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Agradecer
o ano letivo que
agora acaba!

RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo

EMENTA
5. julho- 2.ª - Creme de cenoura ; Croquetes com arroz
branco ; Fruta.
6. julho- 3.ª - Sopa de nabiças; Massa com salmão ; Doce.
7. julho- 4.ª - Sopa Juliana ; Empadas com salada russa;
Fruta.
8. julho– 5.ª - Sopa de agrião ; Pizza; Fruta
9. julho– 6.ª - Sopa de feijão verde ; Rissóis de camarão
com arroz de legumes; Fruta.

pintura livre com aguarelas

5.julho — 2.ªF

6.julho — 3.ªF

7.julho — 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.

Duas jovens violinistas portuguesas, Sofia Ruivo e
Joana Mendonça, foram escolhidas para participar
nos 'Encuentros España 2021'. Esta iniciativa reúne
estudantes das Américas, de Espanha e Portugal para
trabalharem lado a lado na Orquesta del Encuentro."O maestro Gustavo Dudamel e um grupo de músicos das principais orquestras mundiais conduzirão
uma série de ensaios, 'workshops', 'masterclasses' e
palestras, que proporcionarão aos jovens artistas um
treino fundamental, antes da partida para uma digressão de concertos por todo o território espanhol".
(in noticiasaominuto.com)

Um grupo de investigadoras da Universidade de Coimbra
criou uma solução para proteger frutas, legumes e queijos
a partir de resíduos agroalimentares e a sua comercialização está a ser analisada. Cascas de batata, de marmelo ou
até de crustáceos que teriam como destino o lixo podem
ser agora utilizadas para criar um produto que promete
revolucionar a forma como os alimentos são embalados. A
partir da Universidade de Coimbra, um grupo de três investigadoras trabalhou num projeto para a criação de embalagens comestíveis. "O grande objetivo é o desenvolvimento de uma alternativa ao plástico, por um lado, e, por
outro, o aproveitamento de resíduos alimentares para
criar um novo produto benéfico para a sociedade e para o
ambiente", explica a porta-voz do grupo. (in dn.pt)

O Comité Português para a UNICEF foi criado em 1979, é
uma organização não-governamental, ou seja, não pertence
ao governo, e faz parte da organização global da UNICEF que
está representada em todo o mundo. O Comité Português
para a UNICEF tem como missão a promoção e a defesa dos
direitos das crianças, para que não caiam no esquecimento,
sensibilizando o público e o governo quanto aos Direitos da
Criança e, em especial, das crianças mais desfavorecidas e
vulneráveis, que continuam a viver na pobreza, em situação
de conflito ou desastre, a sofrer de abusos ou exploração. (in
unicef.pt)

Agradecemos a Deus a oportunidade dada a estas
duas jovens portuguesas, pedimos que elas sejam
exemplo para os jovens e que, agora, no final de um
ano letivo, compreendam que com trabalho, esforço
e empenho todos podem alcançar os seus objetivos.
Por esta intenção, rezemos uma Avé Maria.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Agradecemos a Jesus a iniciativa destas investigadoras,
que procuram transformar o mundo criando soluções
para evitar a poluição e tornar o nosso planeta mais sustentável. Pedimos também para sermos pessoas mais
conscientes de todos os problemas que afetam o nosso
planeta. Por estas intenções e pelas que estão nos nossos corações, rezemos a oração que Jesus nos ensinou.

8.julho — 5.ªF

Agrademos-Te, Senhor, o trabalho de todos os que se esforçam para denunciar situações de pobreza, de sofrimento e
de exploração de que muitas crianças ainda são vítimas. Que
haja cada vez mais pessoas conscientes destes problemas e
prontas para ajudar, salvando muitas crianças. Por esta intenção, rezemos, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

9.julho—Domingo XV do Tempo Comum

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos

Cristiano Ronaldo, Nelson Évora e Miguel Oliveira são os três desportistas de
que os portugueses mais gostam; o futebolista português voltou a dominar,
de forma esmagadora. O capitão da seleção nacional e figura pública portuguesa mais reconhecida , somou 54,7% das respostas dos inquiridos.
Nélson Évora registou 8,1% de referências, e Miguel Oliveira obteve 4,8%. O
Top 5 de personalidades preferidas na área do desporto ficou completo com
os nomes de José Mourinho (4,7%) e Telma Monteiro (4%). (in dn.pt)

Naquele tempo,
Jesus chamou os doze Apóstolos e começou a enviá-los dois a dois e ordenou-lhes que nada levassem
para o caminho, a não ser o bastão: nem pão, nem alforge, nem dinheiro; que fossem calçados com
sandálias, e não levassem duas túnicas. Disse-lhes também: «Quando entrardes em alguma casa, ficai
nela até partirdes dali. E se não fordes recebidos em alguma localidade,se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra eles».

Obrigado, Senhor, pela força de vontade e persistência destes desportistas
que representam o nosso país e nos deixam todos muito orgulhosos. Numa
época em que os meios de comunicação nos dão notícias tão negativas,
estes exemplos enchem-nos de esperança e alegria. Por esta intenção, rezemos um Pai Nosso.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Nesta passagem do Evangelho, Jesus envia os seus discípulos a anunciar a mensagem do Reino de
Deus e revela o perfil de um verdadeiro seguidor: livre, disponível, desprendido e que nada impõe
aos outros. Que as palavras de Jesus toquem o nosso coração e os nossos comportamentos, para
que também nós sejamos pessoas com estes dons, para que os outros, ao olharem para o nosso
exemplo, encontrem Jesus, que está disponível para a todos acolher. Esta nossa atitude faz crescer
comunidades abertas, livres e felizes.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

