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VALE A PENA

EMENTA

RISCO DA SEMANA

27.nov - 2.ª - Creme de cenoura; Lasanha; Salada; Fruta
28.nov - 3.ª - Sopa de feijão com hortaliça; Empadão de arroz com
atum; Salada; Pudim Flan

29.nov - 4.ª - Sopa de feijão-verde; Jardineira; Salada; Fruta
30.nov - 5.ª - Creme de alho francês; Frango assado com batatas
fritas; Salada; Fruta

A gaveta dos Talheres

27.nov - 2.ªF

28.nov - 3.ªF

29.nov - 4.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

“Pelo quarto ano consecutivo, a iluminação do CristoRei no Brasil — programada para a noite de 24 para 25 de
novembro — chama a atenção para os direitos das mulheres
e das meninas viverem sem violência. Como comunidade
global, podemos acabar com a violência contra mulheres
e meninas, transformar instituições e unir os esforços para
erradicar a discriminação, restaurar os direitos humanos
e a dignidade e não deixar ninguém para trás”, afirmou a
secretária-adjunta da ONU e diretora-executiva da ONU
Mulheres.” (in nacoesunidas.org)

“Os dados da Organização Mundial de Saúde indicam
que a deficiência de ferro é um problema generalizado e
um dos principais responsáveis pela anemia, doença que
afeta um em cada cinco portugueses adultos. Quando esta
se instala, significa que o ferro é insuficiente para dar resposta às necessidades do organismo, uma vez que este
é um elemento essencial para o funcionamento saudável
de todo o corpo, incluindo coração, músculos e glóbulos
vermelhos, com impacto também ao nível da saúde mental. Foi a pensar na necessidade de identificar estes casos
que foi lançada a aplicação “Sintomas de deficiência de
ferro”, disponível para Android. (in sapo.pt)

“Em comunicado, a Associação Sistema Terrestre Sustentável (ZERO) refere que é necessário dar início a um conjunto
de campanhas de informação e sensibilização, promover
a reutilização de águas residuais, redefinir a produção de
energia elétrica e as culturas agrícolas, entre outras medidas. Portugal encontra-se identificado como uma das zonas
no mundo, mais suscetíveis a situações futuras de escassez
hídrica, pelo que medidas urgentes e uma alteração profunda nas políticas de eficiência e gestão da água são essenciais”,
lê-se no documento.” (in observador)

Senhor, nós Te pedimos por todas as mulheres de todas as
condições sociais que no mundo, mas também em Portugal,
são vítima de abuso ou assédio sexual, maus tratos físicos e
psicológicos, para que tenham coragem para denunciar os
seus agressores. Também por nós, para que sejamos cidadãos
ativos porque combater a violência contra as mulheres é um
dever de todos. Por estas intenções, rezemos uma Avé Maria.

Senhor, obrigada por tantos avanços na Ciência e pelos investigadores que diariamente entregam a sua vida, trabalhando para descobrir formas de ajudar quem mais sofre.
Por esta intenção, rezemos um Pai Nosso.

Senhor, ajuda-nos a desenvolver a nossa consciência ambiental e a cuidarmos melhor da nossa “Casa Comum”. Queremos
aprender a viver de forma diferente, de modo a que não façamos mal, nem aos outros, nem ao ambiente, nem mesmo
a nós próprios. Por estas intenções, rezemos um Pai Nosso.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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FRASE DA SEMANA

A vida foi sempre generosa comigo.
João Ricardo (ator)

30.nov - 5.ªF
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“A Comunidade Ismaelita anunciou na passada
quinta-feira que vai oferecer 100 mil euros para a
rearborização da Mata Nacional de Leiria, uma das zonas
mais afetadas pelos incêndios do Verão em Portugal. Este
projeto de rearborização foi organizado em colaboração
com o Ministério da Agricultura, que irá agora concretizá-lo através do Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas, entidade responsável por identificar a área
que será abrangida pelo mesmo, devendo a totalidade do
processo decorrer entre janeiro e março do próximo ano”.
(in JN)
Senhor, queremos agradecer-Te todas as pessoas que se
preocupam com a sustentabilidade do planeta e atuam de
acordo com as suas convicções. São para nós testemunho
de que não basta falar, há que ter gestos concretos. Por esta
intenção, rezemos um Pai Nosso.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

CAMPANHA DE ADVENTO

ANIVERSÁRIOS
27 NOVEMBRO Vicente Costa - 6º B Inês Joaquim – 8º C
28 NOVEMBRO Prof.ª Mª Emília;Victor Morais – 5º D Madalena Pereira – 6º A Marta Henriques – 8º D Carolina Mendes – 12º C
29 NOVEMBRO Miguel Liu – 5º A Mariana Ribeiro – 6º D
30 NOVEMBRO Leonor Rodrigues – 6º C

