
A 

A 

ENVIADAS 

EM MISSÃO 

12/02/2006 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa 
Senhora de Fátima 

 

A Congregação teve a sua origem na resposta ao pedido de Nossa 
Senhora, transmitido particularmente pela Jacinta, ao seu Fundador e 
grande apóstolo de Fátima, o Pe. Manuel Nunes Formigão: “É preciso que 
haja quem faça reparação”. 

O objetivo da Congregação é buscar em tudo a glória de Deus, a 
santificação dos seus membros e a salvação de todas as pessoas, 
conforme o seu carisma reparador no seio da Igreja. 

 
Espiritualidade: 
Com uma tríplice dimensão - reparadora, eucarística e mariana. 
 

 

Missões :    

 

Moçambique 
2001  

Angola 

2006  
Timor              
2011  

http://www.reparadorasfatima.pt/
http://www.reparadorasfatima.pt/


MISSÕES  

Moçambique:  

As irmãs em Lichinga dedicam-se a apoiar a nova Paróquia do Imaculado 
Coração de Maria que surgiu com o esforço e entrega das irmãs que iniciaram 
a missionação em 2001. 

As irmãs oferecem o seu contributo evangelizador na formação dos 
vários grupos de catequese, grupo da legião de Maria, formação a jovens 
vocacionadas e organização da parte administrativa da Paróquia e procuram 
estar sempre disponíveis para qualquer serviço que delas necessitem.  

Em termos de obra social, a Congregação, com o apoio do Bispo da 
Diocese e de doações, construiu um Jardim de Infância com o nome de Três 
Pastorinhos. Esta obra alimenta e educa cerca de 150 crianças dos 2 aos 6 
anos. 

 
 

 

Angola 

Em 2006 a Congregação aceitou fazer a fundação de uma nova 
Comunidade em Benguela, Angola. No dia 3 de Janeiro de 2012, em  resultado 
da dedicação e esforço financeiro da Congregação, leigos Reparadores, grupos 
de escolas, grupos de catequese, infantários e doadores anónimos, finalizou-se 
a construção do edifício social e abriram-se as portas do Centro Infantil os 
Pastorinhos. 

Estão disponíveis, nesta obra social, três salas para a pré-primária, um 
refeitório e um belíssimo parque infantil que faz as delícias das crianças dos 2 
aos 6 anos. Neste momento as irmãs cuidam, oferecendo diversas atividades 
lúdico-educativas, e alimentam cerca de 150 crianças.  

Está disponível - e de portas abertas - uma capela para a oração diária de 
quem o desejar e a participação nas celebrações litúrgicas. 

 

 

Timor 

Desde outubro de 2011, a missão na diocese de Maliana, situada no Suco 
Memo, junto à região fronteiriça com a Indonésia, começou a construir os seus 
projetos com três Reparadoras missionárias, procurando dar resposta às 
necessidades da população local. 



 

Na nossa Paróquia 

 

Lar Rosa Santos 
 

A existência desta Obra foi aprovada em Diário da República de 14 de 
Janeiro de 1920, com o nome de Escola Rosa Santos, num edifício legado 
pelo benemérito António Maria dos Santos, situado na Rua João Pedro 
Ribeiro, esquina da Rua Faria Guimarães, na cidade do Porto. Destinava-
se a albergar até duzentos menores dos dois sexos, em regime de semi-
internato. 

No dia 7 de Janeiro de 1952, a pedido do Dr. António de Almeida Garrett, 
Presidente da Junta Distrital, quatro irmãs fundaram a comunidade com 
um grupo de 15 meninas transferidas do internato Postigo do Sol, a cargo 
do Maestro Virgílio Ferreira. O grupo foi aumentando, chegando a ser 90 
meninas a quem eram ministrados Cursos Profissionais, sob a 
superintendência da Assembleia Distrital do Porto. 

Em 1986, é denominado Lar Rosa Santos, como Instituição de 
Solidariedade Social, e passa a dar apoio a crianças e jovens do sexo 
feminino, proporcionando-lhe um desenvolvimento harmonioso e 
integral, em parceria com outras instituições, nas diferentes dimensões: 
individual, social, cultural, religioso e cívica. 

O Lar Rosa Santos tem atualmente cerca de 50 utentes com idades 
compreendidas entre os seis e os vinte anos, provenientes dos diversos 
distritos de Portugal e dos PALOP. 



Rua João Pedro Ribeiro 
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