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VALE A PENA

EMENTA

RISCO DA SEMANA

21.maio - 2.ª - Sopa juliana; Carne assada no forno com batatas
salteadas; Fruta

22.maio - 3.ª -

Caldo verde de nabiças; Pescada com todos;
Arroz doce

23.maio - 4.ª - Creme de legumes; Sauté de carne com massa;
Fruta

24.maio - 5.ª - Sopa de espinafres; Bacalhau espiritual;
Fruta

25.maio - 6.ª - Sopa de alho francês; Empadão de atum com arroz;
Gelatina
Ler o folheto - Perguntas e Respostas sobre a Eutanásia

21.maio - 2.ªF

...a todos os que participaram no Risco da Semana

22.maio - 3.ªF

23.maio - 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.

Desta vez a notícia é nossa, interna, com orgulho e trabalho, em modo simples e familiar, assim foi a nossa
participação nos campeonatos nacionais de ginástica
acrobática que decorreram este fim de semana e onde
esteve representado o nosso colégio pela aluna Teresa
Neves do 8.º D. Parabéns a todos os que se dedicam a
este nível ao desporto escolar e não se poupam a esforços.
Senhor Jesus, concede-nos a graça de saber dar valor
a estes desportistas que se dedicam a dar o seu melhor em cada competição. Agradecemos o esforço
das suas famílias ao acompanharem estes alunos em
tempo de pausa e descanso semanal, bem como dos
professores que se entregam para que estes jovens
prosperem. Por esta intenção, rezamos Pai Nosso…

Hoje é dia de Santa Rita de Cássia que nasceu em 1381,
em Itália. Faleceu com 76 anos de idade a 22 de maio
de 1457 em Cássia, também Itália. Segundo a história,
Santa Rita de Cássia ou a Santa dos Impossíveis, como é
conhecida, após muitos martírios e perdas na sua vida,
rezou fervorosamente pedindo a Deus a graça de se tornar uma irmã no Convento das Agostinhas de Cássia.
Santa Rita é a santa padroeira dos doentes, das causas
impossíveis e das mães. (in Memória dos Santos)
Gloriosa Santa Rita, por vossa intercessão, pedimos
hoje a Deus que realize nas nossas vidas uma causa
que sabes que está nos nossos corações (lembrar a
causa/ fazer o pedido – breve pausa). Ó Santa Rita,
eu ponho em vós toda a minha confiança; por vosso
intermédio, espero tranquilamente a graça que vos
peço. Santa Rita, rogai por nós. Glória ao Pai ao Filho
e ao Espirito Santo...

“Portugal é a capital mundial dos media em Maio e
Junho. Lisboa e Cascais vão receber conferências em que
são esperados 850 a mil participantes ligados ao jornalismo, entre eles os proprietários e responsáveis de alguns
títulos que são referências mundiais. Vai chamar-se Media
Summit, mas poderia ser Web Press. Lisboa e Cascais vão
receber durante duas semanas milhares de pessoas ligadas
ao mundo dos jornais e do jornalismo com a organização
de quatro eventos que até agora se realizavam em países
diferentes.” (in Jornal Público)
Na esperança de um mundo melhor, rogamos a Nossa
Senhora, para que ilumine o chamado quarto poder, o
poder da Comunicação Social, com a missão nobre de
informar, de forma transparente, harmoniosa e cordata.
Por esta intenção, rezamos Avé Maria…
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FRASE DA SEMANA

Senhora minha, lembrai-vos que sou vossa filha.
24.maio - 5.ªF

25.maio - 6.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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Estamos no Dia Europeu dos Parques Naturais que foi
lançado em 1999. É comemorado a 24 de maio porque foi
neste dia em 1909 que se criaram os primeiros parques
naturais na Europa. Um parque natural é uma área protegida por lei com paisagens naturais, seminaturais e humanizadas, de interesse nacional. Miguel Torga escreveu
no ‘Diário VII’ que “há sítios do mundo que são como
certas existências humanas: tudo se conjuga para que
nada falte à sua grandeza e perfeição”. O Parque Nacional
Peneda Gerês é um deles. (in Agenda Cultural do Minho)
Senhor Jesus, o poeta gostava da dureza desta serra.
Dos picos rochosos e agrestes e dos vales repletos de
carvalhais. Gostava dos altos, do ar puro e do sossego,
daquela sensação de estar longe e acima do mundo,
perto de Deus. Ajuda-nos a conservar o que de mais
belo nos concedes e desde já Te pedimos que afastes
as chamas da natureza, nos tempos que se aproximam.
Por esta intenção, rezamos Pai Nosso…

“Naquele tempo, os Onze discípulos partiram para
a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando O viram, adoraram-n’O; mas alguns
ainda duvidaram. Jesus aproximou-Se e disse-lhes:
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. Ide e
ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco
até ao fim dos tempos».” (in Evangelho de S. Mateus)
Enviados para todos os povos do mundo, os Apóstolos anunciarão, por toda a parte, que Jesus continua
vivo e deseja que todos os homens participem da vida
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mediante a fé e o
Batismo. Como está a minha fé?
Relembro a data do meu batismo? Celebro esse dia?
Participo desta Vida que o Pai me concedeu?
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MANIFESTAÇÃO - 24 MAIO

ANIVERSÁRIOS
21 de MAIO José Núncio – 5º A Inês Ferreira – 6º A Mariana Cabrita – 7º D
22 de MAIO Matilde Monteiro – 11º D
23 de MAIO Mª Madalena Valdívia – 5º B Diogo Rato – 8º C
24 de MAIO Prof.ª Fernanda Mota; Duarte Alcobia – 8º B Sofia Reis – 8º B Margarida Galvão – 11º C
25 de MAIO Diogo Pipa – 6º D Sofia Costa – 6º D Filipe Cruchinho – 8º D

