
Encontro de colaboradores da Fundação, no dia 19 de julho de 2018 no 
Centro Sagrada Família 

 

Em nome de todo o CA, queria começar por agradecer a vossa presença. Uma palavra 
especial para todos os que organizaram o evento e para o excelente coro.  Penso que é 
muito importante reunirmo-nos uma vez por ano e todos em conjunto ( as Sisters da 
Congregação   e em especial a  Nossa Prioresa Sister Elizabete , o nosso Capelão  
Dominicano  Frei José Nunes , todo o  Conselho de Administração e todos os 
colaboradores dos 4 centros  , alguns voluntários e amigos ) ,  de forma a   podermos 
agradecer a Deus todas as coisas muitos boas que aconteceram no ano que passou , 
pedir ajuda para algumas situações difíceis que ocorreram com colegas e familiares,  e  
refletirmos  em conjunto sobre a Missão da Fundação.  

Este ano alterámos o horário desta Missa de Acão de Graças para as   18 horas, 
desejando que o maior número de colaboradores pudesse estar presente. A Missão da 
Fundação exige o envolvimento e o compromisso de todos os 160 colaboradores.  

Este é um ano especial de Alegria e Exultação – estamos a comemorar as Bodas de Prata. 
No dia 16 de outubro comunicámos internamente e para o exterior o que desejamos ser 
nos próximos 25 anos, concretizando a Missão que está escrita nos nossos estatutos e 
que foi claramente transmitida pela entidade fundadora, a congregação, através das 
nossas Sisters:  

1) Desejamos que o Colégio Bom Sucesso seja reconhecido como um “Dominican 
College”   

2)  Desejamos que o Centro Sagrada Família seja reconhecido como um Dominican 
Comunity – hoje foi colocado o outdoor que viram na entrada, comunicando o 
Projeto Pedagógico e o projeto Famílias com Alma.  

3) Desejamos que a Casinha Nossa Senhora seja reconhecida como um Dominican 
Centre  

4) Desejamos mais Modernidade. Temos vindo a fazer relevantes investimentos em 
obras de conservação: dois exemplos. No CSF foi feito a ligação entre as 2 quintas 
depois de muitas obras realizadas e no CBS vamos iniciar na próxima 4 feira uma 
obra na entrada do Colégio que vai permitir dar mais acessibilidade, segurança e 
mais prestigio. Mas também em investimentos informáticos – A ligação entre o 
Servidor Centralizado e todos os computadores de todos os colaboradores de 
todos os centros está feita em fibra ótica e em total segurança.   

5) Desejamos cuidar melhor da Nossa Casa Comum: 2 exemplos: Fico encantada ao 
ver as crianças da CNS a brincarem no Páteo da Igreja, agora sem nenhum carro.  

6) Reforçámos a Horta biológica e pedagógica do CSF e agora temos também uma 
Horta fantástica junto à zona do cemitério do CBS 

7)  Desejamos mais Comunicação e mais transparência para servirmos mais 
pessoas e garantirmos sustentabilidade económica. O envolvimento dos 
parceiros e amigos, como as Associações de Antigos alunos, Associações de Pais, 
e muitas outras instituições tem ajudado a comunicar o nosso Projeto. Acho que 
posso afirmar que a Fundação já é líder na organização de eventos – atenção que 
no próximo dia 2 de outubro vamos comemorar os 25 anos do arranque do CSF 
e do projeto Famílias com Alma.  A participação e divulgação destes eventos, o 



investimento nos sites, nos vídeos, e em muitas outras formas de comunicação 
via redes sociais tem ajudado   relevantemente. Terminámos 2017 com um 
resultado positivo de 14,5 mil euros que está devidamente relatado no site da 
fundação 

8) Desejamos ter uma Casa cheia de alunos. 
Na Área pedagógica no próximo ano letivo vamos ter cerca de 1000 alunos, com 
todos os centros a atingirem o seu valor mais alto desde sempre – CBS com 
aproximadamente de 750 alunos, CSF com 200 alunos e CNS com 44 alunos. E 
no plano a médio prazo por favor matriculem o meu neto/ neta que nascerá em 
fevereiro do próximo ano se Deus quiser.  

9) Desejamos crescer no nosso Projeto “Famílias com Alma “onde apoiamos 81 
famílias e 230 pessoas com:  
Maior abrangência (Inclusão, capacitação, Redução do Isolamento) 
Mais transparência – Contas do projeto Famílias com Alma completamente 
separadas e Informação de gestão com detalhe e rigor.  
Reforço do Relacionamento com as Famílias através de muitos eventos. Quem 
desejar pode ainda inscrever-se para ir a Fátima na próxima terça-feira. Vão 
colaboradores e pelo menos 20 pessoas do projeto Famílias com alma  
Realizou-se uma reunião muito profícua com muitos colaboradores do CBS e do 
CSF e vamos de certeza encontrar muitas soluções para incrementar a 
colaboração com o este projeto  

10) Desejamos continuar a reforçar a nossa Pastoral. Ela tradicionalmente é muito 
forte junto dos alunos. Este ano foram dados passos importantes junto dos 
colaboradores e amigos. Recordo:   
Exposição do Santíssimo na Igreja do convento orientada pela Ana Vaz Pinto e 
pela Teresa Lacerda – todos os meses no dia 6 das 16,30 horas ás 17 horas.  
Reflexões espirituais organizadas através de encontros quinzenais com 
colaboradores não docentes liderados pela Ana Vaz Pinto, e encontros semanais 
com colaboradores do CSF liderados pela Carla Correia. 

11) Desejamos que todos os colaboradores se sintam tratados com muita dignidade, 
sentido de justiça e com reconhecimento do seu mérito e compromisso. É muito 
importante o trabalho equipa.   

Quero aproveitar esta ocasião para agradecer o muito trabalho realizado com muito 
profissionalismo e entusiasmo pela Equipa do CBS liderada pela Dra Ana Cristina, pela 
Equipa do Centro Sagrada Família, com a Amélia Borges ao leme, e a toda a Equipa da 
Casinha Nossa Senhora comandada pela Sandra Sobreira. Uma salva de palmas também 
para a Alice Tomada que para além do excelente trabalho, me tem de aturar todos os 
dias.  

Mas a maior diferenciação do nosso projeto são os Valores associados à Espiritualidade 
Dominicana que queremos partilhar com todas os colaboradores, alunos, Famílias, 
voluntários e amigos. E neste caso o mais importante é a nossa atitude e o nosso 
comportamento. A forma mais fácil de abordar este tema foi ouvir o Papa falando sobre 
o nosso projeto. 

Em abril deste ano o Nosso Papa deu-nos a conhecer a exortação apostólica “Alegrai-
vos e Exultai sobre o chamamento à Santidade. Deixem –me abri-vos o apetite para a 
sua leitura e reflexão.  



No ponto 7 desse documento o Papa está a falar para cada um de nós e refere: “Gosto 
de ver a santidade no povo paciente de Deus: nos pais que criam os seus filhos com 
tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos 
doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Esta é muitas vezes a santidade 
“ao pé da porta “, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de 
Deus, ou – por outras palavras – da “classe média da Santidade “  

Depois no ponto 12 e tendo presente que 95% da nossa equipa é feminina, e nunca 
esquecendo as nossas Sisters, o Papa diz: “Quero assinalar que também o “génio 
feminino” se manifesta em estilos femininos de santidade indispensáveis para refletir a 
santidade de Deus neste mundo. Interessa-me sobretudo lembrar tantas mulheres 
desconhecidas ou esquecidas que sustentaram e transformaram, cada uma a seu modo, 
famílias e comunidades com a força do seu testemunho “.  

E depois recorda os pequenos gestos que estão tão presentes na nossa missão 
pedagógica. No ponto 16 refere:” Esta Santidade, a que o Senhor te chama, irá 
crescendo com pequenos gestos. Por exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer 
compras, encontra uma vizinha, começam a falar e …. surgem as críticas. Mas esta 
mulher diz para consigo: Não! Não falarei mal de ninguém “Isto é um passo rumo à 
Santidade “.  

E refletindo sobre o nosso projeto “Famílias com Alma “sobre o plano Social do CBS e 
sobre o apoio ao projeto do Pragal, vale a pena pensar no que o papa diz no seu ponto 
63 “Jesus explicou, com toda a simplicidade, o que é ser Santo; Fê-lo quando nos deixou 
as bem-aventuranças. Estas são como que o Bilhete de Identidade do cristão. Assim, se 
um de nós se questionar sobre como fazer para chegar a ser um bom cristão a resposta 
é simples: é necessário fazer, -cada qual a seu modo – aquilo que Jesus disse no sermão 
das montanhas. Nelas está delineado o rosto do mestre, que somos chamados a deixar 
transparecer no dia a dia da nossa vida.  E ainda no ponto 106 – “Não posso deixar de 
lembrar a questão que se colocava a São Tomás de Aquino (Grande doutor da Igreja, 
Dominicano) ao interrogar-se sobre quais são as nossas ações maiores. Responde sem 
hesitar que, mais do que os atos de culto, são as obras de misericórdia para com o 
próximo “.  

E a propósito das Conferências que vamos ter no próximo ano com a ajuda do Frei José 
Nunes “Introdução à Bíblia “é desafiante o ponto 109 – A força do testemunho dos 
santos consiste em viver as bem-aventuranças e a regra de comportamento do juízo 
final (tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber). São poucas 
palavras , simples ,  mas práticas e válidas para todos , porque o Cristianismo está feito 
principalmente para ser praticado e se é também  objeto de reflexão isso só tem valor 
quando nos ajuda a viver o Evangelho na vida diária . Recomendo vivamente que se leia, 
com frequência, estes textos bíblicos, que sejam recordados, que se reze com eles, que 
se procure encarná-los. Far-nos-ão bem, tornar-nos-ão genuinamente felizes.   Fica um 
desafio para todos, na medida das nossas possibilidades, não perdermos estas sessões 
com o Frei José Nunes. Marquem já na agenda a primeira conferência para o dia 18 de 
outubro que começará com uma abordagem a esta exortação. Mas todas estão 
marcadas e são às 5 feiras às 18 horas.   

E antes de terminar o grande carinho com Nossa Senhora do Bom Sucesso. Diz o Papa 
no ponto 176 – “Desejo coroar estas reflexões com a figura de Maria porque ela viveu 



como ninguém as bem-aventuranças de Jesus. Peço a todos que rezemos em conjunto 
a NS do Bom Sucesso: Nossa Senhora, Nossa Rainha, Nossa Mãe em nome de Jesus e 
pelo amor de Jesus vos imploramos que tomeis a nossa causa nas vossas mãos e nos 
alcanceis o seu despacho.  

E para terminar vou ler a nota que coloquei no livro que vos vou dar como recordação:   

“Neste ano de Alegria e Exultação em que celebramos as Bodas de Prata da Fosrdi, o 
Papa Francisco termina este livro dizendo: Espero que estas páginas sejam úteis para 
que toda a igreja se dedique a promover o desejo de santidade. Acompanhando o 
desafio do papa e pedindo ajuda a Nossa Senhora do Bom Sucesso, aqui vos deixo uma 
recordação da nossa reunião anual de colaboradores e amigos. “ 

 

João Sales Luís  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


