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Comemoração dos 100 anos! 

 

No dia 4 de julho de 2022, as Irmãs de Notre Dame da região de Covington celebraram o 100º aniversário da sua festa 

social anual. Durante 100 anos, as irmãs, funcionários e associados trabalharam com os membros da Associação St. Joseph 

Heights Home para arrecadar fundos para as necessidades particulares das irmãs. 

Em 1921, Madre Maria Cecília sugeriu a construção de um prédio que pudesse abrigar uma enfermaria, um noviciado e 

um internato. Mas como pagar por um prédio desses? 

Foi, então, solicitada a ajuda do Sr. John F. Cook, Grande Cavaleiro do Conselho Price Hill dos Cavaleiros de Colombo que, 

por sua vez, conseguiu que outros se interessassem pelo projeto de construção das irmãs. O Sr. Cook e seus colegas 

fundaram a Associação St. Joseph Home. O único objetivo desta organização leiga era ajudar, financeiramente, as Irmãs 

de Notre Dame. O Sr. Cook tinha certeza que os paroquianos das paróquias onde as irmãs lecionavam ficariam felizes em 

ajudar. 

A primeira reunião da Associação St. Joseph Heights Home foi no dia 10 de outubro de 1922. As pessoas se 

comprometeram a ajudar até a conclusão da construção do St. Joseph Heights e pagar os juros de um empréstimo 

necessário. 

Duas vezes ao ano, a Associação organizava atividades para arrecadar fundos para ajudar as Irmãs: uma quermesse em 

novembro e uma festa social em 4 de julho. A quermesse cessou na década de 1970, mas a festa social ‘Quatro’, como é 

chamada, continuou. A cada ano era feito o sorteio de um valioso prêmio. Esses prêmios incluíam automóveis, casas e 

dinheiro. O piquenique, realizado na encosta da colina, era pontilhado de barracas onde os bilhetes da sorte eram 

vendidos. Nos primeiros anos, os prêmios incluíam presunto e banha, charutos, bordados e porcelana pintada à mão. Em 

anos posteriores foram oferecidos mantimentos, cestas de frutas e bolos. A festa era apreciada pelas famílias e incluía 

jogos para as crianças. Mas, sem dúvida, são as muitas pessoas que contribuíram com seu tempo e talento que fizeram 

do evento um sucesso anual, assim como as centenas de pessoas que participaram do mesmo, dando seu apoio as irmãs. 


