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INFORMAÇÕES

Um percurso pelo canto lírico desde o sa-

cro à ópera, canção, musical e zarzuela é 

o programa que os músicos Nuno Marga-

rido Lopes, piano, e Mariana Castello-Bran-

co, soprano, têm para nos apresentar nesta  

3.ª edição do Recital de Agosto.

https://lacc.pt/event/recital-de-agosto/
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Cantarei Eternamente as Misericórdias do Senhor!

atos oficiais

A Irmã Conceição Fernandes na sequência da cirurgia 

ao fémur a que foi submetida, ficou ainda mais fragili-

zada. Um enfermeiro do SNS veio algumas vezes fazer-

-lhe exercícios de fisioterapia ao domicílio, mas em de-

terminada altura o seu estado de saúde agravou-se e 

foi levada ao hospital distrital de urgência onde veio a 

falecer no dia 30 de Junho. 

Do tempo que a irmã fez parte desta comunidade, te-

mos a destacar a sua grande responsabilidade no exer-

cício do trabalho que lhe foi confiado – despenseira e 

sobremesas para toda a comunidade. Atenta a que não 

faltasse nada às irmãs. Grande espírito de observação 

e disponível, no seu setor, a ajudar cada uma. Bastante 

reservada, pensante e organizada.

Quando o seu estado de saúde já não permitia estar 

de forma direta ao serviço da comunidade, descobría-

mos irmã na Conceição um grande amor à Igreja, ao 

sacerdócio ministerial, preocupação pela saúde física e 

espiritual dos padres e pela felicidade de cada um. De-

sejava um grande bem à Congregação e a cada uma 

das irmãs. Podemos dizer que era uma entusiasta pelas 

coisas da Igreja e da Congregação. Era uma pessoa 

amiga e agradecida. Pessoa de uma boa relação com 

Deus e muito entregue a Ele. Alguém disse: Quando nos 

encontrávamos falávamos de Deus e eramos amigas e 

agradecidas uma à outra e a Deus. 

Irmã Maria da Conceição Fernandes
 
nasceu a 8 de Outubro de 1932,  
na paróquia de Atouguia − Vila Nova  
de Ourém, diocese de Leiria-Fátima. 

Que Deus recompense a irmã Conceição de todo o 

bem que fez neste mundo.

As Irmãs da Comunidade da Casa Mãe

SUPERIORA GERAL

Entrada para o Noviciado

A Irmã Maria de Jesus Armez Silvério, Superiora geral da Congregação das Servas de Nossa Senhora de 

Fátima, em reunião do Governo Geral, realizada no dia 6 de julho de 2022, admitiu à primeira profissão a 

noviça Maria do Carmo Lopes de Osório Aragão.

A profissão será dia 2 de outubro de 2022 na Casa do Noviciado, Quinta das Tílias.



4 n.º 68 · 25 de Julho de 2022COMVIDA

guine-bissau
ENCONTRO VOCACIONAL SNSF

Nos dias 25 e 26 de Junho tivemos um encontro vocacional mais alargado, de fim de semana. Participaram 4 jovens.  

O tema foi “amadas e enviadas como Luiza Andaluz”.

VISITA DOS VOCACIONADOS DA PARÓQUIA DE CRISTO REDENTOR

Em discernimento comunitário, e depois com o pároco, o 

Pe. Cristiano Urolis, que veio a falecer no passado mês de 

maio, decidimos que deixaremos a colaboração pastoral 

nas paróquia de Cristo Redentor e N.ª Sr.ª de Fátima a par-

tir do próximo ano pastoral, e ficaremos a colaborar pasto-

ralmente na comunidade de S. Pedro, paróquia d Ájuda. 

Nesse sentido, no fim do ano pastoral, os vocacionados 

de Cristo Redentor, que têm sido acompanhados pela Ir. 

Eugénia nos últimos quatro anos, propuseram ter um úl-

timo encontro no dia 2 de julho, na casa das Irmãs. O 

tema proposto por eles foi “a beleza do matrimónio”. O 

encontro foi simples, e constou do visionamento de um fil-

me sobre o tema (“À prova de fogo”) e partilha das inter-

pelações. Lanchámos e rezámos juntos o terço do rosário.
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COLABORAÇÃO NA PARÓQUIA DE FÁTIMA

Nos dias 3 e 23 de Julho eu, Ir. Janete, dei formação sobre 

trabalhos manuais e como lidar com crianças e adoles-

centes, na poróquia ne Nossa Senhora de Fátima, aos líde-

res jovens. Estiveram presentes 25 jovens. Esta formação é 

para eles poderem trabalhar com crianças e adolescen-

tes numa atividade paroquial chamada “Djumbai Fatima” 

que vai acontecer de 31 de julho a 25 de agosto.

FORMAÇÃO “DESPERTAR PARA A VIDA”  

De 4 a 8 de Julho decoreu a terceira edição de formação para educadores do “Des-

pertar para a Vida” (projeto da nossa Congregação em Bissau), no salão parouqial de 

Bra. Estiveram presentes 78 educadores, entre as quais a Ir. Janete; a formadora foi irmã 

Eugenia.

FORMAÇÃO “INICIAÇÃO À  VIDA – 2.º CICLO”

De 11 a 22 de Julho decorreu a formação de “Iniciação 

à Vida – 2.º Ciclo” , lançando-se desta forma os novos 

Manuais do 5.º e 6.º anos  para as escolas católicas 

de toda a Diocese. Estiveram presentes 35 professores. 

vídeos

A formação de 45 horas foi 

no Liceu João XXIII. Foi uma 

formação bastante intensa, 

entre questões teológicas, 

morais e pedagógicas. 

Música cantada 
no encerramento

Iniciação  
à Vida 2022

https://drive.google.com/file/d/1XKOuKEQPh-56wjXRIdQTlGpWPa8_rjWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8iaAae7_mppEtNi2xolX-wQ-slQQLjK/view?usp=sharing
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À semelhança dos anos anteriores, alguns professores 

deram aulas aos outros, no âmbito desta formação, para 

“afinarmos” alguns métodos pedagógicos, já que ne-

nhum deles teve a oportunidade de fazer prática de ensi-

no supervisionada (vulgo “estágio”). 

No último dia, no fim da manhã, o Bispo de Bissau, D. José 

Lampra Cá, presidiu ao encerramento, juntamente com o 

Pe. Bernardo Gomes, Reitor do Seminário Maior e um dos 

revisores dos Manuais, especializado em Moral Cristã. Na 

celebração final foi projetado um vídeo feito por uma das 

formandas sobra essas duas semanas, que envio.
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Depois destes 2 anos de pandemia,  este dia parece que 

teve um sabor especial naquele Santuário de Nossa Se-

nhora da Ortiga, local onde se pode usufruir bem da be-

leza da natureza! Foi muito bom podermos estar umas 

com as outras na alegria e simplicidade das nossas re-

criações mas ricas em conteúdos. Dia maravilhoso por-

que juntas em comunhão, em fraternidade desfrutando 

da presença umas das outras. 

Tivemos ao nosso dispor um grande salão e o dia co-

meçou com a palestra da Irmã Inês Vasconcelos: Luíza 

Andaluz e Fátima. Ao longo do dia o Juniorado e algu-

mas comunidades apresentaram o que tinham prepara-

do para o momento. Muita alegria, boa disposição e a 

criatividade não faltou! O almoço partilhado e o gelado 

oferecido pelo Governo Regional foi magnifico!  

Com a dinâmica da corrente, o Governo Regional ressal-

tou a importância do dom da unidade e da comunhão 

na Congregação, na Região e nas comunidades. Esta 

dinâmica orante teve como pano de fundo o Evangelho 

de S. João 17, 11-25 e o documento Voltar às Fontes.

O momento forte do dia foi a celebração da Eucaristia no 

próprio Santuário de Nossa Senhora da Ortiga.

Um grupo de Irmãs mais novas ainda puderem ir ao cas-

telo de Ourém! Aí as paisagens são deslumbrantes!

O dia terminou com a recitação do Rosário da colunata 

do Santuário de Fátima. Juntas rezámos por toda a Con-

gregação, pelas Irmãs idosas e doentes, pelas vocações 

e pela Igreja. 

RECORDANDO O DIA FRATERNO 
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«Unidas em Deus, embora fracas seremos uma força e essa força se transformará em valor ao serviço da Santa Igreja.» 

(Luiza Andaluz, Cova da Iria, 1954)

Muito gratas por tudo, P’lo Governo Regional,

Irmã Maria do Carmo Farinha Alves
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Lamego ecológico deixou-nos o seu texto: 

Minhas senhoras, temos a honra de vos apresentar Lame-

go ecológico, um evento da maior atualidade neste País 

em seca severa.

Por ser um acontecimento de grande relevo para o mun-

do e para a Igreja, o Papa Francisco quis fazer-se repre-

sentar através do eminentíssimo Cardeal Português, D. 

Tolentino de Mendonça que temos a honra de saudar e 

agradecer a sua presença.

E ainda, tendo em conta que este evento se realiza ao 

mais alto nível das comunidades membros de Portugal, 

a RIC, sua excelência, o senhor presidente da República, 

enviou-nos o seu digníssimo representante, Dtor Luis Mar-

ques Mendes que muito nos honra com a sua presença…

O 1.º indicador desta exposição é a: 

ÁGUA – Aproveitamento de todos os “pingos” de água, a 

saber: água de lavar a louça: uma parte é reutilizada nas 

casas de banho, e outra parte é para regar

Água de lavar o chão – para regar

Toda a água de lavar hortaliças, batatas e afins para regar

Após esta exposição elucidativa, passamos ao 2.º indicador 

CULTIVO DE ALFACES – Um elemento desta citada comu-

nidade especializou-se em alfaço-cultura e o seu método 

tem sido um êxito porque:

Capacitou as alfaces para não precisarem de mais água 

do que aquela que existe, isto é, as alfaces contentam-se 

todos os dias com uma pequena medida de água que a 

especialista utiliza para as regar – grande método inovador. 

E os resultados? Há quase 2 meses que o pequeno can-

teiro de alfaces abastece suficientemente esta comuni-

dade membro

Passamos então à votação das duas categorias pelas 

três comunidades que foram previamente selecionadas 

para votar neste evento.

A comunidade de Sesimbra deu 20 pontos; a comunida-

de de Aveiro votou 20 pontos e a comunidade Estrela da 

manhã 20 pontos, tendo atingido um total de 60 pontos, 

o valor máximo desta votação.

Minhas senhoras e excelentíssimas autoridades, tendo 

atingido o valor máximo, Lamego ficou considerado 

como o Centro ecológico mais inovador da RIC

Minhas senhoras e excelentíssimas autoridades, Lamego 

ecológico passa então a expor as suas práticas inovadoras 

na área da ecologia, seguindo-se a votação da assembleia.



10 n.º 68 · 25 de Julho de 2022COMVIDA

portugalportugal
SERVAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO ENTRONCAMENTO

Podemos dizer que a celebração do aniversário da che-

gada das Irmãs Servas de N.ª S.ª de Fátima, ao Entron-

camento, é um jubileu plurifacetado. Foram já várias as 

expressões públicas deste jubileu. 

Como estava previsto, realizou-se um pequeno ciclo de 

três conferências, que foram como que ornamentos jubi-

lares a embelezar o rosto visível das Bodas de Diamante 

das Servas, no Entroncamento, e a revelar a importância 

da acção social e eclesial da Venerável Luiza Andaluz.

Assim, no dia 8 de Maio, o Dr. Luís Baptista, professor de 

História, em colaboração com o Sr, João Batista Lopes, 

um fotógrafo apaixonado pela arte fotográfica, apresen-

taram a história das Irmãs no Entroncamento, de uma 

forma  agradável e compreensível, através da exposição  

oral, subordinada  ao tema “75 anos da presença das 

Irmãs Servas de Nª Sª de Fátima do Entroncamento”, ilus-

trada por um magnífico power point, onde os rostos das 

Irmãs, que por aqui passaram ao longo destes anos, fo-

ram o colorido e a memória afectiva e histórica de todos 

os participantes.

No seu seguimento, a nossa Irmã Dina Batalha proferiu a 

2.ª conferência, dividida em dois tempos, subordinada ao 

tema “Dinamismo Educativo das obras de Luiza Andaluz”, 

tendo como alvo privilegiado os profissionais do Centro 

Paroquial e Social do Entroncamento. A sua exposição, 

apoiada num power point, foi erudita e clara. Mostrou 

como os dinamismos educativos da Madre Fundadora 

foram importantes meios de chegar às crianças, assim 

como aos seus familiares e educadores, num tempo tão 

carenciado de estruturas humanas e educativas. Houve 

ainda tempo para dialogar com o público, que o fez de 

forma interessante e viva.
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A encerrar este ciclo de conferências,  a Irmã Inês Vascon-

celos, no dia 12 de Junho, apresentou o tema “Dimensão 

evangelizadora do apostolado social de Luiza Andaluz”. 

A sua eloquente exposição, também apoiada por um 

power point, e dirigida ao público em geral, agradou a 

todos os participantes e ajudou-nos a conhecer melhor 

o jeito de Luiza Andaluz trabalhar, aproveitando todas as 

ocasiões para mostrar o grande amor que Deus tem ao 

Seu Povo, de modo especial aos mais humildes e pobres.

Os nossos parabéns aos conferencistas e um bem-hajam, 

muito grande, pelo seu trabalho tão dedicado e gratuito.

Mas O nosso ano jubilar ainda não terminou! Está previs-

to, para o mês de Outubro, termos entre nós, a exposição 

Itinerante da nossa Fundadora.

Estamos a pensar em fazer também a exposição de 

trabalhos bordados pelas meninas e senhoras que fre-

quentaram o Centro Paroquial e Social no tempo em que 

as irmãs davam corte/costura e bordados. Já iniciamos 

contactos no sentido de as pessoas emprestarem as suas 

obras de “arte” para a referida exposição. Estamos, ainda, 

a recolher testemunhos das pessoas que melhor conhe-

ceram as Irmãs para também serem apresentados ao 

público, na exposição.

As irmãs da Comunidade agradecem a todas as pes-

soas que colaboraram na celebração festiva deste jubi-

leu e pedem ao Senhor as Suas maiores bênçãos.

COMUNIDADE ESTRELA DA MANHÃ

A nossa comunidade acolheu durante uma semana, de 

20 a 24 de julho do ano corrente, um grupo de cinco 

jovens adolescentes oriundo de diversas famílias nume-

rosas, ligadas à Associação Vale de Acór, pertença da 

diocese de Setúbal, acompanhadas pela Sofia, que tra-

balha profissionalmente na referida Associação. Reco-

nhecidas como “Estrangeiras+Peregrinas”, estas jovens 

adolescentes vieram prestar serviço voluntário à Institui-

ção das Irmãs Missionárias da Caridade (Madre Teresa 

de Calcutá) em Chelas. Dispusemos uma camarata na 

nossa biblioteca onde pernoitaram e o pequeno refei-

tório da comunidade do Candeeiro, onde tomaram as 

suas frugais refeições, de manhã e à noite.  
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Foi excelente a possibilidade de convivermos com estas 

jovens, nomeadamente numa das tardes em que rezá-

mos juntas o Rosário e cantamos a liturgia de Vésperas, 

ao que se seguiu o jantar, durante o qual pudemos 

conhecer melhor a identidade deste grupo e darmo-

-nos também a conhecer. Estreitámos laços de mútua 

fraternidade e agradecemos ao Senhor a oportunida-

de deste acolhimento, que incorpora os objectivos da 

nossa comunidade. Na saída, este grupo deixou escrito 

no quadro de giz que se encontrava na biblioteca uma 

mensagem de gratidão e amizade.

Irmãs da comunidade Estrela da Manhã

CANDEEIRO – MISSAS NOVAS 

No dia 4 de cada mês, a Comunidade reza especialmen-

te pelas vocações. Neste mês de Julho tivemos a alegria 

de ver algum fruto dessa oração. Por feliz coincidência, 

vieram celebrar connosco a sua primeira Eucaristia três 

novos padres do Patriarcado de Lisboa, o Pe. Pedro Sousa, 

que presidiu, o Pe. Afonso Sousa e o Pe. Fábio Alexandre 

concelebraram e a homilia calhou ao Pe. Afonso. Foi uma 

Eucaristia muito vivida e animada, entretanto juntaram-se 

a nós os animadores dos jovens que estiveram no mini 

campo de férias realizado nas Tílias, pelas nossas Irmãs 

Juniores. Participaram também os pais dos Padres Pedro 

e Afonso que são irmãos gémeos. No final da Eucaristia 

juntamo-nos todos no átrio para os parabenizarmos.

No dia 8 de julho de 2022 estiveram connosco outros 

dois novos Padres, os Padres Diogo Tomás e Lourenço Lino 

com alguns seminaristas. Foi também uma Eucaristia fes-

tiva e no final também nos reunimos no átrio, com direito 

a apresentação e onde cada uma de nós, perguntou 

pelo seminarista que lhe fora atribuído na semana dos 

Seminários (em que o Seminário dos Olivais, anualmente, 

edita uma pagela com a oração e o nome de um semi-

narista) por quem cada uma de nós rezava e, um deles, 

ordinando deste ano.
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Agradecemos a presença de cada um deles, a resposta que deram ao Senhor e continuaremos a rezar pela sua Fidelidade.

PARTICIPAÇÃO DO NOVICIADO  
NA CONSTRUÇÃO E REVISÃO DO PROJECTO SAY YES

Durante os últimos 3 anos, a comunidade do Noviciado 

ajudou na construção e revisão do projecto Say Yes: apren-

der a dizer sim, que tem como objetivo preparar os adoles-

centes para a vivência da Jornada Mundial da Juventude.

Este projecto chega agora à sua fase final estando termina-

da a parte de edição e construção dos encontros para o 

4.° e último ano do Say Yes! Este foi um caminho muito for-

mativo e criativo mas também com percalços e inovações, 

fruto deste tempo pandémico, onde chegámos a ter que 

parar a escrita para adaptar uma etapa para ser transmi-

tida em televisão, e concretizada através de meios digitais. 

No passado dia 7 Julho na Quinta das Tílias  fez-se a re-

visão das provas gráficas dos Diários de Bordo do último 

ano do projecto Say Yes. Como um momento deste me-

rece ser celebrado em grande: fizemos um brinde a todo 

o trabalho realizado e ao caminho desbravado com a 

catequese da adolescência!!

Maria do Carmo Aragão
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COMUNIDADE DE LAMEGO EM PARTILHA

O dia 2 de Julho, foi o dia da Família Diocesana de Lame-

go, que neste ano incluiu a Jornada Diocesana da Juven-

tude, com a receção dos símbolos da JMJ.

Este evento ocorreu num local muito belo, oferecido pela 

natureza, em São Domingos de Fontelo- Armamar.

A Diocese escolheu a nossa Congregação para represen-

tar as comunidades Religiosas. A Ir Inês Vasconcelos veio 

participar connosco neste dia e orientou o Workshop subor-

dinado ao tema «Descobrir Luiza Andaluz», por onde passa-

ram dezenas de jovens e adultos.

A comunidade aproveitou esta oportunidade e convidou a 

ir Inês para enriquecer o habitual encontro mensal da Fa-

mília Andaluz, desta vez alargado a outras pessoas, apro-

fundando o conhecimento da vida e missão evangelizado-

ra de Luiza Andaluz.
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COMUNIDADE DA ERICEIRA

VISITA DO SR. D. ERNESTO MANGUENGUE, BISPO DE INHAMBANE 

No passado dia 14 de Julho, Dom Ernesto, bispo que recentemente chegou 

à diocese de Inhambane, visitou a comunidade do Noviciado.

A residência Paroquial de Belas recebe, ao longo do ano, vários padres de 

dioceses de países de língua oficial portuguesa, e por isso o Sr. Bispo esteve de 

passagem em Lisboa e hospedou-se na casa paroquial.

Ao ter conhecimento que aqui residia uma comunidade de Servas de Nossa 

Senhora de Fátima, manifestou muito gosto em rezar connosco. Assim aconte-

ceu, na manhã, em que as Irmãs Dina e Maria José Bruno estavam na Quinta 

das Tílias. Foi uma alegria o reencontro de amigos de tempos antigos de missão. 

 

Na homilia o Sr. Bispo partilhou delicadamente a sua realidade pessoal, tes-

temunhando vivências do seu caminho vocacional. Foi muito interpelante, e 

muito simples, que a todas deixou gratidão, como delicadeza da acção do 

Espírito Santo.

O Sr. Bispo expressou claramente a gratidão à comunidade das nossas Irmãs em Mavila pela forma como animaram 

o seu acolhimento na diocese de Inhambane a partir do sul da diocese, Zandamela, junto a Imagem de Nossa Se-

nhora das Graças.

A Comunidade do noviciado

Dia 14 de julho foi a abertura oficial da nova casa ca co-

munidade na Ericeira, que fica na Rua dos Prazeres n.º 26. 

A comunidade é constituída pelas Irmãs Luísa Valentim, 

Quitéria e Zulmira.
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AGOSTO, UM MÊS DE MISSÕES PARTILHADAS

SUNSET PRAYER

Durante o mês de Agosto, o CDJ 

Moçambique receberá voluntários 

nos dois polos. Para Mavila irá em 

missão a Sofia Reis, uma jovem li-

gada ao CDJ Portugal. A sua mis-

são passará essencialmente por 

um tempo no Centro de Saúde de 

Mavila, intervindo na sua área de 

formação (enfermagem), por um 

tempo no CDJ dando uma forma-

ção de informática às jovens men-

toras e vocacionadas, e por um 

tempo de trabalho pastoral junto 

das comunidades cristãs. 

O polo Maputo irá receber 4 jovens 

voluntárias do grupo Equipa d’Áfri-

ca. Este grupo irá abraçar como 

missão todos os projetos em curso 

do ELA (Espaço Luiza Andaluz), o 

ATL, o Centro de Recursos, o Grupo 

de referência, o Programa Acredita, Descobre e Lidera. Para além disto, irão 

colaborar em parceria com as escolas locais e com a paróquia do Bairro 

da Liberdade. 

“Coragem e confiança” é o que desejamos a estas jovens missionárias.

No passado dia 8 de julho, juntaram-se na Ericeira cerca 

de 40 jovens e algumas irmãs para um magnífico Sunset. 

Além dos fantásticos mergulhos que demos e do mara-

vilhoso pôr do sol a que assistimos, pudemos rezar juntos 

e contemplar as maravilhas com que o Senhor nos pre-

senteia na nossa vida. Revemos o ano que passou e pla-

neamos as nossas férias com Jesus, agradecemos quem 

somos e o que temos e terminámos a noite com uma 

bela adoração ao santíssimo.
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«As atividades na praia da norte da Ericeira sexta feira passada, foram de facto momentos especiais. Mais uma vez 

percebemos que Deus está, onde quer que estejamos. Precisamos estar atentos aos sinais. A experiência foi única e 

especial! Até à próxima. Obrigada!»

Maria e Beatriz, 14 anos

CURSO DE COSTURA EM MAVILA

Com o objetivo de desenvolver a “arte de saber-fazer” o 

CDJ de Mavila está a promover um curso de costura para 

16 jovens mentoras e participantes do programa Des-

cobre. Este curso é leccionado por uma “mamã” local, 

membro da Família Andaluz, que aprendeu a costurar 

com a Ir. Assunção Pestana.
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Ao longo dos últimos 6 meses as actividades do CDJ tem tido muita participação que mostramos em números. 

- Que representam directamente o trabalho dos CDJ; 

- Que pretendem mostrar as consequências directas das atividades dos CDJ;

- Que representam as mudanças registadas na vida dos jovens.

Apesar de ser uma avaliação através de números, o que nos move é o pensamento de Luiza, “não importa que 

o nosso apostolado se desenvolva em obras grandes, o que importa é que seja sempre feito com muito amor”.

FÉRIAS COM LUIZA
Este é o propósito das publicações que lançamos 

para os meses de Julho e Agosto. Uma proposta para 

se viver umas férias com Deus e não umas férias de 

Deus. A proposta é uma simples oração inspirada em 

Luiza, através de uma imagem, um pensamento e 

uma pequena reflexão. 

Às sextas feiras, nas nossas redes sociais.

https://www.facebook.com/CDJ-Centro-de-Dinamiza%C3%A7%C3%A3o-Juvenil-112881730852270
https://www.instagram.com/cdj_geral/
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“LER COM LUIZA”

O “Ler com Luiza” está a decorrer durante as quintas-fei-

ras deste mês de julho, com a exceção do passado dia 

7, devido às elevadas temperaturas. A atividade inclui 

uma visita à Casa Madre e a leitura animada do livro 

infantil "Anda Com o Coração na Luz", com Júlio Magro, 

que nos mostra a vida e obra de Luiza. 

Para terminar a atividade são colocados à prova os co-

nhecimentos adquiridos na leitura do livro com um pe-

queno peddy-papper pelo jardim da Casa Madre Luiza 

Andaluz.

RECITAL DE AGOSTO

Um percurso pelo canto lírico desde o sacro à ópera, 

canção, musical e zarzuela é o programa que os mú-

sicos Nuno Margarido Lopes, piano, e Mariana Castel-

lo-Branco, soprano, têm para nos apresentar nesta 3.ª 

edição do Recital de Agosto, que decorrerá na Catedral 

de Santarém no dia 20 de agosto, às 21h, por ocasião 

do 49.° aniversário da morte de Luiza.

 O “Recital de Agosto” é um evento anual realizado em 

parceria com a Diocese de Santarém e o Museu Dioce-

sano de Santarém, com o intuito de proporcionar um 

momento musical na cidade natal de Luiza Andaluz por 

ocasião da comemoração do dia da sua morte, que 

ocorreu no dia 20 de agosto de 1973.

O evento é de entrada gratuita, porém, devido ao facto 

de termos esgotado os lugares nas edições anteriores, 

recomendamos que reserve o seu através do e-mail ge-

ral@lacc.pt.


