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VALE A PENA

EMENTA

RISCO DA SEMANA

07.maio - 2.ª -

Creme de legumes; Empadão de carne com
esparguete; Fruta

08.maio - 3.ª -

Sopa de feijão-verde; Douradinhos com arroz de
cenoura; Mousse de chocolate

09.maio - 4.ª - Sopa de alho francês; Bifanas grelhadas com
batatas salteadas; Fruta

10.maio - 5.ª - Sopa de agrião; Galinha com amêndoas e arroz;
Fruta

11.maio - 6.ª - Caldo verde de nabiças; Bacalhau com natas;
Gelatina
Festival Eurovisão da Canção 2018 - Lisboa

07.maio - 2.ªF

29 - o meu reﬂexo no espelho

08.maio - 3.ªF

09.maio - 4.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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“Lisboa foi a cidade escolhida para receber o evento, no Parque
das Nações. As meias-finais realizam-se nos dias 8 e 10 de Maio
de 2018 e a Final no dia 12 de Maio de 2018. O Festival Eurovisão da Canção é o maior e mais espetacular concurso musical da Europa. Este festival realizou-se pela primeira vez em
1956. Anualmente, no Festival Eurovisão da Canção, cada país
apresenta uma canção a concurso, que é depois avaliada pelos
outros países concorrentes e pelo público. Este ano, a 63.ª edição
do festival realiza-se pela primeira vez em Portugal, depois de
Salvador Sobral ter ganho a edição 2017, em Kiev. (in Boletim
da Cidade de Lisboa)

“As jovens estrelas do ténis mundial vão dar o seu melhor
na edição de 2018 do Millennium Estoril Open. O melhor
ténis volta ao Estoril! Como é hábito, estão garantidos atletas
de renome internacional no piso de terra batida do Clube de
Ténis do Estoril. Com mais de duas décadas de existência, o
Millennium Estoril Open é a única prova portuguesa a integrar os circuitos mundiais de ténis, atraindo até ao Estoril
milhares de espectadores.” (in, Jornal Público)

“A estrada nacional que liga Viseu a Coimbra regista, por estes
dias, um movimento muito forte de homens e mulheres, jovens
e idosos, que pelos mais diversos motivos vão a Fátima a pé.
Maria de Jesus, de 52 anos, arrancou de Sátão e ontem à tarde
já estava em Mortágua, mas ainda faltavam 150 quilómetros
para chegar ao destino. “É a décima vez que vou, tenho muita
fé em Nossa Senhora”, disse. Os peregrinos contam com muitos
postos de apoio onde poderão curar as mazelas. Este ano estão
a ter a colaboração do tempo que se prevê ameno. (in reportagem RTP)

Senhor, agradecemos o dom que concedes a estes artistas que
animam os nossos dias com belas melodias. Rezamos hoje por
todos os que de alguma forma são criadores de obras maravilhosas que dão beleza ao mundo, em especial o coro CSD,
distinguido recentemente pela Junta de Freguesia do Lumiar.
Por esta intenção rezamos … Pai Nosso…

Senhor Jesus, hoje, invocamos a tua proteção para todos
que se dedicam de corpo e alma ao desporto. Sabemos o
quanto um atleta profissional investe para poder dar o
seu melhor. Agradecemos também todos os atletas portugueses medalhados nas várias competições e que são
verdadeiros embaixadores de Portugal. Por esta intenção
rezamos … Pai Nosso…

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

Grande é a Fé que move estas gentes e que as leva a visitar a
Mãe de Jesus e nossa Mãe, Maria Santíssima. Rezemos, hoje,
por todos os que se atrevem a este desafio de peregrinar,
para em nome da sua Fé darem testemunho ao mundo. Por
esta intenção rezamos … Avé Maria…
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FRASE DA SEMANA

Uma criança, um professor, um livro e um lápis
podem mudar o mundo.
Malala Yousafzai

10.maio - 5.ªF

11.maio - 6.ªF
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“Decorre, hoje e amanhã, o 1º Congresso Nacional de Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção. Saber lidar com
as diferenças é ser diferente. Cada um é único e irrepetível.
Fazer a diferença é olhar com igualdade para todos à nossa
volta, aprendermos uns com os outros e da mesma forma ensinarmos uns aos outros.” (in, Just News)

«Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for baptizado será salvo; mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem: expulsarão os demónios em meu nome; falarão
novas línguas; se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal; e quando impuserem as mãos sobre os
doentes, eles ficarão curados» (in Evangelho de S. Marcos)

Hoje queremos pedir a graça de saber aceitar o que é diferente, saber respeitar os ritmos de cada um, saber elogiar e
destacar o que cada um faz bem e reconhecer a necessidade
de todos para o bem comum. Por esta intenção rezamos …
Pai Nosso…

Será que entendo a importância de ser humilde?
Anuncio o Evangelho, como os apóstolos,
por todo o mundo, a todas as pessoas?
Sou peregrino?

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

Homenagem ao Peregrino

ANIVERSÁRIOS
7 de MAIO Prof. Paulo Loureiro; José Almeida (Segurança); Rodrigo Costa – 5º C
8 de MAIO Margarida Ribeiro – 6º C Sara Mendes – 7º A Mª Frederica Benevides – 7º D Catarina Pinto – 8º C Vasco Correia – 12º C
9 de MAIO Samuel Leal – 5º A Margarida Ferreira – 9º A Bernardo Santos – 12º B
10 de MAIO Profª Daisy
11 de MAIO Pedro Martins – 6º C Madalena Gonçalves – 8º C

