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Relatório da Província Portuguesa 
a enviar ao Comité Virtual sobre 
as atividades desenvolvidas nas 
nossas casas religiosas sobre:

Justiça Social
Meio Ambiente

Prioridades 



CUIDAR
da CASA
COMUM 
onde todos habitam



Saudação à natureza 



PLANTAÇÃO DE ÁRVORES



Alunos a apanhar pontas de cigarro 
dando o exemplo que não se pode 

sujar o espaço comum



Limpeza das ruas 
pelos alunos do 

Colégio de Anadia

Alunos dão exemplo de 
que a rua é espaço comum 
e por isso deve estar limpa



Nos espaços  DENTRO DA ESCOLA 
constituir  brigadas de limpeza



Alimentar a terra  a partir dos bens 
que ela nos dá

Trabalho das Irmãs idosas de Braga



Pensar na  natureza  cultivando 
árvores



AGRADECER  a água da 
nascente na quinta da casa 

de Irmãs idosas
Que a NATUREZA nos dá 

gratuitamente.



PRIORIDADES  CAPITULARES
Educar para:

Radicalidade Evangélica
Colaboração para a Missão



Educar para a Espiritualidade  
pela prática da Oração

Irmãs da comunidade de 
Anadia



Educar para a colaboração
Irmãs da Comunidade de 

Coimbra



Prioridades : radicalidade evangélica e 
colaboração

Os  educadores de alguns Colégios fazem 
oração da manhã antes de iniciarem as 

aulas para melhor desempenharem a sua 
missão de evangelizadores junto dos 

alunos

Ir Maria da Glória cordeiro - Ir Verónica



Momentos culturais onde se 
desenvolvem ateliers  apresentados por 

alunos
Orientados para  a colaboração de todos 

na conservação da natureza

Ir Maria da Glória; Ir Ludovina; Ir Idalina



FAZER da NATUREZA

lugar de ORAÇÃO



Rezar na Natureza 
Ir Cândida Duarte



Natureza : palco de oração

Ir Cândida Duarte



Fazer da natureza
lugar de oração



JUSTIÇA  SOCIAL

ATIVIDADES 



Em voluntariado  a servir os 
pobres



Árvore de Natal

Construída  com pacotes de leite 
por crianças e jovens cluny

As Irmãs da Comunidade de Anadia colaboram nesta atividade



Colaborando 

no Banco 

Alimentar na 

recolha de 

alimentos 

para os mais 

pobres



Recolha de alimentos a distribuir 
pelos mais necessitados



A ARTE DOS  

DESPERDÍCIOS



Dos desperdícios de  pacotes de 
leite fazer um jardim florido



Desfile lixo Look



Do desperdício  à  arte



Desenvolver a arte  com 
os desperdícios



Recolha de 
alimentos

Para a Republica 
Democrática do 

Congo

Ir Ludovina lemos
Ir Fernanda Lima



Recolha de 
alimentos

Para 
Republica 

Democrática 
do Congo



Numa Escola Pública a evangelizar
Ir Adelaide Gonçalves e Ir Idalina Faneca



Educar à oração antes das refeições nos mais 
pequeninos que são os evangelizadores dos  Pais

Ir Alda Correia; Ir Berta; Ir Adelaide - Madeira



ii

Sessões de 

formação sobre o 

ADN Cluny

aos colaboradores 

das nossas 

instituições.

Ir Alda Correia

Ir Idalina Faneca



Uma Irmã 

procura  as 

pessoas idosas e 

sozinhas para 

lhes fazer visita, 

dar a comunhão 

e ajudá-las a 

rezar.

Ir Fátima Gaspar


