
partilhas das
  comunidades
Por onde andámos? 
A comunidade de Lamego vem hoje partilhar uma inicia-

tiva que há muito desejava concretizar. Imaginam o que 

será? Há tanto tempo que quase não saímos daqui com 

esta história da pandemia, e não acham que seria justo 

uma visita à comunidade do Fundão? A maior parte de 

nós nem conhecíamos aquela cidade e pouco daquela 

região do nosso país.

Mas o mais importante não era conhecer esta terra, mas 

estar com as irmãs. Depois de algumas peripécias na via-

gem, por não conhecermos o caminho, lá chegámos. Foi 

com grande alegria que nos cumprimentámos e logo a 

seguir participámos na celebração da Eucaristia pela In-

ternet. Nesse dia não havia missa no Fundão.

Após alguns preparativos, tínhamos o nosso rico almoço 

na mesa. Era uma abundância de coisas, resultante de 

ofertas partilhadas com muito carinho pelas pessoas. A 

nossa refeição foi muito fraterna e deu para nos situar-

mos um pouco sobre a missão das irmãs e também da 

nossa em Lamego.

Após o almoço organizámos a nossa tarde para não per-

dermos nada desta bela oportunidade.

Antes de mais, fomos visitar a Igreja Paroquial, muito boni-

ta, restaurada do século XVIII com belas imagens e muito 

bem cuidada. Demos em seguida uma vista de olhos a 

algumas ruas do centro histórico e encaminhamo-nos 
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para o monumento dedicado a Na Sa do Rosário de Fá-

tima, lugar que este povo venera com muito carinho e 

devoção. Também aí, além de admirarmos a bela paisa-

gem que o circunda, rezámos pela Diocese da Guarda e 

por toda a nossa Congregação e em especial pelo Ca-

pítulo. Descemos com cuidado, porque se trata de um 

monte alto e a nossa “juventude” assim o exigia e dirigi-

mo-nos a casa, onde na capela da comunidade, rezá-

mos a oração de Vésperas. Este foi para nós o momento 

mais marcante do dia. Seguiu-se o convívio final com o 

lanche onde voltámos a partilhar a nossa missão.

Refeitas após este dia, a comunidade de Lamego, iniciou 

a sua viagem de regresso que durou cerca de 2 horas e 

que correu muito bem graças à condução da Ir Lourdes 

Domingues e aos copilotos Joaquina e Teresa, de mapa 

na mão.
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