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Conversas JMJ  
– Maria, Mulheres de Hoje 

Apresentamos o programa da primei-
ra sessão do ciclo de conversas “Maria 
levantou-se e partiu apressadamente“, 
que terá lugar na Casa de São Mamede, 
no próximo dia 30 de março pelas 21h30.

Visite a exposição de pinturas de Ma-
falda Amaro – Correntes, de 30 de mar-
ço a 23 abril, integrada no tema da 
primeira sessão do ciclo de conversas.

Saiba mais em  
https://lacc.pt/conversas-jmj/

DESTAQUES
Visita Canónica

A Ir. Maria de Jesus Armez encontra-se na 
Guiné-Bissau em visita canónica até 11 de 
abril.

NOTA:

Os textos apresentados nas nossas publicações são da 
responsabilidade das comunidades que nos enviam 
para publicar.

Pelo que a Equipa da Comunicação não fará qualquer 
alteração aos textos.

!?

https://lacc.pt/conversas-jmj/
https://lacc.pt/conversas-jmj/
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Cantarei Eternamente as Misericórdias  
do Senhor!

Queremos partilhar um pouco so-

bre a nossa Irmã Mariana Emília 

que partiu para a Casa do Pai no 

dia 20 de Fevereiro. 

No pouco tempo que a irmã Ma-

riana esteve na casa mãe foi-nos 

possível perceber que ela era uma 

pessoa sensível à criação de am-

biente propício à oração e procura-

va rezar. 

... ela era uma 
pessoa sensível 
à criação de 
ambiente propício 
à oração e 
procurava rezar.

Era notório, na nossa Irmã Maria-

na, o gosto pela Palavra de Deus e  

por tudo o que é a vida da Congre-

gação.

... o gosto pela 
Palavra de Deus 
e por tudo o 
que é a vida da 
Congregação.

Qualquer gesto de carinho obtinha-

-se uma resposta carinhosa. Quan-

do alguma irmã era afectuosa para 

com ela agradecia com uma ex-

pressão de alegria. Era uma Irmã 

amável.

Era uma Irmã 
amável.

Respondia com boa disposição 

ao que lhe perguntavam e estava 

tranquila. Reagiu bem até ao fim 

ao que lhe diziam e perguntavam 

e parecia-nos que percebia tudo. 

Pensamos que teve consciência do 

seu fim na terra.

Respondia com 
boa disposição 
ao que lhe 
perguntavam e 
estava tranquila.

Ficou-nos também da irmã Mariana 

o seu jeito alegre e expansivo com a 

comunidade e para com os de fora.

... o seu jeito alegre 
e expansivo com a 
comunidade e para 
com os de fora.

Que Deus recompense a nossa irmã 

Mariana Emília de todo o bem que 

fez neste mundo e que no Céu con-

temple a bondade do nosso Deus.

As Irmãs da Comunidade  
da Casa Mãe

Irmã Mariana Emília  
(dos Santos)

Nasceu a 13 de setembro de 
1930 na paróquia de Coruche, 
diocese de Évora.

Fez a sua Profissão religiosa a 
2 de abril de 1960.
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Na sexta-feira, dia 17 de março de março a minha mãe 

faleceu no Hospital de Santarém, pelas 10h50, onde ti-

nha dado entrada na véspera.

Foi um ano e um mês de acolhimento

Do dia 15 de fevereiro de 2022 ao dia 16 de março de 

2023, os meus pais foram acolhidos na Casa Mãe, como 

noticiado anteriormente. Foi uma graça muito grande 

para os pais e para nós, os filhos. Eles sentiam-se bem 

com as irmãs, encontraram o seu ritmo dentro do ritmo 

da casa, participando diariamente nas refeições, na 

missa, nas vésperas e na recitação do terço.

Eles sentiam-se bem  
com as irmãs, encontraram  
o seu ritmo dentro  
do ritmo da casa...

Na última visita, quando celebrámos os 90 anos do pai, 

mo passado dia 12. A mãe voltou a dizer-me que ali esta-

vam bem, as irmãs tratavam-nos bem e como que para 

confirmar, acrescentou: "A irmã Lurdes é como se fosses 

tu. Foi comigo ao Hospital, acompanhou-me sempre. Foi 

como uma filha para mim." E da irmã Inês dizia: "A irmã 

Inês é muito boa, tem uma paciência e um carinho para 

nós!... E para a irmã Ermelinda, só visto. Trata-nos como 

se fosse nossa filha ou nossa mãe". E eu também res-

pondi que é assim que estou descansada e posso estar 

onde estou.

Na verdade não tenho palavras para agradecer o 

acompanhamento que foi oferecido aos meus pais na 

comunidade da Casa Mãe. Estou certa de que foi de 

muito proveito para eles, para os meus irmãos e para 

muitos.

... não tenho palavras 
para agradecer o 
acompanhamento que foi 
oferecido aos meus pais na 
comunidade da Casa Mãe.

Agora o pai ficou ao cuidado do meu irmão João. Sozi-

nho dificilmente se enquadraria lá. Mas os meus irmãos 

e eu estamos imensamente gratos às irmãs pelo apoio 

que nos deram no cuidado dos pais.

Agradeço também a presença e a oração de tantas 

irmãs pelo falecimento da mãe e às comunidades da 

Casa Mãe, da Casa Geral e da Benedita o apoio na 

animação litúrgica do funeral em Alvorninha. 

Irmã Maria Isabel, da Comunidade de Bruxelas
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Passeio ao Santuário de Santo  António de Kifangondo

Aproveitamos o dia Internacional 

da Mulher, feriado aqui em Angola, 

para uma saída descontraída e fra-

terna. Saímos apressadamente. Pas-

seio á muito tempo planeado mas 

só hoje concretizado, parecia que ti-

nha sido tudo muito bem preparado 

por nós, mas na realidade foi o Se-

nhor que tudo preparou e conduziu.

... na realidade  
foi o Senhor que 
tudo preparou e 
conduziu.
Levantamos á mesma hora, fomos 

a Missa aos Padres Espiritanos, 

tomámos um pequeno almoço 

apressado enquanto a Irmã Lúcia 

cozia o arroz com cheirinho a baca-

lhau num abrir e fechar dos olhos. 

Quando chegamos a missa já ia no 

ofertório, vimos as mulheres com as 

suas canastras (cesto) à cabeça 

com os produtos da terra, no espa-

ço aberto do Santuário, ao cuidado 

dos Padres do Verbo Divino (SDV).

No fim da missa o Senhor Padre e 

o Diácono veio ao nosso encontro, 

cumprimentar-nos e na conversa 

veio logo a baila, o Santo António 

de Lisboa, de Pádua e logo ele dis-

se que o nosso Santo António de Ki-

fangondo é o melhor, o que faz mais 

milagres!!! Na verdade verificamos 

que era grande o número de pere-

grinos que ficam 09 dias em oração 

para alcançar as graças que ne-

cessitam, e dito isto logo o Senhor 

Padre nos oferece o Diácono para 

servir de guia e nos mostrar o San-

tuário e todos os lugares históricos.

Enquanto víamos as danças representando várias províncias de Angola, 

nomeadamente Cabinda, Bié, Huíla, Luanda, incluindo a Província anfitriã 

Bengo-Caxito, com a sua respectiva Gastronomia com as várias ementas e o 

material em uso nessas Províncias como por exemplo panelas, conservação 

do leite e fabrico de manteiga caseira, variados tipos de comida, nisto não 

faltou o acolhimento com um belíssimo copo grande de sumo de maracujá 

e múcua. Com os nossos guias o Diácono e o Catequista Geral, fomos ao 

grande monumento dos Mártires do Kifangondo. Neste lugar, a 10 de No-

vembro de 1975, travou-se a batalha das forças da FNLA e o MPLA porque 

queriam impedir a proclamação da Independência Nacional a 11 de No-

vembro.
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Este monumento tem em volta um belíssimo jardim com lindas flores e ár-

vores. Numa sala grande estão expostas fotos antes e depois da batalha,  

que um historiador bem entendido na matéria nos explicou. No Monu-

mento existe um tanque de água que tem a forma de catana, símbolo da  

revolução.

Depois da visita guiada e em ambiente de descanso e descontracção po-

demos saborear o nosso arrozinho porque o apetite já existia...

Que boa foi esta convivência com os nossos irmãos e irmãs nestas terras an-

golanas e conhecer as suas vivências culturais.

Que boa foi esta 
convivência com 
os nossos irmãos 
e irmãs nestas 
terras angolanas 
e conhecer as 
suas vivências 
culturais. 

Não temos dúvidas foi mesmo o Se-

nhor que tudo proporcionou, não 

perdemos “um segundo” e como 

nos diz Luíza Andaluz “aproveitemos 

bem o tempo para que produza 

frutos de vida eterna”. Bendito seja 

o Senhor, Bendito seja Ele por este 

centenário e suas vivências.

As Irmãs da Comunidade de Luanda

Ver vídeo 01

Ver vídeo 02

Ver vídeo 03

Ver vídeo 04

https://drive.google.com/file/d/1OBEqAgRCuZUeVh3nYUWdMXOc5xuPzi0s/view
https://drive.google.com/file/d/1K6wEZ-szzFmSMA81dXhqpkB7nBdUif1J/view
https://drive.google.com/file/d/1UofHY8DjHEc9r18VSjIHdurcLjEdhJT-/view
https://drive.google.com/file/d/1hGrUA1092qEUkv379sCh-8MoIeu1ixWe/view


7 n.º 76 · 25 de março de 2023COMVIDA

guine-bissau
Formação aos Assessores 

Descoberta do caminho vocacional 

Decorreu na paróquia de Nossa 

Senhora de Fátima durante qua-

tro Sábados, de 28 de Janeiro a 25 

de Fevereiro, uma formação para 

assessores (animadores de infân-

cia missionária) orientada pela Ir. 

Janete. Foi um momento para  en-

tender que a criança pode ser mis-

sionária mesmo sem sair da sua 

própria terra, tal como diz o lema 

da infância missionaria “criança 

evangeliza outra criança”. Partici-

param 22 assessores que assumi-

rão responsabilidades a partir do 

dia 8 de Abril.

Dia 5 do corrente mês tivemos mais 

um encontro vocacional onde par-

ticiparam quatro jovens. O encontro 

tinha como o tema a humildade 

em Luiza Andaluz. Vimos a história 

vocacional de Luiza Andaluz, vivida 

na humildade, a sua entrega total 

ao serviço do Reino de Deus. Escre-

vemos alguns pensamentos de Lui-

za Andaluz sobre a humildade, que 

cada uma partilhou em grupo.

... a história vocacional 
de Luiza Andaluz 
vivida na humildade,  
a sua entrega total  
ao serviço do Reino  
de Deus.
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portugalportugal
O carisma das Servas de Nossa Senhora de Fátima
Descobrir Luiza Andaluz | Sé de Aveiro | 7 de janeiro de 2023, 16:30

Um fino facho de luz, cuja fonte não vemos, atravessa 

a paisagem de uma sala de estar do séc. XX e pousa 

sobre algumas pétalas de um bouquet de flores de te-

cido e tinta. A pequena área de luz, concentrada num 

ponto, dissipa as densas trevas que envolvem todo o 

quadro. É apenas um ponto, uma pequena medida, 

como a do fermento que a mulher junta à farinha, na 

parábola que Jesus conta sobre o Reino dos Céus; mas 

na sua intensidade, ele carrega o anúncio e a promessa 

de um banho de luz, de um sol resplandecente, de um 

dia sem fim. As trevas tornam tudo “pardo”, mergulham 

a realidade num caos indefinido, num nada informe. 

Agora há esperança; começamos a ver forma e cor, um 

vislumbre da imensa beleza e dignidade de cada coisa 

criada - porque amada por Deus. Como a luz – ainda 

que apenas um pequeno ponto, uma pequena chama, 

mas bem ardente – é capaz de transfigurar a história!

... começamos a ver forma e 
cor, um vislumbre da imensa 
beleza e dignidade de cada 
coisa criada - porque amada 
por Deus.

Vos estis lux mundi, 2005. Óleo sobre tela, 80x100 cm

Assim vimos acontecer na vida – e através da vida – de 

Luiza Andaluz. Assim podemos também dizer da Con-

gregação por ela fundada, as Servas de Nossa Senhora 

de Fátima: uma pequena colmeia no mundo, pequena 

como um grão de mostarda, mas transportando em si a 

presença, qual fogo bem ardente do amor que Deus é, 

da sua misericórdia, do seu desejo desejoso de salvar, 

de tornar a humanidade participante da comunhão 

que Ele mesmo é, da sua glória.

... uma pequena colmeia 
no mundo, pequena como 
um grão de mostarda, 
mas transportando em si 
a presença, qual fogo bem 
ardente do amor que Deus é...

A candeia acesa que nos serve de emblema diz do ca-

risma que nos habita e move: sacerdotal e mariano; um 

chamamento a viver uma particular união com Deus e 

comunhão com o seu plano salvador, que se faz com-

promisso colaborante no mundo, em comunhão de 

Igreja, com e como Maria.

... um chamamento a viver 
uma particular união com 
Deus e comunhão com o seu 
plano salvador...

Para conhecer e compreender este carisma é neces-

sário determo-nos por instantes a olhar para a vida de 

Cristo e de Maria.

«Deus é amor» (1 Jo 4,8) e só amor; dizer Deus Trindade 

é outro modo de dizer a comunhão de vida – porque de 

amor eterno e infinito – que Deus é; um amor original, 

originante, providente e redentor. Tudo criou e provê, 

conduzindo suavemente para a plenitude em si mesmo.  

Este texto da irmã Sandra faz parte de uma comunicação integrada num painel, aquando da Exposição Itinerante Descobrir Luiza 
Andaluz. Por lapso não saiu no Convida anterior. Mas fica muito bem ser publicado no dia da solenidade da Anunciação do Senhor.
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«E o amor de Deus manifestou-se desta forma no meio 

de nós: Deus enviou ao mundo o seu Filho Unigénito, 

para que, por Ele, tenhamos a vida» (1 Jo 4,8-9). O mis-

tério do Natal – que ainda celebramos – é o mistério da 

Encarnação do Verbo, do Verbo feito carne, da luz ver-

dadeira que veio até nós, que brilhou no mundo para 

iluminar as trevas da nossa humanidade. 

... dizer Deus Trindade 
é outro modo de dizer a 
comunhão de vida – porque 
de amor eterno e infinito – 
que Deus é;
Este é o início da missão sacerdotal de Jesus. Jesus, o 

Sumo-Sacerdote, o único mediador entre o Homem e 

Deus, segundo nos diz a carta aos Hebreus, não realiza 

o seu sacerdócio à maneira dos sacerdotes do Templo, 

oferecendo continuamente sacrifícios para expiar os pe-

cados do povo, mas realiza-o oferecendo um único e 

definitivo sacrifício: o de toda a sua existência de Filho 

de Deus pela salvação da humanidade, desde o mo-

mento da sua Encarnação. «Por isso, ao entrar no mun-

do, Cristo diz: Tu não quiseste sacrifício nem oferenda, 

mas preparaste-me um corpo. Não te agradaram holo-

caustos nem sacrifícios pelos pecados. Então, Eu disse: 

Eis que venho - como está escrito no livro a meu respeito 

- para fazer, ó Deus, a tua vontade» (Hb 10,5-7).  

... o de toda a sua existência 
de Filho de Deus pela 
salvação da humanidade, 
desde o momento da sua 
Encarnação.

São João da Cruz diz que é próprio do amor tornar o que 

ama semelhante ao amado. Assim acontece com Deus: 

identifica-se connosco, para nos tornar semelhantes a 

Ele. Na Encarnação, Jesus despe-se da sua realeza, para 

tomar a nossa carne; aniquilando-se, faz-se pobre para 

se tornar semelhante a Adam, o amado de Deus, assu-

mindo toda a sua – afinal nossa – circunstância temporal 

e mortal: a família, o trabalho, a cultura, o corpo, o so-

frimento, a caducidade, o limite físico e moral da nossa 

humanidade, do nosso barro frágil. Em Jesus, Deus mos-

tra-se misericordioso e próximo de cada pessoa, de cada 

situação humana, como o Bom Samaritano; é pastor 

belo e bom que cuida e procura com zelo quem se ex-

travia, para conduzir a pastagens abundantes. Em Jesus, 

Deus toca a pele e o sangue, nasce de um ventre, fala 

com as nossas palavras insuficientes, chora, estremece, 

transpira, sofre, angustia-se, padece a dor e morre. Jesus 

entra no mundo para abrir ao mundo e ao Homem entra-

da em Deus; abaixa-se à nossa condição de pobreza para 

a levantar à dignidade gloriosa e eterna de Deus. Toda a 

missão sacerdotal de Jesus se pode dizer no sacrifício exis-

tencial que faz de si mesmo, culminado na Paixão e morte 

na cruz, em obediência ao ardor amoroso e compassivo 

do Pai pela humanidade sedenta, incompleta, sofredora e 

perdida. Cristo faz-se sacrifício para que, segundo o desíg-

nio salvador do Pai, «todos sejam um» (Jo 17, 21) em Deus e 

«Deus seja tudo em todos» (1 Cor 15,28).

... identifica-se connosco, 
para nos tornar semelhantes 
a Ele.

Neste carisma sacerdotal e mariano, «o lema “Eis aqui a 

serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra”  

(Lc 1,38) – a resposta de Maria – exprime o propósito de, com 

e como Maria, participar no mistério de Cristo Sacerdote, 

enviado para realizar o desígnio salvífico do Pai» (cf. CC 5). 

Este lema e este carisma molda gradualmente a vida, tor-

nando-a serva como a da Serva do Senhor, participando, 

com discrição e com solicitude atenta, na missão de Cristo 

de modo totalmente entregue, como Maria, até à configu-

ração plena com Ele. Diz Luiza Andaluz: «Traz-nos alegria 

pensar que somos, como Servas de Nossa Senhora de Fá-

tima, continuadoras da missão de Maria no sacerdócio de 

Cristo no mundo» (Luiza Andaluz,1959, Pensamento 205).

Este lema e este carisma 
molda gradualmente a 
vida, tornando-a serva 
como a da Serva do Senhor, 
participando, com discrição 
e com solicitude atenta, na 
missão de Cristo...
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Maria, é aquela que, sendo criatura humana, assume 

de modo singularíssimo e antecipadamente esta atitu-

de do Filho de Deus, dizendo: ecce fiat – as duas pala-

vras que acompanham, na nossa insígnia, a candeia 

acesa. Toda a vida de Maria, vivida numa íntima união 

com Deus e disponibilidade à sua vontade, e toda a 

sua maternidade é uma colaboração na missão sacer-

dotal de Jesus. Desde o momento da Anunciação até 

à Cruz, e depois, acompanhando a Igreja nascente, 

Maria permanece junto de Jesus, fiel e confiante nos 

desígnios de misericórdia e de salvação de Deus, aten-

ta aos movimentos e sinais de seu Filho, convergindo 

com a sua ação e solicitude para que a sua missão 

sacerdotal se realize. Assim também podemos ler no 

acontecimento de Fátima: quando, em 1917 Maria 

aparece, aponta para Deus, pedindo que se faça a 

sua vontade. É a mesma boa mãe que agora, a partir 

do seu lugar na eternidade, continua a colaborar na 

missão sacerdotal de Cristo, até que o desígnio salva-

dor de Deus se realize plenamente; e para isto, convi-

da outros a participar, pela oferta total de si mesmos, 

como sacrifício agradável ao Senhor, para sua glória e 

salvação da humanidade.

Maria, é aquela que, sendo 
criatura humana, assume 
de modo singularíssimo e 
antecipadamente esta atitude 
do Filho de Deus, dizendo: 
ecce fiat...

Replicando o dinamismo da Encarnação, este carisma 

é chamamento a viver, não no recolhimento de um mos-

teiro, mas no mundo, em comunidade, inseridas nas 

estruturas da sociedade e da Igreja local, sem claus-

tro nem hábito, mas com intensa vida interior, «saben-

do levar a Deus connosco para distribuí-lo aos que têm 

fome e sede de justiça» (cf. Luiza Andaluz, «Na Benedita 

– 13/4/1946). Mergulhadas «no mundo, mas sem ser do 

mundo» (cf. João 17, 11-16), para assumir o mundo como 

lugar onde Deus se revela e salva, perscrutando os sinais  

dos tempos e dos lugares, as necessidades e oportuni-

dades da salvação  de Deus, o kairos no kronos. 

... este carisma é chamamento 
a viver, não no recolhimento 
de um mosteiro, mas no 
mundo, em comunidade, 
inseridas nas estruturas da 
sociedade e da Igreja local... 

Vivemos com especial relevo «a comunhão de todo o 

povo sacerdotal, sentindo, sofrendo, pensando e traba-

lhando com ele» (CC 6) para que a Igreja seja, no mun-

do, «sinal e instrumento da íntima união com Deus e de 

unidade entre todo o género humano» (cf. Lumen Gen-
tium, nº 1). Move-nos, como a Luiza Andaluz, o desejo e 

a ânsia constante de procurar os meios de atrair todas 

as almas ao Sagrado Coração de Jesus (cf. Luiza Anda-

luz, História da Congregação). É este fogo que nos ateia, 

que em nós arde, consumindo-nos e tornando-nos, pela 

entrega total da vida, instrumentos da luz de Deus.

É este fogo que nos ateia,  
que em nós arde,  
consumindo-nos e  
tornando-nos, pela entrega 
total da vida, instrumentos  
da luz de Deus.

«Passar fazendo o bem, à imitação do Mestre Divino; tor-

nar felizes os que nos rodeiam, que doce programa de 

vida.» (Luiza Andaluz, 1955. Pensamento 167)

Irmã Sandra Bartolomeu
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No passado dia 15 de Março, o Centro Social da Ericeira (CSE) celebrou o seu 77º aniversário e o Centenário da 

Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima (SNSF). Pela manhã, a equipa reuniu-se para cantar os pa-

rabéns e pela tarde as famílias e as crianças foram convidadas a celebrarem connosco num Sunset, na Praia dos 

Pescadores.

O Centro Social da Ericeira celebrou o seu 77.º aniversário

Pela manhã, a equipa  
reuniu-se para cantar  
os parabéns e pela tarde  
as famílias e as crianças 
foram convidadas  
a celebrarem connosco  
num Sunset...
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dinamização
juvenil

CDJ Angola 
Formação de informática no CDJ Cassongue

Em março começou uma formação de informática 

para 11 jovens líderes do CDJ em Cassongue. Esta 

formação tem como objetivo capacitar os mem-

bros da coordenação e dinamizadores do CDJ, 

para que no próximo ano lectivo, possam ser for-

madores de informática de outros jovens locais.  

A formação abrange os programas de Word, Power-

Point e Excel.

... possam ser formadores  
de informática de outros 
jovens locais.

CDJ Moçambique
PROGRAMA ACREDITA

No dia 06 de Março de 2023 decorreu a abertura das 

actividades do programa acredita, as Nyeletis esta-

vam muito felizes pelo inicio do programa.

Tivemos um total de 68 meninas presentes na apertu-

ra das actividades e esperamos que o número venha 

aumentando significativamente,

Inscreva-se em  
https://forms.gle/5xWRNzCjeodyYY8o8,  

onde também poderás encontrar mais informações! 

https://forms.gle/5xWRNzCjeodyYY8o8
https://forms.gle/5xWRNzCjeodyYY8o8
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Um espaço contemporâneo e de vanguarda
onde pessoas inquietas e buscadoras da verdade encontram 

o rosto de Deus e o expressam em novas linguagens.

Visite-nos de quinta a domingo, das 14h às 19h, ou a qualquer momento em lacc.pt

Lançamento do 6.º Livro – “Comunicações e Discursos" 

Este volume compila as Comunicações e Discursos que 

Luiza Andaluz endereçou à Congregação das Servas de 

Nossa Senhora de Fátima e a diferentes organizações e 

instituições de referência da sua época – escolas, movi-

mentos juvenis, paróquias e casas de trabalho e ainda o 

discurso proferido na atribuição da medalha de ouro da 

cidade de Santarém.

Reúnem-se neste livro, textos redigidos entre 1924 e 1973, 

na sua maior parte pela mão de Luiza Andaluz e, nal-

guns casos, excecionais, transcrições de entrevistas ou 

gravações sonoras.

O lançamento do livro “Comunicações e Discursos”, 
encerra a publicação do conjunto de seis volumes dos 

escritos de Luiza Andaluz. Ocorreu a 18 de março de 
2023, na Casa Madre Luiza Andaluz, em Santarém, que 

permitem aprofundar o conhecimento da vida, da espi-

ritualidade e da história da obra de Luiza.

... que permitem aprofundar 
o conhecimento da vida, da 
espiritualidade e da história 
da obra de Luiza.

Neste evento, integrado nas Festas da Cidade de Santa-

rém (festas de São José), num painel moderado por Car-
los Liz, contamos com a presença de George Camacho 
– Director da Escola Superior de Educação de Santarém 

(ESES), Nuno Domingos – Vereador da Cultura da Câ-

mara Municipal de Santarém, Rita Leite – Investigadora 

no CEHR- Universidade Católica Portuguesa, Dina Henri-
ques – Servas de Nossa Senhora de Fátima e Henrique 
Mota – Presidente da Editora Principia.

A apresentação do livro iniciou-se com a leitura do dis-

curso de atribuição da Medalha de Ouro de Santarém 

a Luiza Andaluz, proclamada por Sandra Bartolomeu – 

Irmã da Congregação das Servas de Nossa Senhora de 

Fátima, e finalizou com um momento musical oferecido 

por dois alunos de trompete e dois alunos de guitarra do 

Conservatório de Música de Santarém.

O dia terminou com o convite a visitar a medalha da ci-

dade que Luiza recebeu, bem como a exposição onde 

se reuniram os principais momentos e elementos dos 

lançamentos dos 5 livros anteriores.

https://www.lacc.pt/
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Um espaço contemporâneo e de vanguarda
onde pessoas inquietas e buscadoras da verdade encontram 

o rosto de Deus e o expressam em novas linguagens.

Visite-nos de quinta a domingo, das 14h às 19h, ou a qualquer momento em lacc.pt

Conferência “Descobrir Luiza Andaluz”: 

Lançamento do site do Luiza Andaluz Centro de Conhecimento

No passado dia 8 de março pelas 17h,  integrado nas celebrações do 

dia da mulher e abertura da Exposição Itinerante “Descobrir Luiza An-
daluz”, promovemos a conferência “Descobrir Luiza Andaluz” no Centro 

Comercial Acrópole – Fundão.

Num painel composto por Maria Alcina Cerdeira – Câmara Municipal do 

Fundão, Pe. Valter Duarte Salcedas – Pároco na paróquia de São Marti-

nho do Fundão, e Ir. Inês Vasconcelos – Serva de Nossa Senhora de Fáti-

ma, abordaram-se temas: “A mulher na sociedade de hoje”,  “O carisma 

das Servas de Nossa Senhora de Fátima” e “Luiza Andaluz – um modelo”.

... abordaram-se temas: “A mulher  
na sociedade de hoje”,  “O carisma das 
Servas de Nossa Senhora de Fátima”  
e “Luiza Andaluz – um modelo”.

Saber mais em: 
https://lacc.pt/exposicao-itinerante-descobrir-luizaandaluz-no-fundao/

Lançamento do site do Luiza Anda-

luz Centro de Conhecimento

A 1 de março a nossa casa digital 

foi melhorada, ampliada e tornou-

-se mais versátil.

Em www.lacc.pt encontra a nossa 

programação, histórico de ativida-

des, textos, imagens e vídeos. Espe-

ramos a sua visita!

https://www.lacc.pt/
https://lacc.pt/exposicao-itinerante-descobrir-luizaandaluz-no-fundao/
https://lacc.pt/exposicao-itinerante-descobrir-luizaandaluz-no-fundao/
https://lacc.pt/
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Um espaço contemporâneo e de vanguarda
onde pessoas inquietas e buscadoras da verdade encontram 

o rosto de Deus e o expressam em novas linguagens.

Visite-nos de quinta a domingo, das 14h às 19h, ou a qualquer momento em lacc.pt

Conversas JMJ: “Maria levantou-se  
e partiu apressadamente”

A caminho da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 

2023, no próximo dia 30 de março, pelas 21h30, o  

LA CC promove na Casa de São Mamede, a primeira 

sessão “Maria – mulheres de Hoje” integrada no Ciclo 

de Conversas JMJ: “Maria levantou-se e partiu apres-
sadamente”.

Neste serão, no feminino e em tom de conversa, iremos 

analisar o papel da mulher na sociedade atual através 

dos relatos dos sucessos, desafios e dificuldades. 

Contamos com um painel composto por, Maria do Car-
mo Aragão – snsf, Carmen Antunes – vereadora da Câ-

mara Municipal de Santarém e Chiara Kollmeder – vo-

luntária da JMJ Lisboa 2023, com a moderação de Ana 
Catarina André – jornalista.

Integrados nas temáticas das conversas, teremos ainda 

alguns trabalhos da pintora Mafalda Amaro, em exposi-

ção até dia 23 de abril.

Saiba mais em www.lacc.pt

AGENDA

Exposição Itinerante:  
“Descobrir Luiza Andaluz”

Visite a Exposição Itinerante “Descobrir Luiza Anda-
luz” no Centro Comercial Acrópole, no Fundão até 
dia 17 de abril.

Acompanhe as novidades em www.lacc.pt

Quando o telefone toca

No próximo dia 17 de abril, comemorando os 100 
anos do telefonema que permitiu a Luiza Andaluz 
iniciar as diligências para a fundação da Congre-
gação, iniciamos os testes do protótipo da App do 
LA CC  - um meio de comunicação contemporâ-
neo - com um itinerário na cidade de Santarém.

1.º aniversário da abertura do LA CC na Casa Madre Luiza Andaluz

A 19 de abril celebramos o primeiro aniversário. Fique atento às novidades em www.lacc.pt 

https://www.lacc.pt/
https://lacc.pt/conversas-jmj/
https://lacc.pt/itinerancia/
https://lacc.pt/conversas-jmj/

