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VALE A PENA

EMENTA

RISCO DA SEMANA

13.nov - 3.ª - Sopa de nabiças; Red ﬁsh no forno com batatas
assadas; Mousse de chocolate

14.nov - 4.ª - Sopa de feijão-verde; Omelete de ﬁambre com arroz
branco; Fruta

15.nov - 5.ª - Sopa de espinafres; Carne à Portuguesa;
Fruta

16.nov - 6.ª - Sopa de alho francês; Atum com massa tricolor;
Gelatina

Museu da Música Portuguesa - Estoril

8 - Animais Domésticos

13.nov - 3.ªF

14.nov - 4.ªF

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

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

“Todos os anos comemos castanhas graças ao São Martinho, no dia 11 de novembro. Mas quem é este santo? Conta
a lenda que, num dia frio de outono do ano 337, um cavaleiro gaulês, chamado Martinho, encontrou na rua, ao frio,
durante uma tempestade, um homem que lhe mendigou uma esmola. Martinho, que não trazia dinheiro, rasgou
o manto que tinha às costas e deu ao mendigo. Foi então que um milagre aconteceu. A tempestade desapareceu e
as nuvens afastaram-se, destapando o sol e deixando passar os raios quentes que transformaram aquele num dia
brilhante. O cavaleiro deixou o exército e tornou-se monge católico para ajudar os mais desfavorecidos e espalhar
a fé cristã pela Europa. É por esta razão que se conta que nesse dia chegou o “verão de São Martinho”. Atualmente,
celebramos este dia a 11 de novembro, a data em que Martinho foi sepultado em Tours, França. Em Portugal,
festeja-se este dia, em que chega um dia de verão e se afasta o frio do outono, comendo castanhas e bebendo vinho
ou água-pé” (in tvi24).

“Líderes mundiais celebram em Paris os 100 anos do fim
da Primeira Guerra Mundial. Mais de 70 líderes mundiais celebraram neste domingo (11) em Paris o centenário
do armistício que selou o fim dos combates entre potências ocidentais e o Império Alemão na Primeira Guerra
Mundial. As celebrações foram realizadas no Arco do
Triunfo” (in Globo).

Senhor, ajuda-nos a seguir o exemplo deste santo, que abdicou do seu conforto para fazer o bem a alguém.
Por esta intenção, rezemos uma Avé Maria.

Agradecemos-Te, Senhor, pela vida de todos aqueles
que lutaram pela paz no mundo inteiro. Pedimos-Te
que os governantes de hoje tenham sempre atitudes de
conciliação e que nós tenhamos sempre gestos de solidariedade e de amizade, uns para com os outros. Por
estas intenções rezemos um Pai Nosso.

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

FRASE DA SEMANA

Para ser santo, não é necessário ser bispo,
sacerdote, religiosa ou religioso.
Papa Francisco

15.nov - 5.ªF
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“Novo espaço lúdico para as crianças do Centro Materno Infantil do
Norte. O espaço divide-se em duas áreas: uma zona de entretenimento,
com consolas, jogos, filmes infantis e brinquedos tecnológicos, e uma
zona de leitura. A FNAC, em parceria com o Centro Materno Infantil do
Norte – Centro Hospitalar Universitário do Porto inauguram uma área
lúdica e de aprendizagem dedicada às 700 crianças e jovens que frequentam, em contexto de internamento ou visita, o Centro Materno Infantil
do Norte.” (in boasnoticias.pt)
Agradecemos-Te, Senhor, por este tipo de iniciativas que têm como
objetivo a felicidade e alegria das crianças. Pedimos-Te que continues a inspirar cada vez mais pessoas a fazer o bem a quem mais precisa. Por estas intenções rezemos a oração que Jesus nos ensinou: Pai
Nosso…

16.out - 6.ªF
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“Aprendei a parábola da figueira: quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que
o Verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do
homem está perto, está mesmo à porta. Em verdade vos digo: Não passará esta geração sem que
tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia
e a essa hora, ninguém os conhece: nem os Anjos do Céu, nem o Filho; só o Pai.»” (in Evangelho
de Marcos).
Que expetativas tens para a tua vida no sentido de te aproximar mais de Deus?
O teu coração está disponível para acolher, servir e amar os outros?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

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

ANIVERSÁRIOS
12 NOVEMBRO Catarina Lages – 8º B João Lourenço – 12º D 13 NOVEMBRO Manuel Rato – 5º A Bernardo Silva – 7º B Pedro Faustino – 7º B Beatriz Piçarra – 8º B
Sofia Gustavo – 9º D Rodrigo Santos – 11º B 14 NOVEMBRO Irmã Pereira de Mello; Maria Leonor Duque – 7º D Miguel Rodrigues – 10º A Rita Paulino – 12º C
15 NOVEMBRO Profª Joana Lino; Mª Leonor Santos – 6º A Mateus Nobre – 6º A Tomás Quintais – 8º B Nuno Neves – 12º C 16 NOVEMBRO António Sousa – 7º B
José Reis – 11º A Francisco Santos – 12º C 18 NOVEMBRO Prof.ª Elizabeth; Mafalda Santos – 8º A Marta Correia – 8º A Lara Caçote – 8º D Sofia Silva – 11º C

