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NOTICIAS DA BENEDITA

Exposição Descobrir Luiza Andaluz

Foi inaugurada no dia 4 de abril e estará na Benedita até 

ao dia 18 de Maio, depois das festas da vila. 

A exposição ganhou na Benedita especiais contornos 

porque integrou a chegada das irmãs a esta terra e as 

origens do Centro Social Paroquial.

A rotundas principal da Benedita tem o nome da nos-

sa fundadora. Explicando o sentido desta homenagem 

quiseram integrar na exposição a maquete da rotunda 

e fizeram uma réplica em tamanho real da cisterna da 

casa mãe, dando beleza, profundidade e sentido à ex-

posição.

Ainda com restrições a inauguração contou com a pre-

sença da presidente da junta de freguesia, dos represen-

tantes dos diferentes partidos da assembleia da junta, 

do padre Gianfranco, do director do Externato coopera-

tivo da Benedita, dos professores de EMRC e dos alunos 

coordenadores do projecto de EMRC “levanta-te e apro-

xima-te- memórias e modelos impulsionadores” que tem 

como lema “ Passar fazendo o bem, imitando o Mestre 

Divino,…”.

Ao longo da primeira semana, mais de 300 alunos já 

passaram por esta exposição guiados pela nossa irmã 

Nilza que tão bem os guiou na visita.

Estão convidadas  a vir visitar a exposição!
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Encerramento do jubileu dos 75 anos do Centro Social Paroquial  
13 de Abril

Este ano todas as actividades foram mais dirigidas para as crianças, contudo tivemos o dom de termos uma Eucaristia 

de acção de graças presidida pelo D. Daniel Batalha.

Crianças e Jovens visitam a nossa comunidade e participam na nossa 
missão 

Em dezembro vieram estar connosco um grupo de crian-

ças do 3º ano com a respetiva catequista que nos quise-

ram conhecer porque sabiam que nós fazíamos 75 anos.

Já no dia 4 de abril, foi a vez de um grupo de adolescen-

tes vir-nos visitar. Integrado no projecto say yes. Estes ado-

lescentes colaboraram numa actividade para o grupo 

de catequese do 4º ano da irmã Maria José.

A nossa inserção na catequese da Benedita (temos à 

nossa responsabilidade dois grupos de adolescentes e 

4 grupos de catequese com crianças e suas famílias) e 

principalmente a relação com os catequistas e o traba-

lho conjunto, dá-nos a possibilidade de desenvolver este 

tipo de actividades que permitem dar conhecer os ele-

mentos essenciais da nossa vocação religiosa (a centra-

lidade de Deus, a  vida fraterna e a missão) a partir dos 

nossos próprios espaços, proporcionando também a eles 

uma experiencia de oração, de relação e de serviço/ 

missão. 

Outros actividades de missão

A irmã Maria José com as catequistas do 4º ano, organi-

zaram na quaresma para as crianças desse ano e suas 

famílias uma pequena peregrinação a Fátima que inte-

grou a via sacra nos Valinhos, a celebração da Eucaris-

tia e uma visita ao santuário. Participaram 35 crianças e 

suas famílias.

A irmã Lourdes pode retomar as visitas ao lar da mise-

ricórdia na semana pascal, depois de mais  dois anos 

anos em que não podia exercer esta missão devido às 

regras de confinamento.
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