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EUROPA

ESPANHA
O Senatus de Madri realizou celebraça�o de encerramento do ano do Centena� rio com as participaço� es 
dos Senatus de Barcelona e de Bilbao. A Curia de Granada, composta de dois Praesidia na cidade e 
um Praesidium no interior, tem muitas religiosas como membros adjutores. A Curia relatou trabalhos 
de contatos de rua com os jovens e contatos depois das Missas dominicais. Em Tenerife, nas Ilhas  
Cana� rias, os trabalhos incluem a manutença�o de contatos com os seminaristas, transmitindo-lhes 
notí�cias das atividades da Legia�o de Maria. O Senatus de Bilbao se reu� ne desde novembro de 2021, 
mas relata a diminuiça�o no nu� mero de membros e a desativaça�o de alguns Praesidia. No entanto, 
muitos legiona� rios perseveraram e conseguiram novos membros em diferentes localidades. Em uma 
Paro� quia, o Pa� roco negou a permissa�o para desativar o Praesidium e ele mesmo recrutou 4 novos 
membros, contando agora com 9 membros ativos. Uma antiga legiona� ria que se mudou para outra 
regia�o esta�  organizando a fundaça�o de um Praesidium em sua nova Paro� quia.

PORTUGAL
Senatus de Lisboa: No Porto,  a Regia Maria Imaculada realizou a Solenidade da Acies com Missa 
presidida  pelo  Bispo  Eme�rito  e  relatou  visitas  legiona� rias  aos  enfermos  e  a4 s  famí�lias.  A  Regia 
Cena� culo do Espí�rito Santo, de Coimbra, se reuniu com quatro sacerdotes com o objetivo de planejar 
a extensa�o da Legia�o de Maria e fundou dois novos Praesidia, incluindo um em Fa� tima. O Comitium 
Imaculado Coraça�o  de Maria,  em Funchal,  realizou a Acies com a presença de 100 legiona� rios e 
planeja implementar um programa de extensa�o com as duas Curiae diretamente filiadas. Em Cascais, 
o Comitium Nossa Senhora Rainha do Mundo relatou visitas legiona� rias a pessoas com deficie8ncia e 
visitas a4 s famí�lias com imagem peregrina de Nossa Senhora. Em Setu� bal, a Curia Santa Maria planeja 
contactar os Pa� rocos para conseguir a reativaça�o de Praesidia e obter apoio em relaça�o aos planos de 
extensa�o da Legia�o.

CHIPRE
O Praesidium Nossa Senhora Ma�e do Perpe� tuo Socorro foi  fundado em 9 de janeiro de 2022 na 
capital  Nico� sia  e  conta,  atualmente,  com 9 membros ativos e 16 em perí�odo de experie8ncia.  Em 
outras localidades, dois Praesidia voltaram a realizar as reunio� es semanais, mas outro se encontra 
desativado. De modo a retomar as atividades da Curia,  o Correspondente do Concilium visitou o 
Chipre em 5 de junho de 2022 e se reuniu, de forma conjunta, com os tre8s Praesidia da capital. Ainda 
no  mesmo  dia,  ele  tambe�m  se  reuniu  com  Pe.  George,  Viga� rio  Geral  no  Chipre.  Pe.  George 
disponibilizou seu endereço em Nico� sia para ajudar a Legia�o de Maria no Chipre a receber literatura 
do Concilium e em questo� es administrativas.

MALTA
A Regia  de  Malta  e�  composta  de  um Comitium,  dez  Curiae,  sendo  uma  juvenil,  e  oito  Praesidia 
diretamente filiados. A participaça�o na reunia�o de Regia continua a aumentar a cada me8s. Relato� rios 
de Praesidia indicam que e�  dada atença�o aos membros Auxiliares, visitando-os e convidando-os a 
participarem de dois Retiros Espirituais realizados ao ano. Os trabalhos relatados tambe�m incluem a 
visita  da  Imagem Peregrina,  a  consagraça�o  de  lares  ao Sagrado Coraça�o  de  Jesus  e  o  ensino do 
Catecismo.  Nos relato� rios de quatro Curiae,  a  Curia Rainha da Paz destacou grande presença na 
Acies, ale�m de visitas a quatro Praesidia diretamente filiados e fundaço� es de dois novos Praesidia. Na 
Curia Rainha da Eucaristia, um Praesidium obteve quatro novos membros e outro Praesidium, tre8s. 
Na Curia Ma�e e Mestra, tre8s Praesidia tentam retomar as reunio� es, com o recrutamento de novos 
membros. Como resultados obtidos, um adulto recebeu o Batismo, famí�lias que recebem a Imagem 
Peregrina começaram a rezar o Terço e uma senhora idosa se reconciliou com sua famí�lia.


