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Lisboa - Sede Geral

Lisboa - Estrela

Lisboa - Penha

Porto

Aveiro

Braga

Castelo Branco

Coimbra

Covilhã

Elvas
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Figueira da Foz

Funchal • Madeira

Guarda

Guimarães

Portalegre

Póvoa de Varzim

Viseu

R. Santo António à Estrela, 35 • 1399-043

R. Santo António à Estrela, 35 • 1399-043

R. Penha de França, 247 • 1170-304

R. Firmeza, 152 • 4000-225

R. Comb. da Grande Guerra,113 • 3810-087

R. S. João do Souto, 20 • 4700-325
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R. Mons. Joaquim Alves Brás, 11 • 6200-217
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Praceta Engº Duarte Pacheco, 2 • 8000-171

R. Dr. José da Silva Fonseca, 25 • 3080-140
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Morada E-mail / www Telefone Fax

Morada

Carcavelos
Casegas
Fátima • Casa de Retiros
Fátima • Lar Betânia
Brasil • MG Curvelo
Brasil • MG Guanhães
Espanha • Madrid
Itália • Roma
Angola •Cabinda

R. de Luanda, 256 • 2775-232

R. Mons. Joaquim Alves Brás,12 • 6225-134

R. Mons. Joaquim Alves Brás, 65 • 2495-452

R. Mons. Joaquim Alves Brás •2495-452

R. General Osório, 215 • 35790

R. Santa Efigénia, 330 • 39740

Calle Villaviciosa, 24 • 28024
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Instituto Secular das Cooperadoras da Família
Telefone Fax

Casas de Santa Zita

geral@osz.pt 
www.osz.pt

Site de acesso a todas as localidades  WWW.OSZ.PT
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Instituto Secular das Cooperadoras da Família

Bragança
Fundão
Leiria
Tomar
Viana do Castelo
Vila Nova de Famalicão

Emília Gomes • Rua Miguel Torga, 16 A • 5300-018

Maria Stela Roxo Martins  • Rua Nova, 12 • 6230-371

Maria da Conceição Pereira • Rua de Tomar, 63 • 2410-186

Maria Fernanda da Silva • Rua Serpa Pinto, 106 - 1º • 2300-592

Rosa F. Gonçalves • Valverde • S. João d’Arga, 42 • 4900-506

Maria Apresentação Rodrigues • Rua Gaspar Pinto Sousa, 225 • Brufe • 4760-251

A boa imprensa é um excelente meio de cultura, de evangelização e de progresso!

Almanaque de Santa Zita | Vida de Santa Zita | Padre Alves Brás - O importante é a Família  |  Família
Ideal - O Sonho do Rapaz da Boina  | Jornal da Família | Família Forte e Unida | Biografia: O Padre
Joaquim Alves Brás, uma Vida,  uma Obra | CD “Ser brasita é genial” | Outras publicações...

Endereços das Dirigentes da Obra
onde não há Casa de Santa Zita

Diz o Autor da capa:

A imagem de Santa Zita, num painel de azulejos tipicamente português e que é ao mesmo 
tempo, tão próximo das pessoas e que faz parte das suas casas. Como desejo que a obra 
tão inspirada e inspiradora de Santa Zita esteja nas casas e nas vidas familiares de cada um.

Publicações

Peça à Sede Geral da Obra de Santa Zita 
Rua de Santo António à Estrela, 35 • 1399 - 043 Lisboa



Prólogo

Serpenteia de fulgores a aurora
Novo dia que se adivinha
Dissipando a escura noite 
Dos recônditos donde mora.
Espreita, pressente-se, respira.

Abri a janela… pensei:
Esta hora é de destaque
Aqui está, novinho em folha,
O já famoso Almanaque,
Da Família, obra bonita,
Mais conhecido ainda por:
Almanaque de Santa Zita.

Folhei as páginas,
A roda dos meses, semanas, dias…
Fases da lua, agricultura,
Adivinhas, anedotas, culinária
Curiosidades, factos reais,
Temas, efemérides,
E ainda mais, e mais…

Tudo bem confeccionado
Com requinte e sabedoria,
Em cada página transborda
Muita ternura, amor, alegria
Serviço, dedicação,
É minha especialidade
Ser p’ra todos sem excepção.

Sou de porte humilde e pequeno
Mas boas dádivas remete,
A quem comigo se cruzar
Expresso um voto:
Feliz, fecundo, forte 2017.

Deolinda Araújo
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A família hoje!
As famílias têm a seu cargo um papel pri-
mordial na construção de uma sociedade 
humana, coesa, humilde. Uma sociedade 
onde se evidencie a educação pelos valores. 
Contudo parece que está a acontecer o 
contrário, figurando-nos uma ausência e 
um vazio do que é essencial, somos cada 
vez mais invadidos pelo consumismo, e 
pela aparência.
A família demite-se cada vez mais da sua 
função, deixando para os outros aquilo 
que lhe pertence. As escolas, apesar de 
terem em si um papel importantíssimo 
na educação da criança, não podem, nem 
devem, de todo ocupar o papel da família. 
Preocupa-me enquanto Mãe, perceber que 
todo o tempo que me resta fora do meu 
trabalho é pouco para estar com a minha 

filha, e “choca-me” presenciar famílias, 
que, à priori, poderiam passar mais tempo 
com os seus filhos e delegam esse papel 
às escolas.
Amor e carinho geram mais amor e mais 
carinho. Despreendimento e distância ape-
nas vão gerar agressão, empatia, desmo-
tivação e mais desinteresse na construção 
de laços fortes de união, tão necessária ao 
desenvolvimento e segurança do ser hu-
mano. Cabe-nos a nós escola, e sociedade 
inquietar as famílias para este facto, para 
a importância do tempo que despendem 
em prol dos seus filhos, da sua educação, 
do carinho e do amor que lhes possam dar. 
Urge que se faça despertar para o que 
realmente é importante, para a verdadeira 
essência da Família.

                                                                                                   
Clara Coelho (Educadora de Infância)
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Santa Maria Mãe de Deus  1 de janeiro 

Epifania do Senhor  8 de janeiro

Quarta-Feira de Cinzas  1 de março

I Domingo da Quaresma 5 de março

Dia de São José 19 de março

Anunciação do Senhor  25 de março

Domingo de Ramos  9 de abril

Quinta-Feira Santa  13 de abril

Sexta-Feira Santa  14 de abril 

Domingo de Páscoa  16 de abril

Ascensão do Senhor 28 de maio

Visitação de Nossa Senhora 31 de maio

Pentecostes 4 de junho

Santíssima Trindade 11 de junho

Corpo de Deus 15 de junho

Sagrado Coração de Jesus 23 de junho

Apóstolos S. Pedro e S. Paulo 29 de junho

Assunção de Nossa Senhora 15 de agosto

Arcanjos S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael 29 de setembro

Todos os Santos 1 de novembro

Fiéis Defuntos 2 de novembro

Solenidade de Cristo Rei 26 de novembro

I Domingo do Advento 3 de dezembro

Imaculada Conceição  8 de dezembro

Natal do Senhor 25 de dezembro

Sagrada Família 31 de dezembro 

Calendario Religioso ,

76 Almanaque de Santa Zita 2017



Janeiro 2017
Lamento informar mas 2017 será um ano 
igualzinho a 2016. Os relógios não vão 
parar. Os ponteiros ou os segundos digitais 
vão continuar a seguir-se uns aos outros. 
2017 será apenas um minuto a mais. Uma 
migalha de tempo. Um sopro inaudível e 
invisível.
Depositamos as nossas esperanças num 
relógio, que não é mais senão um espelho 
repetido do tempo. Olhamos e ficamos à 
espera que o ponteiro faça o que sempre 
fez. A verdade é que 2017 vai mesmo 

ser um ano como qualquer outro. Vamos 
deslumbrar-nos com a novidade de um 
novo número e, dois dias depois, seremos 
exatamente o que sempre fomos. Não são 
as mudanças de ano que nos mudam. O que 
nos muda é querer mudar; mas temos tido 
pouco tempo para isso. Queixamo-nos dos 
dias que são absurdamente iguais. Não há 
nada que nos motive. Ainda ontem tínha-
mos 18 anos e agora já temos 40. Quando 
e como é que isso aconteceu?
Somos hipócritas. Pouco verdadeiros. 
Escondemo-nos atrás de carapaças que 
erguemos para nos proteger da bondade 
dos outros. A bondade faz-nos frágeis e nós 

 (continua na pág. 9)
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Nos Campos
Lavrar as terras fortes e argilosas 
destinadas às sementeiras da Primavera e 
ao mesmo tempo deitar na terra estrumes 
curtidos.

NAs HORTAS
Preparar canteiros e talhões de modo a 
que a terra fique limpa e bem mobilizada 
e destorroada, incorporando-lhe estrume. 
Fazer também, na mesma altura, 
a fertilização química com adubos 
fosfatados, potássicos ou compostos. 
Como as terras de horta, passados alguns 
anos de cultura intensiva, se tornam 
ácidas, é indispensável, por vezes, aplicar-
lhes cal.
Semear repolhos, rabanetes, alfaces, 
favas, ervilhas e os alhos.

No JARDIM
Continuar a preparar os canteiros, tanto 
para as sementeiras da época como as 
da Primavera. Continuar com a instalação 
de viveiros de estacaria de roseiras e de 
outros arbustos e árvores de jardim.
Plantar no lugar definitivo árvores e 
arbustos ornamentais, abrindo covas com 
a possível antecedência.
Semear ciclames, ervilhas-de-cheiro, gip-
sófilas, etc. Plantar jacintos, begónias, 
lírios e amarílis.

Janeiro
Santa Maria Mãe de Deus 

São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno 

Santa Genoveva

Santa Isabel Ana Bayley

S. João Nepomuceno Neumann 

Dia de Reis

São Raimundo de Penhaforte

Epifania do Senhor 

Baptismo do Senhor  

S. Frei Gonçalo de Amarante 

São Teodósio 

Santo António Maria Pucci 

Santo Hilário

São Fulgêncio de Écija 

l Domingo Tempo Comum

Santo Honorato de Arles 

Santo Antão

Santa Priscila

São Mário  

São Sebastião 

Santa Inês

ll Domingo Tempo Comum

Santa Emerenciana

S. Francisco de Sales

Conversão de S. Paulo

S. Timóteo e S. Tito

Santa Ângela Merici 

São Tomás de Aquino  

lll Domingo Tempo Comum         

Santa Jacinta 

São João Bosco

Q.M

L.N

L.C

Q.C

Agricultura
1
2 
3 
4 
5  
6 
7 
8 
9 

10 
11
12
13
14
15 
16 
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20 
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queremos ser sempre fortes. Além de cara-
paças, temos máscaras. Para impedir que o 
olhar dos outros nos atravesse como uma 
espada e em nós descubra uma qualquer 
verdade que não queremos ver. Perdão. Que 
não queremos que vejam. Temos uma rela-
ção de profunda e enraizada dependência 
com o tempo. Acordamos e pensamos que 
só queremos que o dia acabe. Arrastamos 
depois para a cama todas as dores que 
recusámos sentir, todas as lágrimas que 
nos forçámos a engolir, todas as garga-
lhadas que não demos, todos os sorrisos 
que poupámos com uma forretice quase 
desumana. Amanhã sorrio. Amanhã choro. 
Amanhã permito-me sentir dor; mas o sono 
lá nos traga de uma vez só e o amanhã fica 
sempre para outro dia. Ficamos sempre 
para outro dia. Já não pensamos no amigo 
que nos era tudo. Já não pensamos naquela 
discussão que nos arrancou carne à alma. Já 
não pensamos no dia em que dissemos que 

íamos mudar o mundo e ser diferentes de 
tudo aquilo que hoje também já somos. Já 
não pensamos na alegria que é estar vivo. 
Não somos felizes porque achamos que dá 
trabalho. Leva tempo. E não temos tempo 
porque estamos à espera do ponteiro. Do 
novo número.

É por isso que 2017 vai ser um número a 
mais. Porque o que nos muda é aquilo que 
não pode ser medido por relógio algum. 
O que nos muda é parar. O que nos muda 
é o abraço que foi colo. As palavras que 
nos fizeram pensar com verdade. O que 
nos muda é o beijo que nos arrancou risos 
que nem sabíamos que tínhamos. O que 
nos muda é o que a viagem dura e não a 
precisão da hora da partida ou do regresso. 
O que nos muda é a paisagem que encon-
tramos quando temos a coragem de olhar 
para dentro de nós.

Marta Arrais

(Continuação da pág. 7) 
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Costeletas no forno 
com pão ralado

Ingredientes: 
6 Costeletas
1 Pé de salsa
1 Dl de azeite
2 Dentes de alho
½ de uma cebola pequena
3 colheres de vinho branco
Pão ralado q.b.
Sal q.b. 
Orégão q.b.
Pimenta a gosto

Comece por temperar as costeletas com 
o alho, o vinho branco, sal, orégãos e 
a pimenta. Deixe neste tempero algum 
tempo.Na hora de preparar, coloque a 
salsa e a cebola laminada na assadeira 
de barro vidrado. Passe as costeletas por 

pão ralado e coloque no tabuleiro, com 
um pouco de cebola e salsa por cima. 
Regue bem todas as costeletas com o 
azeite e leve ao forno durante  cerca 
30m em temperatura moderada.
Sirva-as acompanhadas com pasta 
d’alho e salada.

Pasta d’alho
Coza o esparguete com sal, um dente de 
alho, 2 colheres de azeite e um ramo de 
salsa.Verifique o tempo recomendado 
na embalagem e respeite-o.Escorra o 
esparguete. Entretanto pique um bom 
ramo de salsa. Num tacho, aqueça meio 
dl de azeite, (conforme a quantidade) 3 
dentes de alho laminados e deixe alou-
rar ligeiramente. Adicione o esparguete 
e por fim 
junte a salsa picada. Sirva bem quente.

          Manuela Caldeira
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  1 - Dia Mundial da Paz
  6 - Dia dos Reis Magos
23 -  Dia Mundial da Liberdade
27 - Dia Internacional em Memória
       das Vítimas do Holocausto
30 - Dia Escolar da Não Violência e da Paz 

Datas a Recordar 

Oração 
do Papa Francisco 
à Sagrada Família
“Jesus, Maria e José a vós com confiança 
rezamos, a vós com alegria nos confiamos”
Jesus, Maria e José
a vós, Sagrada Família de Nazaré,
hoje, dirigimos o olhar
com admiração e confiança;
em vós contemplamos
a beleza da comunhão no amor verdadeiro;
a vós confiamos todas as nossas famílias;
para que se renovem nessas maravilhas 
da graça.
Sagrada Família de Nazaré,
escola atraente do santo Evangelho:
ensina-nos a imitar as tuas virtudes
com uma sábia disciplina espiritual,
doa-nos o olhar claro
que sabe reconhecer a obra da providência
nas realidades cotidianas da vida.
Sagrada Família de Nazaré,
guardiã fiel do mistério da salvação:
faz renascer em nós a estima pelo silêncio,
torna as nossas famílias cenáculo de oração
e transforma-as em pequenas Igrejas 
domésticas,

renova o desejo de santidade,
sustenta o nobre cansaço do trabalho, da 
educação,
da escuta, da recíproca compreensão e 
do perdão.
Sagrada Família de Nazaré,
desperta na nossa sociedade a consciência
do caráter sagrado e inviolável da família,
bem inestimável e insubstituível.
Cada família seja morada acolhedora de 
bondade e de paz
para as crianças e para os idosos,
para quem está doente e sozinho,
para quem é pobre e necessitado.
Jesus, Maria e José
a vós com confiança rezamos, a vós com 
alegria nos confiamos.
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Nos Campos
Iniciar a sementeira dos trigos tremeses nos 
locais mais secos. Semear aveias e cevadas 
de ciclo vegetativo mais curto.
Semear batatas nos lugares abrigados e 
pouco sujeitos a geadas. Em terrenos de 
declive, iniciar a sementeira do milho de 
sequeiro. Mondar os cereais praganosos de 
sequeiro e fazer a adubação em cobertura, 
utilizando adubos nítricos que são facil-
mente assimiláveis pelas plantas.

Nas Hortas
Semear em «camas quentes» melões, me-
lancias, pimentos, tomates, pepinos e aipo 
branco. Os melões, melancias e pepinos 
devem ser obrigatoriamente semeados 
em vasos de plástico ou barro. Plantar 
ainda cebolas, morangueiros, espargos, 
alcachofras e couves diversas. Durante o 
mês, iniciar a colheita dos nabos semeados 
em Dezembro.

No Jardim
Semear cóleos, crisântemos, ervilhas-
-de-cheiro, relva, gipsófila, malvaíscos, 
manjericos, paciências e sécias. Continuar 
a plantação de árvores e arbustos orna-
mentais.

1
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5  
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8 
9 
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Santa Brígida 

Santa Catarina de Ricci

S. Brás

São João de Brito  

lV Domingo Tempo Comum               

São Paulo Miki e Companheiros 

As cinco Chagas do Senhor

Santa Josefina Bakhita 

Santa Apolónia

Santa Escolástica 

Nossa Sr.ª de Lurdes

V Domingo Tempo Comum                 

São Martiniano

São Valentim

São Cláudio 

São Macário

Os Sete Santos Fundadores

São Teotónio

VI Domingo do tempo comum

Beatos Francisco e Jacinta Marto

São Pedro Damião

Cátedra de São Pedro 

S. Policarpo

São Marco de Marconi

São Calisto de Caravário

Vll Domingo Tempo Comum 

São Gabriel de Nossa Senhora das Dores

Beato Daniel Brottier

Q.M

L.N

Q.C

Fevereiro Agricultura

L.C
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“Todas as pessoas procrastinam em 
algum momento das suas vidas, daí que 
seja considerado um comportamento nor-
mal, quando realizado com conta peso e 
medida. Então, se é considerado um com-
portamento normal porque nos devemos 
preocupar com ele? A verdade é que mui-
tas vezes este comportamento está asso-
ciado a uma diversidade de resultados 
negativos, como por exemplo: desempe-
nho inferior, sentimento de culpa, e pode 
também, afectar a auto-eficácia, provocar 
ansiedade, stress e fadiga, entre outros.

Não sendo uma tarefa fácil, contrariar a 
procrastinação é possível, e este texto, 
longe de ser um manual exaustivo sobre o 
tema, apresenta sugestões que o irão cer-
tamente ajudar a deixar de procrastinar:

– Estabeleça prioridades: Faça uma lista 
de todas as tarefas que tem para fazer 

Hoje é o Dia!
e depois ordene-as de acordo com a sua 
importância e prioridade.

– Reparta as suas tarefas: Grandes tare-
fas parecem ser mais difíceis de alcançar. 
Conhece o ditado “grão a grão enche 
a galinha o papo”? Pois bem, divida a 
sua tarefa em pequenas partes e vá-as 
fazendo pouco a pouco.

– Utilize um bloco e/ou calendário para 
registar todas as tarefas, crie prioridades, 
anote limites para as fazer.

– Use pistas para se lembrar de deter-
minada tarefa (lembretes no telemóvel, 
mensagens à porta do quarto, espelho da 
casa de banho, frigorífico, etc.).

– Substitua os pensamentos negativos 
pelos positivos: “Quanto mais depressa 
terminar, mais depressa vou fazer coisas 
que realmente gosto”; “ Se não fizer 
agora, mais tarde ainda vai ser pior”.

– Recompense-se, o auto-reforço tem 
um efeito poderoso no desenvolvimento 
de uma atitude anti-procrastinação. Faça 
uma actividade que lhe dê prazer depois 
de ter realizado uma tarefa ou conjunto 
de tarefas.

 E sobretudo não se esqueça do ditado 
que diz “Não deixes para amanhã o que 
podes fazer hoje”

(retirado de oficina de psicologia – autor: Cláudia Pereira)
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A Organização das Nações Unidas (ONU) 
proclamou o ano de  2017 como o Ano 
Internacional do  Turismo Sustentável 
para o Desenvolvimento. Esta resolução, 
aprovada no dia 4 de Dezembro, vem de 
forma inequívoca mostrar a importância 
que o Turismo tem assumido pratica-
mente em todo o mundo. Esta tem sido 
uma actividade com efeitos económicos, 
sociais, patrimoniais, enfim uma série de 
efeitos que transcendem apenas as ques-
tões meramente económicas e alastram às 
sociais e daí a sua importância.
Este assumir do Ano Internacional 
de Turismo Sustentável para o 
Desenvolvimento surge como uma oportu-
nidade soberana para garantir que pilares 
da sustentabilidade (económica, social e 
ambiental) contribuam para aprofundar as 
relações entre sociedades, para dignificar 
as experiências entre culturas, criar empre-
gos, desenvolver negócios e, em última 
instância, contribuir para o desejável 

2017 – Ano Internacional 
do Turismo Sustentável

fortalecimento da paz no mundo.
Como tem sido verificado em várias lati-
tudes, o turismo tem de ser devidamente 
enquadrado sob pena de hipotecar o legado 
cultural e patrimonial entre outros aspec-
tos. Assim, é bem-vinda a notícia de que os 
líderes mundiais presentes na Conferência 
da ONU sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Rio + 20) tenham reconhecido 
que apenas um turismo “bem concebido e 
bem gerido” poderá contribuir para se atin-
gir de forma duradoura e decisiva as três 
dimensões do desenvolvimento inerentes à 
sustentabilidade.
Se tiverem êxito, como é desejável, então 
o turismo assumir-se-á de forma decisiva 
como uma actividade estratégica em prol 
do desenvolvimento e da igualdade entre 
as nações, tornando-se um instrumento 
vital para o crescimento e desenvolvimento 
das mesmas.

Eduardo Moraes Sarmento
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Estava um passageiro num autocarro e 
além dele só o motorista. Chovia muito 
e o homem estava mesmo sentado por 
baixo de uma goteira. O motorista pára 
num sinal vermelho e, ao olhar para o 

espelho, vê aquilo e pergunta: 
— Mas porque é que não troca de lugar?  

— Eu até trocava, mas com quem?

Anedotas

No dia de aniversário dos gémeos, diz 

o Zézinho para o Miguelinho: 

- Maninho o que me compraste 

de prenda?

 

Responde o Miguelinho: 

- Estás a ver aquele ferrari ali na rua?

 

O Zezinho louco de emoção diz: 

- Compraste-me um Ferrari?

 

E responde o Miguelinho: 

- Não… Comprei uma camisola da 

mesma cor!

O marido ao despedir-se da esposa: 

Querida, enquanto eu estiver em 

viagem, como queres que te mande 

notícias? 

Por telefone, telegrama ou fax? 

De preferência, 

por transferência bancária.  

  4 - Dia Mundial contra o Cancro
11 - Dia Mundial do Doente
14 - Dia dos Namorados
20 - Dia Mundial da Justiça Social
21 - Dia Internacional da Língua Materna
28 - Dia das doenças raras

Datas a recordar ..................

ILLUSTRATED FERRARI
BY: MARK TAYLOR
http://www.creativedonline.com
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Marco,
Nos Campos
Fazer as últimas sementeiras dos cereais 
praganosos de sequeiro da Primavera. As 
sementeiras de milho iniciadas em fins 
do mês passado, tomam agora o maior 
incremento. Trata-se de milho, que deve 
ficar na terra até ao fim do mês. Semear 
os milhos de regadio mais tarde. Fazer as 
últimas plantações de batata de sequeiro, 
em locais que mantenham até tarde certa 
humidade no terreno. Instalar viveiros de 
arroz em terras preparadas.

Nas Hortas
Fazer a sementeira, em lugar definitivo, de 
ervilhas, favas, feijão de trepar, cenouras, 
nabos, rabanetes, pepinos, abóboras e 
lentilhas. Se o tempo aquecer, o que sucede 
por vezes, já se pode semear, no fim do 
mês, melões e melancias, que se tapam 
com «palhuço», durante a noite, por causa 
das geadas. Plantar beterrabas e cebolas 
de dias longos.

No Jardim
Semear ageratos, assembleias, açafates-de-
-ouro, ásteres, cóleos, boas-noites, chagas, 
cravos túnicos, cravos dobrados, esporas, 
papoulas, perpétuas, etc.
Plantar amarílis, anémonas, begónias, 
dálias, ranúnculos e trevo de quatro folhas.

1
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28
29
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31 
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Quarta-feira de Cinzas           

Santa Ângela da Cruz 

São Ticiano de Brescia 

S. Casimiro 

l Domingo da Quaresma  

São Juliano

Santas Perpétua e Felicidade

São João de Deus

Santa Francisca Romana 

São Simplício 

São Constantino

ll Domingo da Quaresma

Venerável Mons. Brás

Santa Matilde

Santa Luísa de Marillac 

São Clemente

São Patrício 

São Cirilo de Jerusalém

lll Domingo da Quaresma

São Daniel 

Santa Catarina de Génova

São Basílio de Ancira

São Turíbio de Mogrovejo

Santa Catarina da Suécia 

Anunciação do Senhor 

lV Domingo da Quaresma    

São João Damasceno

Santo Estevão Harding     

São Marcos

São Leonardo

São Renato

Q.M

L.C

Q.C

L.N

Agricultura
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Padre Alves Brás
e a Mãe do Céu 
Ocorre neste ano 2017 o Primeiro Centenário 
das Aparições de Nossa Senhora, aos três 
pastorinhos; Lúcia, Jacinta e Francisco, preci-
samente em 1917, na Cova da Iria. 
A efeméride sugere-nos trazer a este espaço, 
a devoção filial, a ternura, o amor que o 
Venerável Padre Joaquim Alves Brás, nutria 
pela Mãe de Jesus. Amor e devoção que viveu 
intensamente e procurou incutir em quantos 
seguiram e seguem o seu carisma e missão.
A vida de trabalho e afectos que experimentou 
na sua terra natal, Casegas, particularmente 
o testemunho de sua mãe que segundo as 
suas palavras foi a “a melhor catequista”. 
Com a mãe aprendeu certamente o Padre 
Joaquim Alves Brás esta confiança filial que 
alimentava e comunicava acerca de Nossa 
Senhora. Tanto assim é que podemos encontrar 
nos seus escritos:
“Temos no Céu uma mãe que é mais carinhosa, 
mais afectuosa, mais poderosa que a da terra”.

“Maria é nossa Mãe querida, portanto nós 
devemos ser seus filhos, devemos dedicar-lhe 
o amor, o afecto, que um bom filho dedica à 
sua mãe. Devemos mais… devemos tornar-
-nos semelhantes a Ela. Devemos pôr em 
Maria total confiança. Ela é o refúgio e o nosso 
abrigo seguro.”

“Imitemos Nossa Senhora em toda a sua 
sobriedade e pureza, na sua humildade e obe-
diência, no seu amor de Deus e do próximo, na 
sua vida de oração, de piedade, de trabalho.” 
(cfr. Positio Super Virtutibus et Fama Sanctitatis, 
Ioachimi Alves Brás, pág. 378)
Ao escutarmos este apelo do Venerável Padre 
Joaquim Alves Brás para conservarmos um 
bom relacionamento com Maria, Mãe de 
Jesus e nossa também, é como se nos repetisse 
com Nossa Senhora, aos serventes, nas Bodas 
de Caná: “Fazei tudo o que Ele (Jesus) vos 
disser.” (Jo 2, 5)

Deolinda Araújo

Almanaque de Santa Zita 2017 1716



Quando eu for grande, Pai, quero ser 
Bom como Tu.
Quando eu for grande, Pai, quero ter en-
tranhas de misericórdia que se comovam, 
revolvam e resolvam diante do sofrimento 
dos outros.
Quero saber o Nome de muita gente, so-
bretudo daqueles que não têm Nome, que 
perderam a cara ou a deixaram colada a 
alguma máscara antiga, que deixaram a 
dignidade escondida numa cova qualquer 
à espera do dia em que possam voltar a 
buscá-la.
Quero ter histórias para contar com gente 
que não conta para ninguém!

Quando eu for grande, Pai, gostava de 
ter-me tornado Velho pelo caminho. 
(“Velho” é uma palavra linda, não é, 
ABBA? Parece que enche a boca de tão 
pesada; dá confiança e inspira escutas…) 
Gostava de ter-me tornado Velho pelo 
caminho: aprender a dar a cada coisa a 
importância devida, não me atrapalhar 
com os imprevistos, ter os olhos cheios 
com a paisagem toda e olhar para todas 
as coisas a partir da grandeza e da grati-
dão, em vez de mirar sempre o diminuto e 
reagir a cada situação a partir do minús-
culo ângulo que nos dá a superficialidade.
Um dia, Pai, quando eu for Velho, já não 

Quando eu for grande...
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  7 - Em 1966, Monsenhor Joaquim Alves   
       Brás sofre um acidente de viação.
  8 - Dia Internacional da Mulher
13 - Morte do Fundador - Monsenhor 
       Joaquim Alves Brás 
15 - Proclamação da Heroicidade 
       das Virtudes do Fundador 
19 - Dia de S. José
20 - Nascimento de Monsenhor Brás
       e Dia da Agricultura
22 - Dia Mundial da Água
27 - Dia Nacional do Dador de Sangue

Datas a recordar ..................

vai haver em mim nenhuma ilusão em 
relação ao dinheiro, ao prestígio ou aos 
privilégios. Se eu levasse sempre a sério 
o Evangelho do Teu Jesus, muita coisa 
desta já se tinha resolvido em mim, mas 
sabes como por estas bandas somos 
lentos e - pior ainda - batoteiros, fazen-
do-nos desentendidos mesmo quando Tu 
já nos apanhaste em flagrante há muito. 
Desculpa. Por favor desculpa, e nunca 
desistas de nós.
Quando eu for grande, Pai, é porque 
finalmente perdi a mania das grandezas. 
Vou amar o que é pequeno e encantar-me 
com a fragilidade, entusiasmar-me com a 
dádiva e emocionar-me com a debilidade, 
vou amar a carência e entregar-me intei-
ramente sem esperar recompensa.
Pai de Jesus e Pai Nosso, falo a sério: 
ajuda-me a crescer! Porque, se não me 
ponho atento, o mundo faz de mim só 
um “adulto”. Que tristeza ser “adulto”! 
Se o Teu Jesus fosse simplesmente um 
“adulto”, as crianças lá da Galileia não 
se iam meter com ele e furar pelo meio 
da multidão, sujeitas a levarem, para 
irem para o colo dele, como contam os 
evangelhos.
Jesus mandava-nos sermos bons e mise-
ricordiosos como Tu és Bom e Misericor-
dioso. Não é desafio pequeno… Mas eu 
quero meter-me nele, juro que eu quero, 
e Tu bem sabes.
Tornar-me amável e livre à maneira de 
Jesus, 
justo e bom como Tu, 
universal e generoso como o Espírito do 
vosso Amor.

Rui Santiago, cssr in www.facebook.com/oraveonline

Quando eu for grande, Pai, 
gostava de ter-me tornado 

Velho pelo caminho. 
(“Velho” é uma palavra 

linda, não é, ABBA? 
Parece que enche a boca

de tão pesada; dá confiança 
e inspira escutas…) 
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Abril
São Hugo

V Domingo da Quaresma   

São Sisto I 

Santo Isidoro

São Vicente Ferrer

São Marcelino

São João Baptista de La Salle 

São Dionísio de Alexandria

Domingo de Ramos  

Santo Ezequiel

Santo Estanislau  

São Júlio I

Quinta-feira Santa

Sexta-feira Santa

Beato Damião de Molokai 

Páscoa da Ressurreição    

Santa Catarina Tekakwitha,

São Francisco Solano 

São Leão IX

Santa Sara da Antioquia

Santo Anselmo

São Agapito 

ll Domingo da Páscoa    

São Fidélis de Sigmaringa

São Marcos

Santa Alda  

Santa Zita

São Pedro Chanel

Santa Catarina de Sena 

lll Domingo da Páscoa   

Nos Campos
Preparar os terrenos destinados à pró-
xima sementeira. É nesta época que 
tomam maior incremento as sementeiras 
da Primavera como, por exemplo, as do 
arroz, do grão, da luzerna, dos trevos, da 
beterraba, do feijão e do milho.
Sachar o milho já nascido, aplicar nitrato 
em cobertura, no caso de o aspecto da 
seara não ser bom, isto é, no caso de a 
folhagem ter um tom amarelado.

Nas Hortas
Terminar a preparação dos terrenos des-
tinados às sementeiras da época. Semear 
abóboras, agriões, alfaces, tomilhos, 
cenouras, chicória, coentros, cominhos, 
acelgas e couves (lombarda, saloia, 
repolho, brócolos e portuguesa), etc.
Aplicar um pouco de adubo azotado 
solúvel às hortaliças que se encontram 
já pegadas.

No Jardim
Plantar tubérculos de andorinhas, begó-
nias e gladíolos. Semear abóboras orna-
mentais, amores perfeitos, assembleias, 
ásteres, baunilha, campainhas de trepar, 
casadinhos, cóleos, esporas, gafão japo-
nês, gipsófilas, malvaíscos, manjericos, 
perpétuas, petúnias, saudades, valverdes 
e zínias.

Q.M

L.N

Q.C
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Santa Páscoa
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da se-
mana, estando fechadas as portas do lugar 
onde os discípulos se encontravam, com 
medo das autoridades judaicas, veio Jesus, 
pôs-se no meio deles e disse-lhes: «A paz 
esteja convosco!» Dito isto, mostrou-lhes as 
mãos e o peito. Os discípulos encheram-se 
de alegria por verem o Senhor. E Ele voltou 
a dizer-lhes: «A paz seja convosco! Assim 
como o Pai me enviou, também Eu vos envio 
a vós.» (Jo 20, 19-21)

Celebrar a Páscoa…
Celebrar a vitória da Vida sobre a morte…
Celebrar Cristo, nossa paz…
Nesta Páscoa,
possamos fazer a experiência de Jesus Cristo.
Com Ele, passemos da morte à vida,
Sejamos Vida para todos quantos se cruzam 

nos nossos caminhos.
“Eu vos envio a vós”! Eis o mandato que 
recebemos!
Com Ele e como Ele,
estar ao serviço…
lavar os pés…
curar as feridas…
…as feridas da solidão…
… do desamparo…
… da incompreensão…
… da falta de amor…
“A paz esteja convosco”!
Cristo é a nossa paz!
Deitemos fora o que nos oprime!
Deixemos que seja Ele a ocupar o centro 
da nossa Vida!
Deixemos que cada recanto da nossa 
existência
seja tocado e curado pela Misericórdia
do nosso Deus ressuscitado!
Santa e Feliz Páscoa!

Elisabete Puga
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Um testemunho!
Foi uma grata colaboração e um encontro 
que nos ligou para sempre por várias razões 
conhecidas.
O seu fim não era o esperado e foi um grande 
choque para nós e certamente também 
para a equipa que nos acompanhou.
Foram inexcedíveis e reconhecidamente 
testemunhamos a qualidade que fez desse 
grupo uma equipa diferente, orientada para 
a humanização dos serviços, para os apoios 
técnicos e funcionais da atenção ao outro, 
da presença, da companhia, do carinho… 
que a todos é tão necessário.
Presentes com um sorriso cativante e em 
permanente disponibilidade. 
Quis a nossa querida Mãe partir para outros 
jardins, de sorriso aberto e doce e expressão 
serena, como ela era.
Foi a vontade de Deus.
Que Deus a guarde no seu descanso eterno 
e recompense quem, com carinho, ternura 
e muito profissionalismo a acompanhou, 
cuidou e animou enquanto esteve sob a 
protecção direta de Santa Zita.
Bem hajam.
Um renovado obrigado a todas que 
nos acompanharam em tudo o que foi 
necessário desde o início e que nos permitiu 
passar esta fase tão difícil com menos 
desconforto e solidão da ausência.
Por mim e pelas minhas irmãs, Aurora e 
Maria João,
Sempre gratas e reconhecidas

Maria Manuela Quintanilha

  7 - Dia Mundial da Saúde
13 - Dia Mundial da Imprensa
16 - Dia Mundial da Voz
18 - Dia Europeu dos Direitos dos Pacientes
25 - Dia Nacional da Liberdade
27 - Dia de Santa Zita – padroeira 
       da OSZ e da mulher trabalhadora
28 - Dia Mundial da Segurança 
        e Saúde no Trabalho

................. Datas a recordar
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Bolo ninho de Páscoa

Ingredientes: 
250g de açúcar
200g de farinha 
6 Ovos 
200g de manteiga 
Sumo de 2 laranjas
1 Colher (chá) de fermento
100g de nozes raladas, 
50g de amêndoa ralada. 

Para formar o ninho: 
Fios de ovos, ovos de chocolate e 
amêndoas.

Bata muito bem a manteiga com o açú-
car, vá juntando as gemas uma a uma, 
o sumo de laranja, a farinha com o fer-
mento e as nozes. Por fim envolva as 
claras em castelo. Deite o preparado, em 
forma (redonda com chaminé) untada e 
polvilhada, leve a cozer em forno médio.
Depois de cozido e arrefecido, coloque 
o bolo no prato de serviço, barre-o com 
um pouco de geleia ou doce de ovos. 
Decore com fios de ovos em forma de 
ninho, coloque dentro os ovos de cho-
colate, alguns fios de ovos. À volta do 
ninho, enfeite com amêndoas.

         Manuela Caldeira
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Maio
São José Operário

Santo Atanásio

Santos Filipe e Tiago

Santo António

Santo Hilário de Arles

Beata Ana Rosa Gattorno 

lV Domingo da Páscoa    

Ascensão do Senhor

São Gregório

São Henrique 

Santa Estela 

Santos Nereu e Aquileu 

N. Sr.ª de Fátima 

V Domingo da Páscoa    

Santo Isidro, o lavrador

São Simão Stock 

São Pascoal

S. João I 

São Celestino V 

São Bernardo de Sena 

Vl Domingo da Páscoa    

Santa Rita de Cássia

São João Baptista de Rossi

São David da Escócia

Santa Maria Madalena de Pazzi 

São Filipe de Néri

São Agostinho de Cantuária

Ascensão do Senhor  

São José Gerard

Santo Isaac

Visitação de Nossa Senhora

1
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Nos Campos
Continuar as lavouras preparatórias dos 
pousios e concluir o amanho das terras 
para sementeiras e plantações da época.
Sachar e desbastar o milho e batata, sachar 
também as sementeiras e as plantações de 
girassol, chícharo, feijão, soja e topinambos.
Semear milho estreme ou consociado com 
feijão, onde se possa regar, linho, alpista, 
sorgo, trevo-violeta, luzerna e cânhamo.

Nas Hortas
Regar, sachar e mondar alfobres e plan-
tações.
Sendo Maio o mês por excelência dos 
grandes trabalhos na horta, convém dispor, 
nesta altura, de estrume em quantidade 
para as estrumações próprias da época.

No Jardim
Continuar com as sementeiras do mês 
anterior, gipsófilas, linho, melindres, etc.
Prosseguir a plantação de dálias.
Enxofrar as roseiras, por causa do oídio e 
mondar os botões.
Combater o piolho das roseiras e doutras 
plantas de jardim com insecticidas de 
contacto.

Q.M

L.N

L.C

Q.C

Agricultura
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Queres ser Feliz?
Se puderes olhar para a tua vida, gostas do 
que vês? Nem sempre temos vontade de 
olhar para nós. Tornamo-nos estrangeiros 
dentro do país que somos. Somos o país que 
é a nossa alma e contentamo-nos com isso. 
Estabelecemos metas que não pretendemos 
alcançar. Pretendemos fingir que tentare-
mos. Sossegamos à sombra de um conforto 
a que chamamos felicidade. A felicidade ia 
rir-se de nós se nos lesse os pensamentos. 

Ia agarrar-se à barriga a rir. Ia desaparecer 
em gargalhadas. Então é isso que é ser feliz? 
Acordar todos os dias, fazer o que sempre se 
fez, dizer o que sempre se disse. É isso que 
é ser feliz? Que grande mentira a que nos 
contamos todos os dias. Ser feliz não é nada 
disso. Ser feliz é não saber onde acabamos. 
É não ter fim, não ter pressa, não ter nada. 
É apreciar profundamente essa maravilha 
que é não ter nada. Não te mintas. Não me 
venhas dizer que tens tudo o que te faz falta 

(Continua na pág. 26) 
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  1 - Dia Internacional do Trabalhador
11 - Dia Mundial de Oração pelas Vocações
15 - Dia Internacional das Famílias
21 - Dia Mundial para a Diversidade                  
       Cultural e para o Diálogo
       e o Desenvolvimento
27 - Dia do Vizinho
28 - Dia Mundial do Brincar

................. Datas a recordar

e que não precisas de mais um bocadinho de 
nada. Se pensas assim, inverte o sentido da 
marcha. Mas inverte agora. Porque ser feliz 
é nunca ter tudo. Ser feliz é querer ser tudo. É 
sentir que ter uma vida só é pouco para tudo 
o que se quer ser e fazer. Convencemo-nos 

(Continuação da pág. 25) 

dessa felicidade falsa que não existe em lado 
nenhum. É uma criança por nascer. Ainda 
nem sequer vem a caminho. Ser feliz é querer 
nascer outra vez, não ter medo da morte 
nem de nada. Ser feliz é sorrir a tudo, até 
mesmo ao que nos derruba. Calma. É sorrir a 
tudo mas sem aquele queixume tristonho de 
quem queria antes isto ou aquilo. Ser feliz é 
atrever-se. É arriscar. É largar tudo e esquecer 
tudo o que já foi dito. As pessoas fabricam-
-nos. Fabricam as nossas ideias, moldam as 
nossas fés. Esquece as palavras dos outros. 
Ouve as tuas. Ouve-te a ti. Consegues? Põe 
a mão à frente da boca que é o mundo e 
cala-o de uma vez. Manda o mundo dar uma 
curva. Foge dele a sete pés. Vai à tua procura. 
Somos profundamente míopes de nós. Anda-
mos mergulhados numa cegueira turva de 
nós mesmos. Vivemos para os outros. Para 
agradar. Esquece os outros. Quando chegar a 
hora, baterão em retirada e quando olhares 
à volta sobras tu. Aprende a amar-te como 
se disso dependesse tudo. Se não te amares 
não vale a pena amar ninguém. E depois 
de estares olhos nos olhos com aquilo que 
és, vais ter vontade de engolir em seco. És 
capaz até de ficar sem ar. Perder o chão. É 
esse o momento. É esse o instante mais 
importante da tua vida. No dia em que 
conseguires fazer a pergunta, chora. E no 
dia em que aceitares responder-lhe, respira 
fundo e prepara-te. Não vai haver volta. E 
sabes que mais? Ainda bem.
Agora é a tua vez,
“Queres ser feliz?

Marta Arrais



Arroz à Valenciana

Ingredientes: 
150g de carne de vitela 
200g de carne de  porco 
100g de entremeada
200g de frango
1 Cebola grande picadinha
1 Ramo de salsa
2 Dentes de alho
200g de amêijoa com casca
1 Folha de louro 1dl de azeite
1 Colher de polpa de tomate
80g de lulas pequenas
100g de camarão
70g de presunto 
1 Chouriço de boa qualidade
Azeitonas verdes e pimento vermelho
1 Colher de açafrão
150g de ervilhas
Camarão grande para decorar

Comece a temperar as carnes em sepa-
rado com sal, alho, um pouco de vinho 
branco, um fio de azeite. A carne deve ser 
cortada em pedaços pequenos.

Coza o camarão grande para poder apro-
veitar a água no arroz.
Faça um refogado com a cebola, o alho, 
salsa, louro,  1 dl  de azeite. Junte o tou-
cinho entremeado e o presunto e deixe 
alourar.
Numa frigideira com um fio de azeite sal-
teie a vitela, a carne de porco e o frango, 
mexendo de vez em quando para alourar 
por igual. Adicione ½ litro de água ao refu-
gado e as carnes conforme a sua dureza. 
Primeiro a vitela, depois a carne de porco 
e por fim o frango. Cozinhada a carne 
adicione  a polpa de tomate 2 ou 3 grãos 
de pimenta preta. Junte as lulas e ponha 
a calda suficiente para a quantidade de 
arroz que quer fazer. Ex: 1chávena de 
arroz, quase 3 de água. No meio da coze-
dura do arroz junte o miolo de camarão, 
as ameijoas e uma colher das de sobre-
mesa de açafrão desfeito numa colher 
com o vinho branco e o pimento verme-
lho.  Retifique os temperos.
Sirva em travessa e guarnecido com os 
camarões, tiras de pimento, azeitonas 
verdes e rodelas de chouriço previamente 
cozido.

       Manuela Caldeira
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Junho
São Justino  

Santos Marcelino e Pedro 

São Carlos Lwanga e Companheiros 

Domingo de Pentecostes 

São Bonifácio

São Norberto

Santo António Maria Gianeli

São Guilherme

São Efrém 

Santo Anjo da Guarda de Portugal

Santíssima Trindade  

São Gaspar Luís Bertoni

Santo António de Lisboa 

São Metódio

Corpo de Deus   

São João Francisco Regis 

Santo Ismael 

Xl Domingo Tempo Comum  

São Romualdo

Beatas Sancha e Mafalda  

São Luís Gonzaga

São Paulino de Nola

Sagrado Coração de Jesus  

Nascimento de S. João Batista 

Xll Domingo Tempo Comum  

São Josemaría Escrivá 

São Cirilo de Alexandria 

Imaculado Coração da Virgem Santa Maria

São Pedro e São Paulo

Os Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma
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Nos Campos
Continuar, no centro e no sul, os alqueives 
de Verão. Terminar, nos primeiros dias, as 
sementeiras do milho e feijão. Tratar a 
semente com os insecticidas próprios para 
proteger a planta jovem dos ataques do 
«alfinete».
Ceifar e debulhar cereais de pragana 
(centeio, aveia, cevada, trigo), tendo o 
cuidado de separar as manchas melhores 
para a semente.
Apanhar ervilhas e favas e, no Algarve, o 
grão-de-bico mais adiantado.

Nas Hortas
Continuar com a sacha, monda e rega 
de canteiros. Como medida preventiva 
contra o míldio, os tomateiros devem ser 
pulverizados com fungicidas orgânicos e 
organo-cúpricos.
A rega dos morangueiros deve ser abun-
dante e acompanhada de adubação de 
cobertura.

No Jardim
Continuar com as sementeiras.
Desligar os enxertos das roseiras, quando 
tiverem três a quatro folhas, para que não 
se dê o estrangulamento dos ramos, e 
aplicar nitrato (nitramoncal) àquelas cuja 
floração quiser prolongar.

Q.M

L.N

L.C

Q.C

Agricultura
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Ser Mãe 
“Ser mãe é maior felicidade da vida de uma 
mulher e, com toda a certeza, da minha! 
Assim descrevo a palavra Maternidade 
(qualidade de mãe)! Ser mãe foi passar a 
sentir dentro de mim dois pequenos seres 
que se aperfeiçoavam a cada semana 
invadindo-me literalmente o coração! Hoje 
já com dois aninhos as pequenas princesas 
completam e irradiam os meus dias! É uma 
dádiva e sobretudo um agradecimento a 
Deus por (nos) escolher como pais com  
 

 
 
a missão de criar e educar duas lindas 
princesas com muito amor e carinho! Se, 
no início, imaginava a construção da minha 
família com o casamento e posteriormente o 
nascimento de um bebé a partir do momento 
que recebo a notícia que são dois o amor não 
se dividiu, simplesmente, multiplicou-se! 
Traduz-se num amor desmedido, sem igual! 
É sem dúvida a maior responsabilidade da 
vida - educar, aprender e ensinar. Sou mãe, 
sou feliz!!!”

Catarina Pulgas
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Temos ainda na mente, e certamente no 
coração, a celebração do Ano ou Jubileu da 
Misericórdia, proclamado pelo Papa Fran-
cisco, e que aconteceu ao longo de 2016, 
e as implicações que o mesmo teve na vida 
de todos nós. 
Por outro lado, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) declarou 2017 como o Ano 
Internacional do Turismo Sustentável para 
o Desenvolvimento.
Terá isto algo a ver com Santa Zita que 
queremos evocar neste espaço? Talvez sim 
ou talvez não, depende do ponto onde nos 
situarmos. Senão vejamos:

Façamos esta nossa época ser recordada pelo despertar 
de um novo respeito pela vida, pela resolução no atingir 

a sustentabilidade

Santa Zita, a Misericórdia 
e o Turismo Sustentável
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Datas a recordar ..................
  1 - Dia Mundial da Criança
  4 - Nascimento do Instituto Secular 
       das Cooperadoras da Família
  8 - Dia Mundial dos Oceanos
10 - Dia de Portugal, de Camões 
       e das Comunidades Portuguesas
13 - Festa de Santo António
21 - Dia Europeu da Música
23 - Dia das Nações Unidas para 
       o Serviço Público
23 - Dia Olímpico

No Ano da Misericórdia, frequentes vezes, 
fomos lembrados da nossa condição de 
peregrinos em demanda da Pátria defini-
tiva, onde gozaremos a Bem-Aventurança 
prometida a quantos seguem o Cordeiro que 
deu a Sua Vida, para que todos tenham Vida 
em abundância.
Aqui, o exemplo de Zita é apropriado, 
nascida numa família de camponeses e 
pobre mas que lhe soube comunicar a 
riqueza da vida em Deus. O segredo da sua 
espiritualidade e vitalidade, acrescento eu, 
era muito concreto: consistia no colocar-se 
antes de qualquer resolução ou atitude que 
tivesse que tomar a questão: “Isto agrada 
ou desagrada a Jesus”. Sabemos, pelos 
seus biógrafos, que aprendeu isto na casa 
paterna,  especialmente com a mãe, que teve 
de abandonar aos 12 anos, para prover à sua 
“sustentabilidade”.
A sua vida foi dedicação e serviço: à família 
a quem servia; aos colegas de trabalho; - de 
quem recebia humilhações - aos pobres; 
aos doentes, aos peregrinos; aos excluídos.
 Apesar de trabalhar numa família abas-
tada, desempenha a sua missão com 
profissionalismo, respeito e educação, nem 
sempre retribuído, podemos dizer que Zita 
se dedicou aos que viviam nas “periferias”, 
aos “descartados”. 
Não obstante a condição social humilde 
a sua atitude marcou a cidade de Lucca e 
todo o mundo. 
A resolução da ONU feita a 4 de Dezem-
bro de 2015, reconhece a importância 
do Turismo para “estimular a melhor 
compreensão entre os povos em todos os 

lugares, e conduz a uma maior consciência 
da herança de várias civilizações e a uma 
melhor apreciação dos valores inerentes 
de diferentes culturas, contribuindo assim 
para o fortalecimento da paz no mundo”. 
(http://greenkey.abae.pt/our_news/ano-
-internacional-do-turismo-sustentavel)
Façamos esta nossa época ser recordada 
pelo despertar de um novo respeito pela 
vida, pela resolução no atingir a sustenta-
bilidade, a começar pelo respeito  devido a 
cada Ser criado por Deus, na sua originali-
dade; pela aceleração da luta pela justiça e 
pela paz, e pela jubilosa celebração da vida, 
imitando os exemplos que são colocados 
diante de nós, como o de Santa Zita. Uma 
pessoa bem formada desde o seio da família, 
pode ter e levar a comportamentos, a vidas 
que marcam outras vidas e as sociedades.

Zélia Parijs in www.jn.pt/blogs/emletramiuda

Deolinda Araújo
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A OSZ nasceu, cresceu e vive ainda, gra-
ças a um grupo de pessoas voluntárias 
que à mesma dedicam, de alma e cora-
ção, o seu tempo e todos os seus dons.
“A Obra de Santa Zita aceita e dá forma 
organizada às mais diversas expressões 
de voluntariado e solidariedade daqueles 
que, imbuídos dos seus princípios, com 
ela queiram colaborar”.
De entre os vários tipos de voluntariado, 
sobressaem, pela sua já antiga tradição 
e valor, os seguintes grupos:

• Grupo de Cooperadoras 

   dedicadas em pleno à OSZ

• Grupo Apostólico de Auxiliares 

   (Grupo de Apoio a Sócias)

• Voluntários do Apostolado 

   da Imprensa (Movimento VAI)

• Visitadoras domiciliárias

• Voluntários de Acção Social 

   (Trabalho em parceria)





Julho Nos Campos
Proceder à colheita da batata, logo que 
atinja o devido grau de maturação.
Inutilizar a rama quando o combate ao 
escaravelho tenha sido feito.
Adubar, em cobertura, milho, batata, feijão, 
melão e prados artificiais, nomeadamente 
os de luzerna que precisam de muita água.
Semear as últimas milharadas e os últimos 
nabos para forragem.

Nas Hortas
O tratamento contra o míldio e outras 
doenças e pragas merece nesta época 
grandes cuidados, sobretudo no tomateiro. 
Por isso, consultar os Serviços Regionais de 
Agricultura da sua zona para que lhe sejam 
indicados os pesticidas mais adequados ao 
combate às doenças e pragas referidas. 
Semear alfaces, espinafres, cenouras, nabos 
e rabanetes.

No Jardim
Enterrar os bolbos dos jacintos e tulipas. 
Aparar as relvas que devem ser bastante 
regadas.
Cortar as rosas murchas que enfraquecem 
as plantas.

Santa Ester 

Xlll Domingo Tempo Comum  

São Tomé

Santa Isabel de Portugal 

Santo António Maria Zacarias

Santa Maria Goretti

Beato Diogo de Carvalho

Santo Adriano III

XlV Domingo Tempo Comum  

Santo Agostinho Zhao Rong

São Bento

Santa Verónica 

São Henrique

São Camilo de Lélis

São Boaventura

XV Domingo Tempo Comum  

Bem-aventurado Inácio de Azevedo

São Bartolomeu dos Mártires 

Santas Justa e Rufina

São Apolinário 

São Lourenço de Brindes

Santa Maria Madalena

XVl Domingo Tempo Comum 

Santa Cristina

São Tiago

São Joaquim e Santa Ana

Santa Natália 

Santo Inocêncio I

Santa Marta 

XVll Domingo Tempo Comum  

Santo Inácio de Loiola
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Dia dos Avós: 
Diálogo entre mãe e filha:

Mãe – Joana hoje, dia 26 de Julho, é dia 
dos Avós!

Joana – Não me lembrei. De resto há tantos 
dias disto e daquilo…

Mãe – Por acaso já te esqueceste da ajuda 
que eles te têm dado e do carinho com que 
te tratam!?

Joana – Agora já não preciso deles, não 
sou nenhuma bebé…

Mãe – A tua ingratidão é lamentável. Já 
esqueceste as histórias que te contavam, as 
iguarias que te preparavam e os mimos…?

Joana – Desculpa, mãe. Ainda me lembro 
de jogos e de brincadeiras giras…

Mãe – Parece que finalmente compreen-
deste a felicidade de teres ainda vivos e 
de boa saúde os teus avós!

Joana – Esquece o que disse há pouco… 
Vou comprar duas rosas bem lindas, uma 
para a Avó e outra para o Avô.

Mãe – Mostra-lhes que ainda gostas deles 
e que não os esqueces.

Joana – O.K. Com dois beijinhos meus vão 
ficar contentes. E obrigada Mãe porque me 
chamaste à razão.

Maria Inês Ferreira
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Brincar com o seu filho é importante! Já 
pensou que brincar com as crianças contribui 
para criar uma relação de maior proximidade 
e fortalecer laços afectivos entre os membros 
da família?
Experiências positivas com sentimentos agra-
dáveis podem servir de suporte para futuros 
momentos de conflito, pois ao brincar com o 
seu filho pode ajudá-lo a resolver problemas, 
a experimentar novas ideias, a explorar a 

imaginação. Brincar com adultos estimula a 
aquisição de vocabulário para que as crianças 
aprendam a comunicar os seus pensamentos, 
sentimentos e necessidades.
O brincar é uma das formas mais comuns 
do comportamento humano, principalmente 
durante a infância. Infelizmente, até há muito 
pouco tempo, o brincar era desvalorizado e 
menosprezado, destituído de valor educativo. 
Actualmente, verifica-se uma maior preocu-

Já brincou com o seu filho hoje?
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   1 - Dia das Bibliotecas
  4 - Dia de Santa Isabel de Portugal
  6 - Dia Mundial da Cooperação
20 - Dia Internacional da Amizade
26 - Dia Mundial dos Avós 
      (Festas de Sta. Ana e S. Joaquim)

Datas a recordar ..................

pação com a formação das crianças e, mais 
do que uma ferramenta, o brincar é uma 
condição essencial para o desenvolvimento 
da criança.
Deixe-se guiar pelo seu filho
Quando brinca com os seus filhos, deixe-se 
guiar pela imaginação e ideias deles e evite 
organizar ou estruturar as actividades com 
ordens ou instruções. Não tente ensinar-lhes 
nada. Imite-os e faça o que lhe pedem para 
fazer. Esta abordagem vai estimular o desen-
volvimento das capacidades dos seus filhos 
para brincar e pensar de forma independente.
O ritmo da brincadeira deve ser adequado 
ao seu filho
Quando as crianças pequenas brincam 
tendem a repetir a mesma actividade vezes 
sem conta. As brincadeiras repetitivas, como 
encher e esvaziar uma caixa vezes sem conta, 
aborrece rapidamente a maior parte dos 
pais e é tentador acelerar o ritmo, propondo 
uma ideia nova ou outra forma de utilizar o 
brinquedo. Mas as crianças precisam de en-
saiar e praticar uma determinada tarefa para 
sentirem que a dominam e para se sentirem 
confiantes. Um ritmo pausado vai contribuir 
para incrementar a capacidade de atenção 
do seu filho e incentivá-lo a concentrar-se 
numa mesma actividade durante um período 
de tempo.
Adeqúe as brincadeiras à idade e etapa do 
desenvolvimento do seu filho.
Se quiser fazer um puzzle não escolha esse 
jogo se o seu filho tiver 3 anos. A criança 
vai resistir e evitar essa brincadeira porque 
não a percebe e não é estimulante para ela. 
Preste atenção aos sinais que a criança lhe 
vai dando. Proponha novas brincadeiras de 
tempos a tempos e repare se o seu filho já se 
sente mais motivado para brincar.
Elogie e encoraje as ideias e a criatividade 
da criança

Evite corrigir o seu filho quando ele está a 
brincar, uma vez que esse tipo de crítica vai 
desencorajá-lo de explorar as suas ideias ou 
experimentar novas formas de usar os brin-
quedos. Não julgue, corrija ou contradiga o 
seu filho quando brinca com ele. As brincadei-
ras das crianças não têm de fazer sentido aos 
olhos dos pais. Elogie as ideias, o raciocínio 
e o comportamento da criança. Reforce as 
competências dela, como a capacidade de 
concentração, a persistência, a capacidade de 
resolução de problemas, criatividade.
Ensine o seu filho a brincar com outras 
crianças
Brincar com os irmãos ou amigos é uma 
excelente ocasião para trabalhar algumas 
competências sociais das crianças, como 
saber partilhar, saber esperar, usar à vez, 
ajudarem-se uns aos outros, agradecer, pedir 
antes de tirar o brinquedo ao amigo. A criança 
fortalece as amizades.
Encoraje o seu filho a resolver os problemas 
sozinho
Por vezes, ao tentar ajudar, os pais acabam 
por tornam mais difícil que a criança aprenda 
a resolver problemas e a brincar autonoma-
mente. Dar ajuda em demasia ou assumir 
a realização de uma actividade diminui a 
confiança da criança nas suas capacidades e a 
sua auto-estima, promovendo a dependência 
dos adultos.

continua na pág. 41
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Agosto
São Afonso Maria de Ligório

Santo Eusébio de Vercelas 

São Reinaldo de Ravena

São João Maria de Vianey

Dedicação da Basílica de Santa Maria 

XVlll Dom.T. C.  Transfiguração do Senhor

São Caetano  

São Domingos 

Santa Teresa Benedita da Cruz

São Lourenço 

Santa Clara

Santa Joana Francisca de Chantal

XlX Domingo Tempo Comum    

São Maximiliano Maria Kolbe

Assunção da Virgem Maria  

Santo Estêvão da Hungria

Santa Beatriz da Silva

Santa Helena 

São João Eudes 

XX Domingo Tempo Comum      

Santa Clara

Virgem Santa Maria, Rainha 

Santa Rosa de Lima

São Bartolomeu

São Luís de França 

Santa Joana Isabel 

XXl Domingo Tempo Comum     

Beata Sancha Szymkowiak

Martírio de São João Baptista 

Santo Amaro

São Raimundo Nonato

Nos Campos
Continuar a debulha do trigo. Fazer 
alqueives e lavouras preparatórias para 
as próximas sementeiras. Transportar o 
estrume para as «folhas» a que é destinado 
e enterrá-lo o mais breve possível.
Colher feijão de sequeiro, soja, girassol 
e abóboras que é conveniente deixar ao 
tempo para melhor secarem. Semear nabos 
para forragem, assim como bersim, trevos 
encarnados e violetas. Mondar arrozais.

Nas Hortas
Continuar a regar e a sachar. Preparar as 
terras para as sementeiras e plantações 
de Outono.
Semear em lugar definitivo, para se co-
merem antes do Inverno, agriões, alfaces, 
rabanetes e chicória. No fim do mês semear, 
nos alfobres, couves diversas, beterrabas, 
ervilhas e espinafres. 

No Jardim
Continuar a aparar as relvas que devem 
ser adubadas em cobertura com produtos 
azotados.
Enxertar roseiras e regar especialmente as 
que florescem no Outono.
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Estimule o desenvolvimento emocional do 
seu filho através do “faz de conta”
É importante estimular o “faz de conta” 
(gatinhar no chão a imitar um comboio, 
por exemplo) porque consolida os mundos 
imaginários da criança, o seu pensamento 
criativo e narrativo, ajuda-a a gerir as emo-
ções e a partilhar sentimentos, desenvolve 
competência cognitivas, emocionais e sociais. 
Permita que as caixas e as cadeiras sejam 
transformadas em casas e palácios e as bo-
necas em amigos. A fantasia ajuda a criança 
a pensar simbolicamente e a distinguir o que 
é real e o que não é.
Dê atenção à criança enquanto ela brinca
 Quando a criança está sossegada a brincar, 
a maior parte dos pais aproveita a oportuni-
dade, como é natural, para tratar das suas 
coisas (fazer o jantar, ler, escrever um email). 
A verdade é que se a criança não recebe aten-

ção positiva quando se porta bem, vai fazer 
os possíveis para atrair a atenção negativa, 
portando-se mal. Este é o princípio básico 
na origem de muitos problemas de compor-
tamento. Se der atenção à criança enquanto 
ela brinca, ela sentirá menos necessidade de 
chamar a atenção e sente-se mais segura.
O brincar não significa apenas recrear-se, é 
uma forma mais complexa que a criança tem 
de comunicar consigo própria e com o mundo 
que a rodeia. Precisa de ter tempo e espaço 
para actividades lúdicas e é a brincar que inte-
gra valores morais e culturais, preparando-se 
para a vida adulta, assimilando a cultura do 
meio em que vive, integrando-se na socieda-
de e adaptando-se às condições que o mundo 
lhe oferece, aprendendo a competir, a coope-
rar e a conviver de forma ajustada e saudável. 

(retirado de oficina de psicologia – autor: Sara Guelha)

continuação da pág. 39
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Com acções simples, que começam no 
momento em que escolhemos o destino 
da viagem e seguem pela forma como nos 
comportamos por lá, podemos ajudar a 
tornar o turismo uma actividade mais rica 
e responsável.

Aprenda um pouco da língua falada no 
local visitado e respeite a cultura e 
costumes locais. 

Demonstre interesse sobre práticas 
sustentáveis ao interagir com donos de 
pousadas, restaurantes e prestadores de 
serviço em geral (como guias, por exemplo). 
Lembre-se de mostrar reconhecimento quan-
do encontrar práticas efectivas!

Interaja com a natureza e utilize os 
recursos naturais da região, como água 
e energia, de forma responsável, respei-
tando o ambiente natural. Tenha a mesma 
atitude responsável quanto ao património 
cultural (construções e pontos históricos, por 
exemplo), preservando-o!

Atenção à forma adequada de agir em 
relação aos animais, em especial se você 
pode alimentá-los.

Preste muita atenção no que consome. Não 
compre nem coma espécies protegidas ou 
amostras de património cultural.

Garanta o correcto destino de resíduos e 
a reciclagem. Se o local não oferecer condi-
ções, guarde o seu lixo até encontrar o pró-
ximo local adequado, ou mesmo a sua casa.

Interaja com a população local. A interacção 
é sempre rica!

Priorize estabelecimentos comprometidos 
com questões socio ambientais e pague 
o preço justo pelos serviços e produtos 
adquiridos. Valorize o comércio da região e 
ajude a desenvolvê-lo!

Divulgue as práticas quando voltar para 
casa. Partilhe as suas aprendizagens, denun-
ciando as más condutas.
Boa viagem!

Turismo Sustentável Acções práticas para turistas
Faça a sua parte!
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Pataniscas  
de bacalhau

Ingredientes: 

Ingredientes: 
2 Postas de bacalhau (médias)
1 Cebola bem picadinha
5 Ovos
2 Dl de água onde cozeu o bacalhau
200g de farinha com fermento
Salsa picada
Pimenta q.b.
Noz-moscada q.b.
Sal fino q.b.
½ Dl de leite
Óleo para fritar 

Coloque o bacalhau a cozer. Depois 
de cozido retire a pele, as espinhas 
e desfie-o. Desfaça a farinha com a 
água onde cozeu o bacalhau e junte o 
leite, as gemas, a salsa, a cebola. Bata 
muito bem. Adicione a noz-moscada, a 
pimenta e misture tudo muito bem.
Bata as claras em castelo não muito fir-
mes e envolva.
Depois do óleo quente, coloque 
colheres do preparado a fritar, com 
a ajuda de uma espátula. Dê a 
forma arredondada como vê na foto. 
Retire as pataniscas para um prato com 
papel para absorver a gordura.
Podem ser servidas simples, com arroz 
de feijão, arroz de grelos ou a gosto.

        Manuela Caldeira
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Setembro Nos Campos
Prosseguir com as lavouras, gradagens, 
sachas, rolagens, adubações, estrumações 
e limpezas de valas, aberturas de drenos, 
etc., destinadas às sementeiras do Outono-
-lnverno.
Continuar a colheita do milho, feijão e 
batata.
Após as primeiras águas semear tremoços, 
cizirão, fenacho e serradela, etc., destina-
dos a enterrar em verde.

Nas Hortas
Continuar a preparação das terras para 
as sementeiras e plantações de Outono 
lnverno, incorporando estrumes.
Plantar os primeiros morangos, alhos, aipos, 
alface e chicória.
Semear favas, ervilhas, agriões, alfaces 
azedas, cebolas, cenouras, coentros, couves 
diversas, mostarda, nabos, rabanetes, salsa 
e segurelha.

No Jardim
Mondar os botões dos crisântemos e 
proceder à colocação de tutores. Enterrar 
os bolbos das túlipas, narcisos e jacintos.

Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação

Santa Doroteia 

XXll Domingo Tempo Comum  

Santa Rosália

Beata Teresa de Calcutá

Santo Eleutério  

Santa Regina

Natividade da Virgem Santa Maria 

São Pedro Claver  

XXlll Domingo Tempo Comum     

São João Gabriel

Santíssimo Nome de Maria 

São João Crisóstomo  

Exaltação da Santa Cruz

Nossa Senhora das Dores 

São Cornélio e São Cipriano  

XXlV Domingo Tempo Comum    

Santa Adriana

São Januário 

Santos André Kim Taegon e Companheiros  

São Mateus

São Maurício

São Pio de Pietrelcina 

XXV Domingo Tempo Comum      

São Firmino

Santos Cosme e Damião 

São Vicente de Paulo

São Venceslau

Arcanjos S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael

São Jerónimo
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8 dicas 
para poupar água
A  água, este  bem essencial  que tanto 
uso damos e que pouca importância lhe 
atribuímos. Porque o desperdício  é muito 
e pode comprometer a existência de água 
potável  nas gerações futuras, é preciso 
ganhar consciência que é a água é bem pre-
cioso e a sua utilização carece de bom senso. 
Nos locais de trabalho, na escola ou rua e, 
principalmente, em casa é necessário corrigir 
os maus hábitos e reduzir o consumo de água. 
Aqui ficam umas 8 dicas de como se pode 
poupar água em casa:

Na casa de banho 
Tome duche em vez de banho de imersão. Se 
optar por um banho de imersão gasta cerca 
de 180 litros de água, ao passo que num 
duche só despende de 60 litros se demorar 
5 minutos; mais do que é isso é desperdício 
de água e tempo. E lembre-se, enquanto se 
ensaboa pare o chuveiro.
 
Por cada vez que descarrega o autoclismo, 
utiliza entre 6 a 10 litros de água. Despeje o 
autoclismo só quando for realmente preciso. 
E não transforme a sua sanita em caixote do 
lixo, mandando cabelos, pensos ou papéis.
 
Quando vai lavar os dentes ou fazer a barba, 
feche a torneira nos momentos que não 
estiver a utilizar água. Poderá poupar 10, 20 
ou 30 litros de água inclusive. 

Na cozinha
Se lava a loiça à mão, junte as várias peças 
para lavar, fazendo uma ou duas lavagens por 
dia, e use apenas a quantidade de detergente 
necessária. Poupa água e detergente.
 

Antes de lavar a loiça, retire os exces-
sos dos pratos e panelas com um pa-
pel, assim não será preciso uma quan-
t idade  de  água  tão  abundante.   
E lave a loiça utilizando o lavatório ou um 
alguidar, de modo a não precisar de ser com 
água corrente.
 
Se lavar a loiça na máquina, faça lavagens só 
com a máquina com a carga máxima, tenha 
em conta que cada lavagem implica 25 a 60 
litros de água.
Para lavar roupa
 
Se tiver peças isoladas ou pouca roupa opte 
por  lavar à mão e reutilize essa água para 
lavar o chão.
 
Se fizer lavagens de roupa com frequência 
na máquina,  faça-o sempre com a  carga 
completa, pois cada lavagem na máquina da 
roupa consume entre 60 a 90 litros de água.

Outras  dicas 
Se tiver uma torneira avariada a pingar, tente 
fechá-la ou mande arranjar o mais depressa 
possível. Perde-se 25 litros de água, aproxi-
madamente, por cada dia com uma torneira 
nessas condições.

Se o autoclismo perder água ou tiver proble-
mas nos canos, tenta reparar a situação ou 
chame um profissional.
 
Se for informado que vai faltar água arma-
zena só aquela que é fundamental. E se 
sobrar aproveite-a para regar as plantas.
 
Se reparar numa fuga de água numa rega 
ou boca-de-incêndio alerte a Junta de 
Freguesia ou Câmara Municipal. 

Mario Benedetti
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É como se a gente, para aceitar a in-
clinação do vento que nos leva para lá 
do cercado, tivesse que deixar peles no 
caminho, velhas fardas que vestimos, 
antigos gestos que já começaram a 
esgaçar nos cotovelos ou se tornaram 
curtos nas mangas.
O varal segreda-nos os vestígios de uma 
vida que já vai lá mais à frente, vestida 
de outros tons, composta para outras 
estações.
Pai de Jesus e Pai Nosso, há uma leveza 
que ainda quero aprender, toda sabedoria 
e coragem mansa… Ser capaz de discer-
nir para que lado está o vento quando Tu 
abres os Teus lábios, para que lado corre 

a brisa das Tuas entranhas, e deixar-me ir, 
sem voltar atrás a apanhar nada, deixar 
na corda o que lá está e seguir.
O que me falta é perder pesos, claro, 
aqueles que a gente arrasta nas botas e 
no coração, as cangas de compromissos 
que não nos com-prometem nada e os 
fatos sobrepostos que temos que vestir 
como cascas de cebola. Até as máscaras 
nos pesam! É cansativo ter que parecer 
tanta coisa ao mesmo tempo.
Desculpa, ABBA, quando eu não sou capaz 
de andar em Pé-de-Vento! Desculpa. Aju-
da-me a despir peles que se me pegaram 
aos ossos e fatos que se me colaram ao 
corpo, ajuda-me a pôr a vida a corar à 

Ausências no varal
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Um dia, estava com tanta fome que comi 
o meu papagaio - contou o explorador 

ao amigo. 
E a que é sabia? Peru, ganso selvagem, 
tordo... aquele papagaio era capaz de 

imitar tudo.

Uma senhora entra numa pequena 
drogaria de província e pede: 

- Era uma ratoeira, se faz favor.  
Mas depressa que eu tenho de apanhar 

um comboio… 
O empregado apressa-se a avisar: 

- Olhe que ratoeiras assim tão grandes 
não temos!

O menino pergunta ao pai: 
- Pai, é verdade que eu fui adotado?

E diz o pai: 
- Sim meu filho, mas devolveram-te logo 

de seguida…

  8 - Dia Internacional da Alfabetização
15 - Dia Internacional da Democracia
21 - Dia Internacional da Paz
25 - Dia Mundial do Coração
26 - Dia Europeu das Línguas

Datas a recordar ..................

luz do Teu olhar, descalça-me, tira-me a 
camisola e levanta-me só a bainha das 
calças, debruçado mesmo à minha frente, 
enquanto eu apoio a mão nas Tuas costas: 
faz-me menino de encantos e brincadei-
ras, a correr descalço e solto pelo carreiro 
térreo da Tua Vontade.
Assim, num Pé-de-Vento, no passo do 
Teu Espírito, 
tão feliz como aprendiz nestas artes de 
ser gente e ser inteiro.
E que a corda lá fique, linda assim, 
também tocada pelo vento, enquanto 
as antigas fardas e as peles de ontem se 
despedem de mim, vendo-me ao longe e 
dizendo-me adeus, naquele ondear tão 
próprio da roupa que acena ausências 
no varal.

Rui Santiago, cssr in www.facebook.com/oraveonline

Anedotas
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Outubro
Nos Campos
Continuar a preparação das terras para as 
próximas culturas e iniciar as sementeiras 
de cereais de pragana e de leguminosas 
(favas e ervilhas).
Proceder ao enterramento do estrume.
Proceder à colheita das últimas batatas, 
milhos e feijões de regadio.
Continuar a ceifa e a debulha do arroz.

Nas Hortas
Semear em lugar definitivo ervilhas, favas, 
lentilhas, nabos, rabanetes, cenouras, 
espinafres (que se colhem pelo Natal), 
coentros e agriões.
Nos alfobres, começar a sementeira de 
cebolas, alfaces e couves diversas, que 
se plantam, depois, em Novembro e 
Dezembro.
Plantar espargos, couves, beterrabas, mo-
rangueiros e alhos.

No Jardim
Prosseguir a preparação dos canteiros para 
as sementeiras e plantações da época.
Começar a poda das roseiras, dos lilases e 
de outros arbustos ornamentais de reben-
tação temporã, jacintos, margaridas, etc.

XXVl Domingo Tempo Comum     

Santos Anjos da Guarda

São Dionísio

São Francisco de Assis

São Simão

São Bruno

Nossa Senhora do Rosário

XXVll Domingo Tempo Comum     

São João Leonardo

São Paulino

São João XXIII

São Serafim 

Beata Alexandrina de Balasar  

São Calisto I

XXVlll Domingo Tempo Comum     

Santa Edwiges

Santo Inácio de Antioquia

São Lucas

São Paulo da Cruz 

Santa Irene 

Santa Celina 

XXlX Domingo Tempo Comum   

São João de Capistrano

Santo António Maria Claret

Santos Crispim e Crispiniano

Santa Paulina Jaricot 

Beato Gonçalo de Lagos

São Simão e S. Judas 

XXX Domingo Tempo Comum  

Beato Ângelo de Acri

Santa Margarida da Hungria
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Bifes de peru 
recheados

Ingredientes: 
8 Bifes de peru pequenos 
(não muito grossos) 
4 Fatias de queijo  
4 fatias de presunto
1 Colher de azeite  
2 ovos
3 Colheres de vinho branco
2 Dentes de alho
1 colher de azeite  
Sal e pimenta q.b. 
Farinha e pão ralado q.b.  
óleo para fritar

Tempere os bifinhos com o sal, alho, 
vinho branco, o azeite e a pimenta. 
Deixe neste tempero durante algum 
tempo. Coloque sobre um bife uma  

 
 
 
 
 
fatia de presunto, sobre esta uma de 
queijo e por cima outra de bife. Prenda 
cada conjunto com dois palitos.
Passe os bifes por farinha, batendo-os 
com as mãos, passe pelos ovos batidos 
e por fim pelo pão ralado, fazendo ade-
rir bem. Frite os bifes recheados em óleo 
quente.
Escorra sobre papel absorvente.
Sirva, acompanhados com arroz de 
legumes, arroz de tomate ou a gosto.

          Manuela Caldeira
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Delicias de natas 
com amêndoa
Ingredientes: 
2 dl de natas
100g de amêndoa moída 
100g de bolacha maria
10 Colheres (sopa) de açúcar
5 Ovos
50g de fios de ovos
Amêndoas torradas (para decorar) 
 
Separe as gemas das claras e reserve. 
Junte 5 colheres (sopa) do açú-
car e 5 colheres (sopa) de água às 
gemas, mexa e leve ao lume  brando, 
mexendo sempre até ferver, durante 2 

minutos. Retire do lume e deixe arrefecer. 
Esmague as bolachas até ficarem tipo 
pão ralado e misture-as bem com a 
amêndoa moída. 
Bata as natas em chantilly e guarde-as 
no frio. Bata as claras em castelo e junte-
-lhes o restante açúcar, a pouco e pouco. 
Bata sempre até ficarem bem duras e 
brilhantes. Junte as claras ao chantily 
delicadamente até ficar bem misturado. 
Deite, para uma taça, camadas alterna-
das do preparado de chantilly, da mis-
tura da bolacha e amêndoa e da mistura 
das gemas. Decore com os fios de ovos e 
algumas amêndoas torradas e sirva frio. 

          Manuela Caldeira
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Rojões à nossa moda
Ingredientes: 
150g de toucinho entremeado
300g de pá de porco limpa, chou-
riço  de carne, chouriço preto
3dl de vinho branco
1 Folha de louro
1 Limão, 2 dentes de alho, sal, pimenta 
e piripiri q.b. 
5 Batatas médias, cortadas aos cubos 
250g de castanhas assadas ou fritas
2 Colheres de banha ou margarina 

Tempere a carne de porco e o toucinho 
em separado com o vinho, sal, louro, 
alho, pimenta e piripiri. Deixe algum 
tempo nesta marinada num lugar fre
sco.                                                                                           
Leve ao lume um tacho com a mar-
garina ou banha, quando estiver bem 
quente, salteie o toucinho até ficar 

dourado. Junte a carne de porco e deixe 
alourar bem. Deite o líquido da mari-
nada e mais um copo de vinho branco. 
Tape o tacho e deixe cozinhar em lume 
brando. Se necessário, acrescente mais 
um pouco de vinho. Depois de lavados 
coza o chouriço de carne e o chouriço 
preto. Frite as batatas. Prepare as casta-
nhas assadas ou de compra congeladas
Estando os rojões cozidos e bem apu-
rados e louros, junte o sumo de meio 
limão, as batatas    e as castanhas. 
Envolva tudo muito bem, e deite no 
prato de servir.
Decore com as    rodelas dos   chouriços 
e sirva quente, com salada de alface, 
agrião ou grelos cozidos.

          Manuela Caldeira
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Novembro
Nos Campos
Fazer as sementeiras dos cereais praga-
nosos de sequeiro: trigo, centeio, aveia e 
cevada.
Semear favas e algumas forragens (trevo, 
azevém, luzerna, etc.).

Nas Hortas
Prosseguir nos alfobres a sementeira de 
alfaces e couves.
Notar que embora os alhos se possam 
semear (plantar) de Outubro a fins de Fe-
vereiro, o mês de Novembro é o de grande 
tradição na sementeira deste género.
Plantar couves (lombardos, repolhos, tron-
chuda, flor e brócolos), alfaces, cebolas de 
dias curtos e morangueiros.

No Jardim
Armar canteiros para as sementeiras e 
plantações próprias da época.
Podar as roseiras e outros arbustos de 
jardim, bem como árvores ornamentais, 
nomeadamente as de rebentação mais 
temporã. Depois de podadas, pulverizar as 
roseiras com calda bordalesa a 1%.

Todos os Santos

Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos

São Martinho de Porres

São Carlos Borromeu 

XXXl  Domingo Tempo Comum     

São Nuno de Santa Maria

São Herculano 

Beata Isabel da Trindade

Dedicação da Basílica de Latrão 

São Leão Magno 

São Martinho de Tours 

XXXll Domingo Tempo Comum    

Santa Agostinha Pietrantoni

Santo Estêvão Teodoro 

Santo Alberto Magno

Santa Gertrudes

Santa Isabel da Hungria

Ded. Basílicas de S. Pedro e S. Paulo 

XXXlll Domingo Tempo Comum     

São Bernoardo de Hildesheim

Apresentação de Nossa Senhora 

Santa Cecília

São Columbano 

Santo André Dung-Lac e Companheiros

Santa Catarina Alexandrina 

Domingo de Cristo Rei 

Beato Gonçalo de Lagos

São Tiago da Marca

São Saturnino de Toulouse 

Santo André

1
2 
3 
4 
5  
6 
7 
8 
9 

10 
11
12
13
14
15 
16 
17
18
19 
20 
21
22 
23
24
25
26
27 
28
29
30

 

Q.M

Q.C

L.N

L.C

Agricultura
Q 
Q
S 
S 
D 
S
T
Q
Q
S 
S
D
S
T
Q
Q 
S
S
D
S
T
Q
Q
S
S
D
S
T
Q 
Q

5352 Almanaque de Santa Zita 2017



Torta de Amêndoa 
com chila                         
Ingredientes: 
Para a massa: 
400g de açúcar
2 Colheres de sumo de laranja
7 Ovos 
250g de miolo de amêndoa sem 
casca
100g de margarina
75g de chila 

Preparação:
Forre, com papel vegetal, um 
tabuleiro. Unte-o com margarina. 
Com um batedor de claras, bata o 
açúcar com os ovos (não em dema-
sia). Junte a margarina derretida 
e, por fim, a amêndoa bem picada. 
Coloque no tabuleiro, leve ao forno 
a cozer, durante cerca de 20 minutos, 
de modo a que não fique muito seca.  
Retire para um papel vegetal polvi-
lhado com açúcar. Enrole em feitio de 
torta e decore com açúcar em pó.
Também pode servir cortada e em for-
mas de papel
 
Nota:  Se quiser, pode não juntar a 
chila a esta torta.

        Manuela Caldeira
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Pudim de Morangos
frescos com natas

Ingredientes: 
1kg de morangos (retirar alguns para 
a decoração)
250g de açúcar
7 Folhas de gelatina
1 Pacote e meio de natas para o 
pudim
½ Pacote para a decoração 

Preparação:
Comece por colocar a gelatina numa 
taça com água fria.
Depois de bem lavados coloque os 
morangos num tacho, juntamente 
com o açúcar e leve a lume brando 
até levantar fervura. Retire e passe 
pelo passe-vite ou varinha. Deixe 
arrefecer um pouco. Escorra a gela-
tina em cima de um pano e junte ao 
preparado, mexendo até esta se dis-
solver. Por fim junte, delicadamente, 
as natas batidas. Deite este prepa-
rado numa forma untada com óleo e 
leve a gelar. Depois de algumas horas 
no frigorífico guarneça a gosto com 
morangos e natas. Para desenformar 
bem o pudim coloque a forma por uns 
segundos num recipiente com água 
quente.

       Manuela Caldeira
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Datas a recordar ..................
10 - Dia Mundial da Ciência pela Paz
       e o Desenvolvimento
16 - Dia Internacional para a Tolerância
16 - Dia Nacional do Mar
19 - Dia do Homem
20 - Dia Universal da Criança
21 - Dia Mundial da Televisão
25 - Dia Internacional para a Eliminação 
       da Violência contra a Mulher

Declaração Universal 
dos Direitos 
da Água
Art. 1º - A água faz parte do património do 
planeta. Cada continente, cada povo, cada 
nação, cada região, cada cidade, cada cida-
dão, é plenamente responsável aos olhos de 
todos.

Art. 2º - A água é a seiva de nosso planeta. 
Ela é condição essencial de vida de todo 
vegetal, animal ou ser humano. Sem ela não 
poderíamos conceber como são a atmos-
fera, o clima, a vegetação, a cultura ou a 
agricultura.

Art. 3º - Os recursos naturais de transforma-
ção da água em água potável são lentos, 
frágeis e muito limitados. Assim sendo, a 
água deve ser manipulada com racionali-
dade, precaução e parcimónia.
Art. 4º  - O equilíbrio e o futuro do nosso 
planeta dependem da preservação da água 
e dos seus ciclos. Estes devem permanecer 
intactos e com um funcionamento normal 
para garantir a continuidade da vida sobre a 
Terra. Este equilíbrio depende em particular, 
da preservação dos mares e oceanos, por 
onde os ciclos começam.

Art. 5º - A água não é somente herança dos 
nossos antepassados; ela é, sobretudo, um 
empréstimo aos nossos sucessores. A sua 
protecção constitui uma necessidade vital, 
assim como a obrigação moral do homem 
para com as gerações presentes e futuras.

Art. 6º - A água não é uma doação gratuita 
da natureza; ela tem um valor económico: 
precisa-se saber que ela é, algumas vezes, 

rara e dispendiosa e que pode muito bem 
escassear em qualquer região do mundo.

Art. 7º - A água não deve ser desperdiçada, 
nem poluída, nem envenenada. De maneira 
geral, a sua utilização deve ser feita com 
consciência e discernimento para que não se 
chegue a uma situação de esgotamento ou 
de deterioração da qualidade das reservas 
actualmente disponíveis.

Art. 8º  - A utilização da água implica que 
haja respeito pela lei. A sua protecção cons-
titui uma obrigação jurídica para todo o 
homem ou grupo social que a utiliza. Esta 
questão não deve ser ignorada nem pelo 
homem nem pelo Estado.

Art. 9º - A gestão da água impõe um equilí-
brio entre os imperativos da sua protecção e 
as necessidades de ordem económica, sani-
tária e social.
Art. 10º - O planeamento da gestão da água 
deve levar em conta a solidariedade e o con-
senso em razão de sua distribuição desigual 
sobre a Terra.

ONU (Organização das Nações Unidas)
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Dezembro
Nos Campos
Semear os trigos de Inverno e os centeios.
Prosseguir com as lavras.
Aplicar estrumes e correctivos com vista à 
preparação das terras para as plantações 
da Primavera.

Nas Hortas
Preparar talhões e canteiros para as cultu-
ras próprias da época.
Nas terras de elevada acidez, como são 
normalmente aquelas onde durante anos 
seguidos se praticou horticultura, fazer 
calagens. Empregar, em média, 200 a 300 
gramas de cal por metro quadrado.
Defender das geadas as diversas culturas, 
utilizando esteiras, abrigos de plástico, etc.

No Jardim
Prosseguir a preparação dos canteiros para 
as plantações próprias da época.
Podar roseiras e outros arbustos bem como 
as árvores que não estejam em flor. Semear 
ervilhas-de-cheiro e malvaíscos em lugar 
definitivo.
Instalar viveiros de estacas de roseiras, 
arbustos e árvores de folha caduca.

1
2 
3 
4 
5  
6 
7 
8 
9 

10 
11
12
13
14
15 
16 
17
18
19 
20 
21
22 
23
24
25
26
27 
28
29
30
31

 

S 
S
D
S
T
Q
Q 
S
S
D
S
T
Q
Q
S
S
D
S
T
Q
Q
S
S
D
S
T
Q
Q
S
S
D

São Carlos de Foucauld

São Silvério 

l Domingo do Advento 

São João Damasceno

São Martinho de Dume

São Nicolau

Santo Ambrósio 

Imaculada Conceição da Virgem S. Maria 

São João Diogo 

ll Domingo do Advento

São Dâmaso I

Nossa Senhora de Guadalupe

Santa Luzia

São João da Cruz 

Santa Virgínia

Santa Alicia 

lll Domingo do Advento   

São Malaquias

São Dário

São Domingos de Silos

São Pedro Canísio 

Santa Francisca Cabrini

São João de Kenty 

lV Domingo do Advento    

Natal de Jesus

Santo Estevão  

São João Evangelista 

Santos Inocentes 

S. Tomás Becket 

São Raul 

Sagrada Família

Q.M

L.N

Q.C

L.C

Agricultura
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Lenda do 
Pinheiro de Natal
A tradição de enfeitar árvores tem origem 
em costumes pagãos anteriores ao cristia-
nismo, que durante as festividades ligadas 
à natureza e à fertilidade da terra elegiam 
árvore como um símbolo dessa força da 
natureza. Este era um costume presente 
em muitas culturas do mundo antigo, 
desde os egípcios aos helénicos (gregos), 
romanos e sobretudo os celtas. Com o 
estabelecimento do cristianismo tal cos-
tume passou a ser proibido. Foi só com 
surgimento dos movimentos protestantes, 
iniciados pelo alemão Martinho Lutero 
que a prática de decoração de árvores foi 
retomada e introduzida nas celebrações 
de Natal, muito provavelmente como 
modo de desafio às proibições da igreja
católica. Assim nasceu o conceito da 
árvore de Natal.

A adoção de tal prática – hoje em dia 
indissociável da época natalícia – não foi 
rápida e encontrou mais resistência nos 
países em que a igreja católica exercia 
muita influência. Em Portugal, por exem-
plo, somente no século XIX é que a árvore 
de Natal passou a ocupar um lugar nos 
lares durante a época do Natal.
A árvore de Natal é, por tradição, uma 
árvore conífera (pinheiros, cipestres, abe-
tos), não só porque são o tipo mais comum 
de árvore na Europa mas também porque 
estão verdes o ano todo, simbolizando por 
isso a perfeição e a vida. Em Portugal é o 
pinheiro a árvore de Natal por excelência 
eindissociável à época.
Na região transmontada conta-se uma 
lenda sobre a origem do Pinheiro de 
Natal. Segue-se a lenda:
Diz-se que quando Jesus nasceu as árvo-
res de todo o mundo floresceram e reves-
tiram-se de flores nesse dia. Todas, exceto 
o pinheiro.
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  1 - Restauração da Independência 
       de Portugal
  5 - Dia Internacional do Voluntário para
       o Desenvolvimento Económico Social
  8 - Dia da Imaculada Conceição, 
        Padroeira de Portugal
20 - Dia Internacional da Solidariedade
25 - Natal de Jesus

................. Datas a recordar

Sendo o pinheiro uma árvore que não pro-
duz flores, tudo o que lhe nasceu foram 
pinhas, e apesar de ter muito orgulho 
nelas, ele viu que, ao lado das outras árvo-
res, tinha um aspeto muito humilde. Por 
isso entristeceu-se e envergonhou-se por 
não conseguir homenagear o nascimento 
do menino Jesus com a mesma beleza das 
outras árvores. Ouvindo o seu lamento, 
os anjos apiedaram-se da sua condição 
e decidiram ajudá-lo. Do céu colheram 
estrelas e com elas foram-lhe enfeitar os 
ramos. O pinheiro ficou radiante e brilhou 
com tanta luz que gente de muito longe 
avistou o pinheiro iluminado no meio da 
serra e veio ver o que era aquilo.
E a todos os que chegavam o pinheirinho 
dizia:
— Alegrem-se! Hoje nasceu o Salvador do 
Mundo!
A partir desse dia o pinheiro passou a ser 
celebrado como a árvore que se decora 
por altura do Natal em comemoração no 
nascimento do menino Jesus.

(Da tradição popular portuguesa)
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Filhoses 
de abóbora

Ingredientes: 
250g de abóbora-menina
1kg de farinha de trigo
100g de fermento de padeiro (desfeito 
em ½ dl de leite morno)
1 Cálice de aguardente e outro de 
vinho do porto
2 Dl de óleo
150g de açúcar                                                         
6 Ovos
Sumo e raspa de 1 laranja
1 Colher de chá de sal
Óleo para fritar q.b.
Canela q.b.
Açúcar q.b.
 
Preparação:
Descasque a abóbora, retire-lhe as 
sementes e corte-a em cubos regulares.  

 
 
Coloque-a a cozer. Quando cozida, retire-
-a da água, escorra-a muito bem num 
pano e passe com a varinha. Junte todos 
os ingredientes num alguidar de barro, 
incluindo o sumo e raspa da laranja, o fer-
mento já desfeito no leite morno. Bata-os 
muito bem e vá juntando a farinha aos 
poucos. Depois de bem amassada, deixe 
levedar dentro do alguidar, tapada com 
um cobertor de lã em local morno até 
aumentar o dobro de volume. Quando 
a massa estiver lêveda, leve ao lume 
uma frigideira com óleo. Quando ficar 
quente, comece a fritar. Molhe as pontas 
dos dedos em óleo, pegue em pequenos 
pedacinhos de massa esticando com as 
mãos e coloque no óleo não demasiado 
quente. Depois de fritas, passe as filhós 
por uma mistura de canela e açúcar.   
Para facilitar, convém ser duas pes-
soas; uma a tender outra a fritar. 

       Manuela Caldeira
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Museu com o “objectivo de perpetuar 
a memória da pessoa, vida e obra de 
Monsenhor Joaquim Alves Brás, um ilustre 
filho de Casegas, como Padre e Fundador, a 
Casa-Museu proporciona o quadro de fundo 
da vida e obra desse homem, arrancada à 
banalidade pela força do amor.”

Outras actividades
Visitas guiadas; jornadas de animação cul-
tural, acções religiosas, catequeses, sessões 
de conto, comemorações de aniversário; 

actividades educativas, extracurriculares 
(crianças, jovens e adultos); actividades 
lúdicas; encontros, colóquios, tertúlias, etc.

Assim, o acervo integra peças com infor-
mação etnográfica/etnológica, humanista 
e religiosa, tais como: elementos de acti-
vidade agrária e doméstica, indumentária 
pessoal, alfaias litúrgicas, alguns elementos 
de arte sacra, elementos bibliográficos, 
livros, suportes multimédia que ilustram as 
várias instituições por ele fundadas, e dão 
continuidade ao seu carisma.

No ano dedicado ao turismo 
visite a Casa Museu em Casegas
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CASA - MUSEU 
MONSENHOR ALVES BRÁS

Morada:

Centro de Cooperação Familiar

Rua Monsenhor Joaquim Alves Brás, nº12

6225-134 Casegas

Tlf: (00351) 275 663 130

E-mail: ccfamiliarcasegas@gmail.com

Mais do que uma 
visita ao passado!

“Por detrás de cada objecto visível há uma 
história de vida, embora o lado invisível 
cada um o possa sentir...”
Situada no centro da aldeia serrana de 
Casegas, a Casa Museu perpetua o lar e 
a memória de um filho da terra - Joaquim 
Alves Brás, onde nasceu, cresceu, se fez 
homem e dali partiu à procura de outra 
Grande Família (Blasiana), movido por uma 
sólida educação moral e religiosa, respon-
dendo ao chamamento de uma luz superior.
A ideia da recuperação do imóvel surgiu 
por volta de 1999, vindo o mesmo a ser 
inaugurado como Casa-Museu Monsenhor 
Alves Brás no Ano de 2008.
O edifício comporta 3 pisos, cada um deles 
contextualizando uma época da vida de 
Joaquim, tendo havido um grande cuidado 
na selecção de objectos e adereços que 

enquadram o que se pretende transmitir ao 
visitante da Casa-Museu: a vida e a Obra 
de Monsenhor Alves Brás no seu tempo e 
na actualidade.
O piso 0 representa a parte terrena do 
homem, o filho da terra no seu ambiente;
O piso 1 ilustra o nascer da sua vocação - O 
Padre em missão, mas também o seu lado 
de editor e publicista, como os manuscritos 
da sua autoria ali existentes revelam;
O Piso 2 retrata o Fundador fecundo na 
Parábola de Deus e na criação da Sua Obra 
Espiritual pelo mundo e os seus legados - a 
Família Blasiana e as suas Instituições
Salienta-se uma descontinuidade arquitec-
tónica intencional entre o piso 1 e piso 2, 
marcando a sua morte em 1966, separando 
a vida terrena da vida espiritual.
A Casa Museu encontra-se aberta ao 
público durante os fins-de-semana e/ou 
mediante marcação prévia no Centro de 
Cooperação Familiar, entidade que faz a 
gestão do Museu.
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Uma vez o coelho e o rato encontraram-se.
— Tu tens os dentes da frente um bocado 
saídos — observou o rato para o coelho.
— Mas tu ainda tens mais — respondeu-
-lhe o coelho, e deu uma corrida e foi-se 
embora.
O rato ficou sozinho, mas por pouco tempo. 
Apareceu ao pé dele uma lagartixa:

— Tu tens a cauda muito comprida — ob-
servou o rato para a lagartixa.
— Mas tu ainda tens mais — respondeu-
-lhe a, lagartixa, e deu meia volta e 
desapareceu.
O rato ficou outra vez sozinho, mas por 
pouco tempo.
Apareceu ao pé dele uma rã.

Conselhos de mocho não chegam ao chão
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— Tu és muito pequena e insignificante — 
observou o rato para a rã.
— Mas tu ainda és mais — respondeu-lhe 
a rã, e deu um salto e fugiu.
O rato ficou, mais uma vez, sozinho. Que 
tempos!
Deu um suspiro e pensou:
— Ninguém se chega a mim. Não consigo 
fazer amigos.
Porque será?
Como o rato pensava em voz alta, o mocho, 
que estava empoleirado numa árvore perto 
e a tudo tinha assistido, respondeu-lhe:
— Não fazes amigos, porque não olhas 
a bem para eles. Tenta proceder de outra 
maneira e verás os resultados.
O rato fechou os olhos e pensou:
— Quando encontrar o coelho vou dizer-lhe 
que gostava de ter as orelhas tão compridas 
como as dele.
Como pensava em voz alta, o mocho 
ouviu tudo e agitou-se, no seu poleiro. 
Estava nervoso e com vontade de intervir, mas o 

rato continuava:

— E quando encontrar a lagartixa vou dizer-lhe 

que gostava de arrastar a barriga pelo chão como 

ela arrasta.

Mais uma vez o mocho se enervou e ia falar, mas o 

rato prosseguia os seus pensamentos:

— Quando encontrar a rã vou dizer-lhe que gostava 

de ter a pele escorregadiço e fria como a dela.

O mocho não podia aguentar mais disparates e 

indignou-se:

— És tolo, duas vezes tolo, rato! Há elogios que 

matam. Não podes valorizar o que os teus amigos 

consideram defeitos. Vê se te emendas ou nunca 

encontrarás quem goste de andar contigo.

O rato virou-se para ele e apreciou-o em silêncio.

Depois, pensou em voz alta:

— O senhor mocho dá conselhos com muito acerto, 

apesar de ser tão feio.

Dito isto, foi-se embora.

Ficou o mocho a pensar, também em voz alta:

— Este rato não tem emenda. Se em vez de ter 

estado a aturá-lo o tivesse comido, eu tinha feito 

melhor. E tinha prestado um grande serviço ao resto 

da bicharada, porque este rato por onde passar só 

vai causar aborrecimentos. Eu é que fui parvo em 

poupá-lo, em vez de papá-lo.

E se os mochos gostam de ratos! Mas, desta feita, 

o jantar já ia longe.

António Torrado
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A OSZ é uma Associação católica com 
personalidade jurídica, canónica e civil. 
De vocação marcadamente apostólica 
e social, promove a formação humana, 
profissional, espiritual e cultural em 
ordem ao crescimento harmonioso e 
integral da pessoa e da família.
Cria, orienta e dirige serviços sociais de 
apoio às suas associadas e a quaisquer 
famílias, sobretudo as mais carenciadas.
Coopera com instituições afins na reso-
lução de problemas familiares.
Desenvolve e leva à prática o espírito 
de solidariedade entre aqueles que, de 
alguma forma, a ela se associam.

A Obra de Santa Zita (OSZ) é uma 
Instituição Particular de Solidariedade 
Social (IPSS).
Fundador: Monsenhor Joaquim Alves 
Brás
Lema: Mãos no trabalho, coração em 
Deus
Espiritualidade: O trabalho – segundo 
o modelo: Santa Zita
Finalidade: Educação de crianças, For-
mação de jovens, Promoção da Mulher, 
apoio à família e à vida.
Padroeira: Santa Zita
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01 Janeiro Domingo Ano Novo

28 Fevereiro Terça-feira Carnaval 

14 Abril Sexta-feira Sexta-feira Santa

16 Abril Domingo Páscoa

25 Abril Terça-feira Dia da Liberdade

01 Maio Segunda-feira Dia do Trabalhador

10 Junho Sábado Dia de Portugal

15 Junho Quinta-feira Corpo de Deus

15 Agosto Terça-feira Assunção de Maria

05 Outubro Quinta-feira Implantação da República 

01 Novembro Quarta-feira Dia de todos os Santos

01 Dezembro Sexta-feira Restauração da Independência

08 Dezembro Sexta-feira Imaculada Conceição

25 Dezembro Segunda-feira Natal

Feriados em 2017
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2017
Q.M Q.ML.NL.C Q.C

D
S
T
Q
Q
S
S

F
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Janeiro

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

C
27
28

Fevereiro

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Março

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

Setembro

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23/30
24/31

25
26
27
28
29

Julho

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13
14
F
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Agosto
D
S
T
Q
Q
S
S

D
S
T
Q
Q
S
S

1
2
3
4
F
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Outubro

F
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Novembro

F
2

3
4
5
6
7
F
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24/31
N
26
27
28
29
30

Dezembro

F
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Maio

1
2
3

4
5
6
7
8
9
F

11
12
13
14
F
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Junho
D
S
T
Q
Q
S
S 1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
F
15

P
17
18
19
20
21
22

23/30
24
F

26
27
28
29

Abril
12 19 285

11 19 263

12 19 275

9 16 231 15 21 297

10 19 253

30

11 18 264

10 10

13

18 18

20

26 26

28

4 3

6

9

12

17

20

24

28

1

5
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2016

2018
D
S
T
Q
Q
S
S

F 
2 
3 
4 
5 
6

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13

14
15
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31

Janeiro

1
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
C 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

Fevereiro
 
 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
F 
31

Março

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

Setembro

1 
2
3
4
5
6
7

8
9

10 
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28 

29
30
31

Julho

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
F
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Agosto

D
S
T
Q
Q
S
S

1
2
3
4
F
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Outubro

F
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Novembro

F 

2
3
4
5
6
7
F

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
N
26
27
28
29

Dezembro

F
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
F

Maio

1
2

3
4
5
6
7
8
9

F
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

Junho
D
S
T
Q
Q
S
S

P
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17
18
19
20
21

22
23
24
F

26
27
28

29
30

Abril

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
F
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Agosto

D
S
T
Q
Q
S
S

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Setembro

F
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

F
2
3

4
5
6
7
F
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

N
26
27
28
29
30
311

2
3
4
F
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23/30
24/31

25
26
27
28
29

Outubro Novembro Dezembro

D
S
T
Q
Q
S
S

F
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
F

27
28

29
30
31

Maio

1
2
3
4

5
6
7
8
9
F
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Junho

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24/31
25
26
27
28
29
30

Julho

D
S
T
Q
Q
S
S

F
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24/31
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6

7
8
C

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29

Janeiro Fevereiro

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
F

26

P
28
29
30
31

Março

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
F

26
27
28
29
30

Abril

30 30
31
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Faro

Auxiliares da Família

Sede Geral da Obra:
Rua de Santo António
à Estrela, 35
1399-043 Lisboa
Telf.: 213 942 420
Fax: 213 962 502

Faro

Póvoa de Varzim

Santo Tirso •
Porto

Aveiro

Figueira da Foz

• Abrantes

Lisboa

Elvas

Portalegre

Castelo Branco

Covilhã

Coimbra

Casegas

Guarda

Viseu

Braga

Guimarães

Funchal

• Torres Novas

• Leiria
• Fundão

• Famalicão

• Lamego

Bragança •Viana do Castelo •

Évora• 

Faro


