola feminina, 

ensinando-se além da instrução 

primária trabalhos domésticos e 

costura. Dava-se uma sopa a to-

das as crianças. Algum tempo de-

pois, não se podendo conseguir 

que naquela primitiva instalação 

se desse ao centro o desenvolvi-

mento requerido, alugámos uma 

outra casa, que acabava de ser 

construída mesmo ao lado, e que 

serviu de acréscimo à primeira.  

Em 1951 estabelecemos, perto tam-

bém, uma terceira secção – um 

lar para as meninas que necessi-

tavam ser internadas – mas esta 

teve de fechar em fins de 1953 

por motivos idênticos aos que 

nos fizeram encerrar o da Ericeira.  

Como o Entroncamento é (m.f.195) 

um meio ferroviário importante, há ali 

boa oportunidade de se prestarem 

caridosos e variados serviços e por 

isso as nossas Irmãs diligentemente 

se ocupam de muito serviço social.  

Em março de 1952, largámos as pri-

mitivas instalações e mudámos o 

centro para sede maior e em mui-

to melhores condições. Aí funciona 

agora uma escola maternal para 

os dois sexos, cantina recreatório 

para as crianças que frequentam as 

escolas oficiais e uma casa de tra-

balho onde as raparigas aprendem 

com mais desenvolvimento costu-

ra, lavores e trabalhos domésticos.  

Está em organização em casa sepa-

rada uma escola oficina de forma-

ção profissional para rapazes, que 

por enquanto só terá um mestre de 

serralharia, mas que depois deve 

abranger outros e diversos ofícios.

(ANDALUZ, L., 2020. História da Con-

gregação das Servas de Nossa Se-

nhora de Fátima § 563)

1967 – Ir. Maria Antónia Silva Ferreira  
e Ir. Joaquina Santos Vazão

1967 – Ir. Joaquina Santos Vazão  
e Ir. Maria Antónia Silva Ferreira

1967 – Ir. Joaquina Santos Vazão  
e Ir. Maria Antónia Silva Ferreira

1967 – Ir. Maria Adelaide F. Franco

1948 – Ir. Maria Teresa Dias 1948 – Ir. Maria Teresa Dias

1948 – Ir. Maria Adelaide F. Franco
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COMUNIDADE DO ENTRONCAMENTO,  
EM BODAS DE DIAMANTE

Os Setenta e cinco anos da nossa chegada, como Servas 

de Nossa Senhora de Fátima, ao Entroncamento, foi moti-

vo de festa na Cidade dos Comboios. O jubileu foi sendo 

preparado pela comunidade, com a participação das Ir-

mãs da “Equipa Itinerante”, da Família Andaluz e de uma 

dedicada equipa local, que assumiu a responsabilidade 

de informar os vários meios de comunicação social local 

e as entidades oficiais, sobre a realização do evento, cujo 

programa se encontra no cartaz publicitário.

As comemorações oficiais tiveram início no dia 30 de Mar-

ço, com a celebração da Eucaristia, na Igreja da sagrada 

Família, presidida por D. José Traquina, Bispo de Santarém. 

Foram concelebrantes, o Pároco, Pe. Luciano Natal Olivei-

ra, e o Pe. Paulo André G. Marques, pertencente à vigara-

ria do Entroncamento.

Na Eucaristia participaram várias entidades oficiais, como 

autarcas e cidadãos, muitas irmãs da Congregação, des-

tacando-se a presença da nossa Superiora Geral, Irmã 

Maria de Jesus Armés, a irmã Maria do Carmo Alves, Su-

periora Regional e seu Conselho, a Família Andaluz e mui-

tas pessoas amigas da Comunidade. À homilia o Sr. Bis-

po destacou a figura de Luiza Andaluz, mulher de acção 

contemplativa, ao serviço dos mais pobres, promovendo 

a sua dignidade humana e espiritual, assim como a da 

Comunidade que continua a sua acção benfazeja, agra-

decendo a sua presença no Entroncamento. 

Após a celebração seguiu-se um pequeno convívio, onde 

o Sr. Bispo, sacerdotes e Irmãs tomaram a refeição, em cli-

ma de partilha fraterna. 

Esta celebração foi, para todas nós, motivo de grande 

alegria e de renovado fervor na entrega à Igreja e a este 

povo tão nosso amigo e que tanto espera de nós.

Irmãs da Comunidade do Entroncamento
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ENTRADA PARA O POSTULANTADO
A nossa Congregação está mais enriquecida, temos 

6 postulantes. A celebração de entrada, foi no dia 

25 de março, no Bairro da Liberdade no Maputo, em  

Moçambique.

As postulantes: 

Idalina Munguambe – 21 anos, de Inhambane 

Sara Cássimo Artur – 19 anos, de Nampula

Josefina Raimundo – 21 anos, de Nampula

Odete Faustino Chivale – 21 anos, de Inhambane

Arlinda Francisco Mavile – 19 anos, de Inhambane 

Nilsa Maurício Bernardo – 23 anos, de Zambézia 

FESTA DA ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
O dia 25 de Março é sempre um dia 

intensamente vivido pelas Irmãs Ser-

vas de Nossa Senhora de Fátima. 

Este ano foi antecedido de um tríduo, 

celebrado em cada comunidade, te-

nho por base a oração do Angelus.

Na tarde do dia 25 quase todas as 

comunidades estiveram reunidas 

por zoom para uma celebração 

conjunta, realizada a partir das 

três casas onde será implementa-

do o projecto LA CC (Luiza Andaluz  

Centro de Conhecimento). Seguiu-

-se uma pequena apresentação 

do projecto a implementar na Casa 

madre Luiza Andaluz em Santarém, 

na Casa Geral S. Mamede em Lis-

boa e no Convento das Capuchas 

em Santarém. 

As Irmãs tiveram ainda oportuni-

dade de ver o andamento dos 

trabalhos nos diferentes espaços 

através de pequenos vídeos. O 

encontro encerrou com a apresen-

tação das seis novas postulantes 

que neste dia iniciaram nova eta-

pa de formação.

A Superiora Geral, Ir. Maria de Je-

sus convidou as comunidades a 

continuarem em oração acompa-

nhando a consagração da Ucrânia 

e da Rússia ao Imaculado Coração 

de Maria em Roma e no santuá-

rio de Fátima e suplicando o dom  

da paz.

Irmã Ana Cristina Pereira
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As obras continuam e o sonho está 

cada vez mais perto de se tornar 

realidade. A Casa Madre Luiza An-

daluz, que inaugura o LA CC no 

próximo mês de abril, estará pronta 

a acolher eventos ou visitas. Assim, 

não tarda, a atividade e dinamis-

mo da casa digital andará de mão 

dada com as casas físicas.

De referir que este é o grande ob-

jetivo deste ano que ainda está 

a começar, reabilitar e aproveitar 

todas as potencialidades tanto da 

Casa Madre Luiza Andaluz como 

do Convento das Capuchas e da 

Casa de São Mamede.

MARÇO – OS ÚLTIMOS RETOQUES

LUIZA ANDALUZ CENTRO  
DE CONHECIMENTO  
– ABERTURA 

19 de abril – Abertura oficial do Luiza Andaluz 
Centro de Conhecimento na Casa Madre  
Luiza Andaluz a partir das 16h30

20 de abril – Eucaristia seguida de visita para Irmãs 
maiores de 90 anos

23 de abril – Lançamento do eBook “Entre Memó-
rias, Histórias e Reflexões”, editado pelo Instituto Po-
litécnico de Tomar, com entrevistas a seis Irmãs da 
Congregação SNSF, pelas 16h00

É o culminar de um esforço de vários 

meses, que agora vê os seus frutos, 

cada vez mais visíveis. E se até ago-

ra a fé e a vontade de fazer mais e 

melhor do LA CC já trouxeram mu-

dança e alegria à vida de muita 

gente, estes novos espaços são os 

pilares que garantem que a mudan-

ça e alegria se vão multiplicar.

2022 vai passando, e os desafios vão 

aumentando, mas o LA CC promete, 

como sempre, chegar cada vez mais 

e melhor a todas as pessoas que se 

queiram juntar. Fiquem atentos! 

Equipa da Comunicação LA CC
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CDJ COM DINÂMICAS LOCAIS

Este mês de março, em Cassongue, para festejar 
o dia da mulher o CDJ promoveu uma conversa 
sobre o protagonismo da mulher, inspirados pelo 
exemplo de Luiza Andaluz e pelo filme “A rainha 
de katwe”. 

FORMAÇÃO SOPAMININA
A nova formação de liderança pro-

movida pelo CDJ arrancou em Cas-

songue. A “Formação Sopaminina” 

em modelo imersivo, com base 

numa aprendizagem experimental 

e com modelos de referências locais 

e internacionais, destina-se a jovens 

raparigas com perfil de liderança e 

tem como lema o pensamento de 

Luiza Andaluz, “Passar, fazendo o 

bem, à imitação do mestre divino, 

tornar felizes o que nos rodeiam, 

que doce programa de vida”.

Esta formação é composta por 5 

módulos, abrangendo os pilares do 

auto-conhecimento, bem – justiça 

– verdade, amizade com Deus, rela-

ção com os outros e o meu sonho 

de vida.

O primeiro módulo aconteceu no dia 26 de Março com 15 participantes, que 

puderam viver uma experiência muito significativa de autoconhecimento.

Em Moçambique, os programas Acredita e Lidera 
iniciaram este mês de março. Com mais de 100 
meninas inscritas, em Mavila e Maputo, e com 16 
mentoras, é tempo de iniciar este percurso pelo 
terceiro ano consecutivo. 
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VIGÍLIA DE ORAÇÃO PELA PAZ 
NO SANTUÁRIO DE FÁTIMA

O Centro de Dinamização Ju-
venil de Portugal esteve pre-
sente na Vigília de oração 
promovida pelo Santuário de 
Fátima, a propósito da Consa-
gração ao Imaculado Cora-
ção de Maria pela paz.

INTERDESTINO FAZ PARAGEM  
NA VIGARARIA DE MAFRA

A iniciativa proposta pelas SNSF de 

preparação para a Jornada Mun-

dial da Juventude Lisboa 23, JMJ 

Interdestinos, desta vez fez uma pa-

ragem na Vigararia de Mafra.  

Recebidos pelo COV, pelos Srs pa-

dres de Mafra e da Ericeira, por vá-

rias irmãs SNSF e por cerca de 100 

jovens, todos adquiriram o bilhete de 

comboio e fizeram esta viagem com 

as 4 paragens até chegarmos ao 

destino: Maria Apressadamente, Vila 

Andaluz, Dias 23 e Lisboa 23.

do Santo Papa João Paulo II, 
“Cristo ressuscitado dá-vos a 
paz e a reconciliação, como 
seu primeiro dom”.

Maria Pia

Durante a madrugada, do dia 
25 de Março, 6 jovens, as novi-
ças e Irmãs animaram um mo-
mento da vigília, rezando uma 
via-sacra pela paz. Foi uma 
noite muito bonita, com os jo-
vens movidos pelas palavras 

Este caminho em conjunto com as di-

ferentes Dioceses e Vigararias tem sido 

verdadeiramente importante para os 

jovens neste caminho de prepara-

ção, através do encontro e da oração, 

para a JMJ na capital do nosso país. 
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Sabia que…

Já que vieram os “Esquecidos” se-
gue a receita dos “Lembrados”, para 
que haja equilíbrio na pastelaria… 
Experimentem, que vão gostar!…  

Foi um sucesso na Ericeira…

Receita “Lembrados”

Ingredientes:

• 500g de açúcar refinado
• 500g de farinha de trigo
• 8 gemas
• 2 claras
• 1 cálice de Vinho do Porto (ou outro 

que seja doce)

• 1 colher de chá de  fermento  em pó

Preparação:

Pré-aqueça o forno a 180ºC. 
Batem-se muito bem os ovos com o 
açúcar até conseguir uma massa con-
sistente, junta-se-lhes o vinho, mexendo 
bem e,  depois deita-se a farinha (pe-
neirada) com o fermento. 
Amassa-se com as mãos enfarinhadas, 
tiram-se com uma colher, bocados  da 
massa, aos quais se dá a forma de bo-
los, que vão a cozer no forno em tabu-
leiros untados.

PEREGRINAÇÃO

PEREGRINAÇÃO

SANTARÉM

SANTARÉM

>

>

FÁTIMA

FÁTIMA

13 A 15 DE MAIO

13 A 15 DE MAIO

PEREGRINAÇÃO  
SANTARÉM » FÁTIMA

De 13 a 15 de Maio
Dos 15 aos 35 anos 

Esta é  uma óptima opor-
tunidade para caminha-
res acompanhado por 
Deus e para aprofunda-
res a tua relação com 
Ele. Ao mesmo tempo, 
contemplas os diferen-
tes locai  s pelos quais 
irás passar. 

ILUMINAR@CASA  
VIA WHATSAPP

De 24 de Abril  
a 01 de Maio 

Uma semana com uma 
proposta de oração diária 
enviada pelo WhatsApp.

INSCREVER

INSCREVER

mailto:geral@servasnsfatima.org
https://www.servasnsfatima.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeEbXbmAWYspcVT4Q3wWZIp2scFNcnhVq6p2DfX6Xos_mb0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb1ahWTW2raCqpCORwnOk-r_mGZb2vkQ3KXQRTYZXp2wUbKQ/viewform
https://forms.gle/QHJrRF5kM4EH2cju8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeEbXbmAWYspcVT4Q3wWZIp2scFNcnhVq6p2DfX6Xos_mb0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeEbXbmAWYspcVT4Q3wWZIp2scFNcnhVq6p2DfX6Xos_mb0A/viewform
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