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Lisboa - Sede Geral

Lisboa - Estrela

Lisboa - Penha

Porto

Aveiro

Braga

Castelo Branco

Coimbra

Covilhã

Elvas

Faro

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

R. Conselheiro Albuquerque, 18 • 6000-161

R. Gil Vicente, 2, 3000-202

R. Mons. Joaquim Alves Brás, 11 • 6200-217

Av. da Piedade, 11 • 7350-094

Praceta Engº Duarte Pacheco, 2 • 8000-171

R. Dr. José da Silva Fonseca, 25 • 3080-140

R. da Carreira, 254 • 9000-042

R. Pedro Alvares Cabral, 55 • 6300-745

Av. Comb. da Grande Guerra, 187 • 4810-260

Largo do Espírito Santo, 7 • 7300-252

R. Rocha Peixoto, 22 • 4490-679

 
Largo Tenente Miguel Ponces, 11 • 3510-091

213 942 420

213 942 420

218 139 011

225 363 526

234 420 990

253 618 331

272 342 297

239 708 130

275 322 193

268 628 444

289 823 222

233 422 641

291 741 932

271 212 328

253 418 393

245 302 000

252 622 845

232 419 350

lisboaestrela@osz.pt 
www.osz.pt 
lisboapenha@osz.pt
www.osz.pt
porto@osz.pt
www.osz.pt  

aveiro@osz.pt
www.osz.pt

braga@osz.pt
www.osz.pt 
cbranco@osz.pt
www.osz.pt
coimbra@osz.pt
www.osz.pt 
covilha@osz.pt
www.osz.pt
elvas@osz.pt
www.osz.pt 
faro@osz.pt
www.osz.pt

www.osz.pt 

funchal@osz.pt
www.osz.pt
guarda@osz.pt
www.osz.pt 

guimaraes@osz.pt
www.osz.pt

portalegre@osz.pt
www.osz.pt 
povoa@osz.pt
www.osz.pt
viseu@osz.pt
www.osz.pt 

213 962 502

213 962 502

218 131 160

225 363 626

•

•

272 331 079

239 712 530

275 327 827

268 625 212

289 823 236

•

291 745996

271 221 913

253 418 393

245 208 217

252 685 286

232 431 742

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

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

Via Martino V, 38 • 00167

214 588 520

275 663 130

249 539 520

249 539 350

(0055) 383 721 23 33

(0055) 333 421 12 79

(003491) 518 26 40

(003906) 662 06 41

214 577 151

•

249 539 529

249 539 356

•

(0055) 333 421 12 79

(003491) 711 80 51

(003906) 662 06 41

Centros de Cooperação Familiar
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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Centros de Cooperação Familiar

Bragança
Fundão
Leiria
Tomar
Torres Novas
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

Deolinda Rato • R. Dr. José Lopes Chiapa Faro e Silva, 20 R/C Drtº • 2350-801

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 fundo de aguarela de cores quentes que remete para a 
proximidade do calor humano e do acolhimento tão próprio de Santa Zita. Uns ornamentos 
florais por de trás da imagem, inspirados nas flores que trazia no avental, símbolos dos 
milagres e da entrega, que emana da Obra de Santa Zita.

Publicações

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

Deambulando nas pesquisas 
Alusivas ao que aqui dizer
Dei comigo olhando o céu
Um céu tão azul…
Onde me apetecia escrever.

Vão apelidar-me ambicioso
Todavia tal não me considero
Levar mensagens de paz,
De esperança
É tudo quanto eu quero.

Por isso o bonito, alto céu
Com seu azul deslumbrante
Realizaria este meu sonho:
Far-me-ia chegar bem longe
Sem sobressalto,
No mesmo instante.

Contudo estou na terra
Pés bem assentes no chão
Vou então devagarzinho
Pé ante pé… sem desânimo
Vou chegar…
Aos lugares onde estão.

Não basta fazer um “click”
Nem um “touch” sobre mim
É preciso pegar… ver…folhear
Ler minhas páginas
Do princípio até ao fim.

Depois de tal acontecer
Espero a sua opinião
Acredite:
Mesmo sem me conhecer
Guardo a todos no coração.

Acções simples ou soantes
Grandes eventos 
Ou gestos quotidianos
Cingidos com muito amor
É o que divulgo todos os anos.

2016 não será diferente
Fruo desta bela missão:
Almanaque de Santa Zita
Para entrar em cada família
E ser aí, um elo de união.

Deolinda Araújo
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Em 2016 
vai acontecer...
• Ano Internacional das Leguminosas     
   (ONU)
• Ano Europeu contra o Desperdício 
   Alimentar (UE)
• 2015-2016 Ano da Misericórdia 
  (Santa Sé)

Tendo como meta elevar o consumo das 
leguminosas e celebrar o papel das mesmas 
na alimentação da humanidade, a ONU 
declarou 2016 como o Ano Internacional 
das Leguminosas (IYOP International Year 
of Pulses).
Apesar de o Objectivo número um do Milé-
nio ser o de reduzir a pobreza extrema e 
a fome, o número de pessoas atingidas por 
este flagelo a nível mundial era ainda, em 
2014, cerca de 805 milhões – ou seja, um 
em cada nove habitantes do planeta não 
tem alimentos suficientes. Não foi aquilo 
que, em tempos mitológicos das várias cul-
turas, na História Sagrada, ou até na nossa 
memória colectiva, era previsto acontecer. 

Na Bíblia, logo após a criação de tudo o que 
existe, dá Deus ao homem terra e sementes 
para o seu sustento e põe-no administrador 
deste domínio. O cultivo da terra tinha 
iniciado com esta declaração: “Eis que 
vos dou todas as plantas que nascem por 
toda a terra e produzem sementes, e todas 
as árvores que dão frutos com sementes: 
esse será o vosso alimento!”   (Génesis 1, 29).

Também na Grécia, o deus Saturno ensinou 
aos homens o trabalho do amanho da 
terra e fez reinar a idade do ouro, cheia de 
paz e abundância; a deusa Ceres, por sua 
vez, era a deusa das plantas que brotam 
(particularmente dos grãos) e do amor 
maternal e era retratada na arte com um 
cesto de flores e frutos e uma coroa feita 
de espigas de trigo.
A condição para a sobrevivência da espé-
cie humana, como de resto de qualquer 
ser vivo, é, antes de mais, a alimentação. 
Vivendo inicialmente da actividade re-
colectora, da caça ou da pesca, o Homo 
Sapiens acaba por fixar sementes no solo 
e fixar-se a si mesmo nesse solo à espera 
dos frutos dessas sementes. Começa a 
fase sedentária da humanidade; começa 

continua na pág. 7
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Santa Maria Mãe de Deus  1 de janeiro 

Epifania do Senhor  6 de janeiro

Quarta-Feira de Cinzas  10 de fevereiro

I Domingo da Quaresma 14 de fevereiro

Dia de São José 19 de março

Anunciação do Senhor  25 de março

Domingo de Ramos  20 de março

Quinta-Feira Santa  24 de março

Sexta-Feira Santa  25 de março

Domingo de Páscoa  27 de março

Ascensão do Senhor 8 de maio

Pentecostes 15 de maio

Santíssima Trindade 22 de maio

Corpo de Deus 29 de maio

Visitação de Nossa Senhora 31 de maio

Sagrado Coração de Jesus 3 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 20 de novembro

I Domingo do Advento 27 de novembro

Imaculada Conceição  8 de dezembro

Natal do Senhor 25 de dezembro

Sagrada Família 30 de dezembro 

Calendário 
Religioso 
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a vida mais organizada das comunidades; 
começa a desenvolver-se uma cultura local. 
E essa cultura local, a par de outras suas 
congéneres, distinguir-se-á, entre outras 
dimensões, pela gastronomia, ou seja pela 
forma como confecciona, mais ou menos 
elaboradamente, os seus alimentos.
Fazem parte dos produtos agrícolas mais 
ancestrais as leguminosas que começaram 
por ser plantas espontâneas e depois cul-
tivadas pelos povos, berços das culturas 
orientais, semitas, europeias e ameríndias. 
Desde o antigo Egipto, Fenícia e Palestina 
até ao mundo greco-romano, as legumi-
nosas sempre foram cultivadas, ora nos 
campos ora nas hortas, como elementos 
importantes na alimentação dos diversos 
povos.
Enquanto os alimentos de origem vegetal, 
de uma forma geral, estavam ligados a uma 
alimentação fraca, própria das camadas so-
ciais de mais baixa condição, as leguminosas 
secas encontravam-se associadas a pratos 
mais requintados.
As leguminosas mais consumidas pela 
sociedade são feijões, lentilhas, ervilhas, 
soja, amendoins, favas e grão-de-bico. Estas 
contêm fibras insolúveis e solúveis: as pri-
meiras promovem o funcionamento regular 
dos intestinos, o que ajuda a evitar a prisão 
de ventre e, possivelmente, a diminuir o risco 
de cancro do cólon e do recto; as segundas 
têm sido relacionadas com a redução dos 
níveis de colesterol no sangue e consequente 
diminuição do risco de doença cardíaca e 
acidente vascular cerebral.

Pensa-se também que as leguminosas são 
protecção contra diabetes, osteoporose e 
sintomas da menopausa. 
Acresce ainda o facto de os terrenos onde 
crescem leguminosas, ficarem mais enrique-
cidos pelo azoto, importante componente 
químico que se forma a partir de entre vários 
elementos, da decomposição de restos ve-
getais, das referidas plantas, tornando estes 
solos mais aptos para outras culturas. Por fim, 
a cultura de algumas leguminosas não exige 
muito dispêndio de trabalho e, em especial 
o grão-de-bico, pode crescer com, relativa-
mente, pouca água, em zonas mais áridas. 

Como se dizia mais acima, a preocupação 
pela nutrição para toda a humanidade pren-
de-se pela procura da produção necessária de 
alimentos em quantidade e qualidade e ainda 
pelo respeito que todos devemos ter para com 
os bens alimentares. Nesse sentido, em 2016, 
a União Europeia vai procurar estimular cada 
um de nós e as principais instâncias afins ao 
tema, a não desperdiçar comida que pode ser 
reaproveitada sendo que, segundo o relatório 
da FAO (Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura), as cerca de 1,3 bi-
lião de toneladas de alimentos, desperdiçados 
anualmente, não só causam grandes perdas 
económicas, como também têm impacto 
significativo nos recursos naturais dos quais 
a humanidade depende para se alimentar. 

Entre nós, há já alguma mobilização 
por parte da “Associação da Hotelaria, 

(continuação da pág. 5)

continua na pág. 9

Em 2016...
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Nos Campos
Lavrar as terras fortes e argilosas desti-
nadas 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 ferti-
lização química com adubos fosfatados, 
potássicos ou compostos. Como as terras 
de horta, passados alguns anos de cultura 
intensiva, se tornam ácidas, é indispensá-
vel, 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 

Baptismo do Senhor

Santa Isabel Ana Bayley

S. João Nepomuceno Neumann 

Dia dos Reis

São Raimundo de Penhaforte

Santa Gúdula

São Marcelino de Ancona

Epifania do Senhor

São Teodósio 

Santo António Maria Pucci

Santo Hilário

São Fulgêncio de Écija

Santa Raquel 

Santo Honorato de Arles 

II Domingo Tempo Comum 

Santa Priscila

São Mário 

São Sebastião 

Santa Inês

São Vicente 

Santa Emerenciana

III Domingo Tempo Comum 

Conversão de São Paulo

S. Timóteo e S. Tito

Santa Ângela Merici 

São Tomás de Aquino

São Pedro Nolasco 

Santa Jacinta 

IV Domingo Tempo Comum

Q.M

L.N

L.C

Q.C

Agricultura

1
2 
3 
4 
5  
6 
7 
8 
9 

10 
11
12
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14
15 
16 
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19 
20 
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22 
23
24
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26
27 
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29 
30 
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D 
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T
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Q
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S 
T
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Q
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Restauração e Similares, a Associação 
Portuguesa de Nutricionistas, a Con-
federação do Comércio e Serviços de 
Portugal, a confederação do Turismo 
Português, entre outros, no sentido de 
educar, informar, sensibilizar, responsa-
bilizar, agilizar e regular no combate ao 
desperdício alimentar, num país onde, 
em média, cada habitante desperdiça, 
anualmente, 300 kg de comida”. Oxalá 
se incrementem e se dê continuidade a 
estas boas práticas!
Em boa hora, também o Papa Francisco 
acaba de convocar “um Jubileu Ex-
traordinário que tenha o seu centro na 
Misericórdia de Deus. Será [como disse 
o Papa], um Ano Santo da Misericórdia.”
Misericórdia é um sentimento de 
compaixão, despertado pela desgraça 
ou pela miséria alheia. A expressão mi-
sericórdia, com origem latina, é formada 
pela junção de miserere (ter compaixão), 
e cordis (coração). “Ter compaixão do 
coração”, significa ter capacidade de 
sentir aquilo que a outra pessoa sente, 
aproximar os seus sentimentos dos sen-
timentos de alguém, ser solidário com 
as pessoas. As Obras de Misericórdia  
(sete corporais e sete espirituais), são 
um programa de vida excelente para 
seguirmos no caminho da cidadania e 
na senda da perfeição a nível espiritual. 
Entre as Obras de Misericórdia, a primei-
ra – “dar de comer a quem tem fome” 
deveria tornar-se, para cada um de nós, 

Em 2016...

(continuação da pág. 7)

um imperativo, já pela dimensão do fla-
gelo da fome - no mundo, já pelo apelo 
à consciencialização, em não desperdiçar 
comida e, por fim, pelos pedidos insisten-
tes do Papa Francisco, cujo nome e forma 
de agir, nos suscita, desde logo, o amor 
e compaixão por todo o mundo criado.

Fontes:

Selecções do Readers Digest “Alimentos Bons e 

Alimentos Maus” –Guia prático para a alimenta-

ção segura e saudável, p. 241.

http://www.maisequilibrio.com.br/nutricao/legu-

minosas-voce-sabe-o-que-sao-2-1-1-294.html

O Destak, Jornal de distribuição gratuita, 20 de 

Maio de 2015, p. 7.

http://nacoesunidas.org/desperdicio-de-alimen-

tos-custa-ao-mundo-750-bilhoes-de-dolares-

-alerta-novo-relatorio-da-fao/

Inês Pinto e Maria Odete Martins
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Polvo Delícia

Ingredientes: 
1 kg de polvo: 
2 Dentes de alho
1 Tigela de arroz
Azeite q.b. 
100g Bacon 
1 Cebola grande 
1 Cebola pequena 
1 Folha de louro 
Pimenta em grão q.b. 
Sal e salsa q.b. 
1 Copo vinho branco:

Limpe cuidadosamente o polvo, reti-
rando toda a viscosidade. Lave-o 
em água corrente e mergulhe-o em 
bastante água a ferver com a cebola 
pequena e um fio de azeite. Deixe cozer 
até o polvo ficar macio. Entretanto, 

faça um refogado com a outra 
cebola, os alhos picados e o 
azeite. Quando a cebola começar 
a alourar junte o bacon cortado 
em pedacinhos pequenos e deixe 
cozer durante 3 minutos, junte o 
polvo, o louro, e algumas hastes 
de salsa. Refogue bem e, gradual-
mente acrescente o vinho branco. 
Tempere com sal e pimenta moída 
na altura. Deixe apurar durante 
cerca de 10 minutos. Junte 3 tige-
las de água de cozer o polvo, e 
deixe ferver. Rectifique o tempero, 
junte o arroz.
Este arroz deve ficar húmido. 
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DICAS 

O alho é considerado um poderoso 
desinfetante? Os povos nómades do 
deserto usavam os dentes de alho para se 
defenderem das picadas de insetos.

O arroz é um dos alimentos mais 
ricos em hidratos de carbono, que são fon-
tes de energia? A água em que o arroz foi 
cozido é excelente no tratamento de diar-
reias das crianças.

As sementes de erva-doce, de 
sabor idêntico ao anis, são usadas como 
tempero em alimentos e também na pre-
paração de um chá de efeito calmante e 
digestivo.

O soro do iogurte não 
deve ser eliminado, pois contém proteí-
nas de alto valor biológico. O iogurte não 
deve ser guardado em recipientes de vidro 
transparente, pois a luz destrói a vitamina 
B2 existente no produto.

A couve-flor é bastante rica 
em sais minerais e possui uma quanti-
dade razoável de vitamina A. Como não 
tem gorduras, é indicada para regimes de 
emagrecimento.
Uma boa fatia de mamão, ingerida em 
jejum todos os dias, garante o bom funcio-
namento dos rins e do fígado.

A principal riqueza nutritiva da 

cenoura é o caroteno, um 
elemento que durante a digestão se 
transforma em vitamina A, muito impor-
tante para os olhos, a pele e as muco-
sas. Também é um alimento ótimo para 
regimes, porque não tem gorduras. Por 
ser um legume tão rico, recomenda-se o 
consumo de pelo menos duas cenouras 
médias por semana.

O Vinagre balsâmico é de cor 
escura, originalmente fabricado em 
Módena (região do norte da Itália), a par-
tir de uvas brancas e doces. Após os pri-
meiros sinais de fermentação, a mistura 
é cozida em temperatura baixa, o que 
lhe confere a cor escura. Somente depois 
de envelhecido em barris de madeira e 
quanto mais velho o vinagre, mais ganha 
sabor e corpo. Este processo de enve-
lhecimento pode levar até 12 anos. Os 
vinagres considerados nobres, diga-se 
vinagres balsâmicos gran reserva, podem 
chegar de 25 a 40 anos de envelheci-
mento, até adquiriram um perfeito equi-
líbrio entre o doce e o ácido.

Sabia que…

  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 ..................
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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.

Fevereiro
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Santa Brígida

Apresentação do Senhor

S. Brás

São João de Brito 

Santa Águeda 

São Paulo Miki e Companheiros 

V Domingo Tempo Comum

Santa Josefina Bakhita

Santa Apolónia

Quarta-feira de Cinzas

Nossa Sr.ª de Lurdes 

Santa Eulália 

São Martiniano

I Domingo da Quaresma

São Cláudio 

São Macário

Os Sete Santos Fundadores

São Teotónio

São Jorge, Monge

Beatos Francisco e Jacinta Marto

II Domingo da Quaresma

Cátedra de São Pedro 

S. Policarpo

São Marco de Marconi

São Calisto de Caravário

São Porfírio 

São Gabriel de Nossa Senhora das Dores

III Domingo da Quaresma

São Osvaldo

Q.M

L.N

L.C

Q.C

Agricultura
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A palavra intergeracional diz respeito ao 
encontro entre duas gerações distintas. 
Quando pensamos nesta palavra pensa-
mos em dois mundos diferentes, vidas que 
parecem nada ter em comum: a juventude 
e a velhice, a aventura e a sabedoria, 
aquele que tem muito para dar e aquele 
que a sociedade diz já não ser necessário, 
o que vive em função do grupo de pares 
e aquele que vive rodeado de solidão, o 
que tenta construir a sua identidade e 
aquele que procura continuar a contribuir 
para um mundo melhor passando o seu 
conhecimento às novas gerações. Mas 
quando paramos para refletir, encontra-
mos muitos pontos comuns: os sonhos 
no olhar de cada um, as histórias que se 
vão desenrolando, as experiências que se 
vão transmitindo mutuamente e o amor 
que une e que liga pessoas de idade e 
vida diferentes. Na verdade, qualquer 
uma das gerações acaba por ser órfã sem 

Encontro Intergeracional

a presença da outra. Os jovens precisam 
de compreender que não sabem tudo. 
Precisam de cultivar a sua humildade. 
Precisam de precisar do outro. Os mais 
novos precisam de reconhecer a necessi-
dade que sempre terão dos mais velhos. 
Além disso, a alegria que caracteriza os 
mais novos e que, muitas vezes, já se des-
pediu dos mais idosos, deve ser partilhada 
com o mundo; principalmente com quem 
já se esqueceu do seu significado. Por 
outro lado, os jovens precisam da paz que 
nasce da velhice. Precisam do sossego que 
as suas vidas exageradamente estimulan-
tes nem sempre têm. Em conclusão, este 
encontro de gerações aprofundará bene-
fícios inegavelmente valiosos, tanto para 
quem está ainda a iniciar a aventura da 
vida como para quem já avançou bastante 
no caminho.  

Ana Arrais
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• Bem-aventurados os anciãos acolhe-
dores, ternos e carinhosos, porque terão 
a amizade de meninos, jovens, vizinhos e 
familiares.

• Bem-aventurados os anciãos que se riem 
da sua pouca agilidade e da sua pouca 
memória, porque tornam alegre a vida 
daqueles que o rodeiam.

• Bem-aventurados os anciãos que abrem 
caminho aos jovens e os escutam nas suas 
descobertas e entusiasmos, porque se sen-
tirão jovens de coração.

• Bem-aventurados os anciãos que em vez 
de andarem a queixar-se, vivem amando e 
servindo quanto mais podem, porque serão 
felizes, apesar das suas enfermidades.
• Bem-aventurados os anciãos que vêem 
mais as coisas boas e os valores do pre-
sente do que as desgraças e os males, por-
que eles viverão em primavera, ainda que 
o tempo esteja nublado.

• Bem-aventurados os anciãos animosos 
e que se juntam com os outros para lutar 
juntos pela vida, porque eles serão felizes 
aqui nesta vida e na outra.

• Bem-aventurados os anciãos que sabem 
contar histórias às crianças, deitar migalhas 
aos pardais, regar as plantas do jardim, 
observar pela janela as brincadeiras dos 
pequenotes e falar com alegria do Deus da 
misericórdia, porque eles serão recompen-
sados no Reino dos Céus.

José Carlos Bermejo

Bem-aventuranças 
dos anciãos
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Três amigos morrem e chegam ao céu. 
São Pedro pergunta-lhes:

- Então, o que é que os amigos gostavam 
de ouvir da boca daqueles que vos estão 

a velar lá em baixo?
Diz o primeiro:

- Eu gostava que dissessem: aqui está 
um bom homem que só fez bem à 

humanidade!
Diz o segundo:

- Eu gostava que dissessem: aqui está 
um homem íntegro e um bom pai de 

família…
Diz o terceiro:

- Eu gostava que dissesse: olha, olha ele 
está a mexer!

Anedotas

Três europeus são apanhados por uma 

tribo de canibais, que concede um 

último desejo a cada um:

- Inglês: - Quero fumar o meu 

cachimbo uma última vez.

- O chefe da Tribo: Ok, sem problema 

- Francês: - Quero comer bem pela 

última vez.

- O chefe da Tribo: Ok, sem problema 

- Português: - Quero comer morangos.

- O chefe da Tribo: - Mas nesta época 

do ano não há morangos...

- Português: - Não faz mal, eu espero!

No tribunal pergunta o juiz ao réu:

- O senhor sabe tocar bateria?

- Não senhor doutor juiz.

- Então porque roubou a bateria ao 

seu vizinho?

- Porque ele também não sabe.

  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 ..................



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.

Março
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São Félix III

Santa Ângela da Cruz 

São Ticiano de Brescia 

S. Casimiro 

Santo Eugénio Palatino   

IV Domingo da Quaresma

Santas Perpétua e Felicidade

São João de Deus

Santa Francisca Romana 

São Simplício 

São Constantino

Santos Vicente, Ramiro e Companheiros 

V Domingo da Quaresma

Santa Matilde

Santa Luísa de Marillac

São Clemente

São Patrício 

São Cirilo de Jerusalém

São José

Domingo de Ramos

Santa Catarina de Génova

São Basílio de Ancira

São Turíbio de Mongrovejo

Quinta-feira Santa

Sexta-feira Santa

São Pedro de Sebaste

Páscoa

Santo Estevão Harding 

São Marcos

São Leonardo

São Renato 

Q.M

L.C

Q.C

L.C

Q.M

Agricultura
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Marcas Indeléveis
A propósito do 50º aniversário da morte do 
Venerável Monsenhor Alves Brás, coloquei-me 
a questão: porque surgem figuras incontorná-
veis que marcam não só a vida individual mas, 
mais ainda a vida das sociedades e dos povos? 
Figuras que a história não consegue apagar da 
memória colectiva.
Um relance rápido pela biografia do Padre 
Alves Brás e chegaremos à conclusão de que 
a lógica de Deus é diversa da humana e por 
outro lado concordaremos com a doutrina 
paulina quando ensina: “é na fraqueza que se 
revela totalmente a minha força” (2Cor 12,9).
Joaquim Alves Brás nascido para a terra e para 
o céu, em Março, mês da primavera, aprendeu 
no seio da sua família o esforço por contornar 
e vencer dificuldades, apreendeu dos trabalhos 

agrícolas a atenção, o cuidado que é necessário 
dispensar aos terrenos, às sementes… apren-
deu o cuidado permanente que estes requerem 
para não serem prejudicados no processo vital 
de crescimento.
Mais do que isso, o Joaquim soube na perfeição 
transpor estes cuidados para o trato dispensa-
do às pessoas, nomeadamente às mais pobres 
e necessitadas.
50 anos volvidos sobre a sua entrada no Reino 
do Pai, uma multidão imensa continua no 
encalce dos seus ensinamentos; na fidelidade 
ao Carisma que o Espírito nele suscitou e 
nos deixou como legado; numa constante 
atenção aos sinais dos tempos e à novidade 
que o Espírito Santo vai sugerindo: Fazer o Bem 
benfeito para Glória da Santíssima Trindade e 
santificação da família.

Deolinda Araújo

Almanaque de Santa Zita 2016 1716



Definição de Pai
Pai que aos olhos da criança é herói
Pai que aos olhos do jovem é vilão
Pai que aos olhos do adulto é um amigo
Pai que aos olhos do velho é saudade

Quando eu te via como herói
Não sabia quase nada da vida
Sentia-me seguro ao teu lado
Eu só queria ser teu filho

Quando eu te vi como vilão
Pensava que já sabia tudo sobre a vida
Não queria proteção
Eu só queria ser herói

Quando eu te vi como amigo
Pude dar conta dos erros cometidos
Foi quando realmente te conheci
Que entendi o sentido da vida

Quando me dei conta da tua falta
A idade já me tinha alcançado
Já não era mais herói, nem vilão
Nem amigo e nem solidão

Pai, tornou-se a soma de tudo aquilo que foi
De tudo aquilo que eu pensei que fosse
A síntese da vida que hoje eu vivo
A minha definição da palavra PAI!

Luís Alves
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A pureza 
de coração
Jesus disse: Felizes os puros de coração porque 
verão a Deus. (Mt 5,8)
“Puro” quer dizer: sem mistura de segundas 
intenções. A pureza é a limpeza do nosso 
coração quando olhamos, pensamos ou nos 
aproximamos de alguém: é agir sem egoísmo. 
O ideal é uma pessoa ter um coração tão puro 
que não se importasse que todos os seus 
pensamentos e intenções fossem conhecidos 
de toda a gente.
O amor puro dos filhos implica respeitar e 
escutar os pais, obedecer-lhes e ajudá-los 
quando precisarem.
O amor puro de um casal implica cada um 
preocupar-se sinceramente com o bem do 
outro, em vez de o querer usar ou possuir sim-
plesmente para o seu próprio bem-estar. Passa 
pela ajuda, pela verdade, pela fidelidade e pela 
busca do diálogo de coração aberto, sem o qual 
não é possível crescer numa relação a dois.
O amor puro dos namorados implica aprender 
e assumir a responsabilidade pelo outro, em 
fidelidade. Passa também pelo crescimento a 
dois, dando tempo ao tempo na aprendizagem 
da intimidade e compromisso. Parte fundamen-
tal deste caminho é ir percebendo se a vontade 
de Deus para os dois é o seu casamento.
O amor puro dos amigos consiste em querer 
e promover sinceramente o bem do outro. 
Querer o seu crescimento como pessoa e estar 
lá para ele, gratuitamente, sem cobrar ou exigir 
exclusividade.

in GPS da Vida Cristã

  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 ..................
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São Hugo

São Francisco de Paula

II Domingo do Tempo Pascal

Santo Isidoro

São Vicente Ferrer

São Marcelino

São João Baptista de La Salle 

São Dionísio de Alexandria

Santo Acácio

III Domingo do Tempo Pascal

Santo Estanislau 

São Júlio I

São Martinho I

São Valeriano 

Beato Damião de Molokai 

Santa Engrácia

IV Domingo do Tempo Pascal

São Francisco Solano 

São Leão IX

Santa Sara da Antioquia

Santo Anselmo

São Agapito

Santo Adalberto

V Domingo do Tempo Pascal

São Marcos

Santa Alda

Santa Zita

São Pedro Chanel

Santa Catarina de Sena 

São Pio V

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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Uma força 
invencível
As mudanças políticas, económicas, so-
ciais, religiosas que tão vertiginosamente 
sucedem, não são suficientes para anular 
descriminações e injustiças que se fazem 
sentir particularmente entre camadas consi-
deradas “menores”, sem grande visibilidade 
ou destaque social. Se acontece assim no 
século XXI, no século XIII, as coisas seriam 
bem piores.
Faço esta introdução para falar de Zita. 
Nasceu em 1218, no povoado de Monsa-
grati, próximo a Luca. Zita foi empregada 
doméstica durante 30 anos. 
Como tantas outras meninas, Zita foi traba-
lhar em casa de nobres ricos. Era a única for-
ma de não se tornar um peso para a família, 
pobre e numerosa. Trabalhava praticamente 
como uma escrava; tinha comida e roupa.
Zita tinha apenas doze anos quando isto 
aconteceu. E a família para quem foi servir 
não costumava tratar bem os seus empre-
gados. Ela sofreu bastante, principalmente 
nos primeiros tempos. Era maltratada pelos 
patrões e pelos demais empregados. Porém 
suportou tudo com humildade e fé, rezando 
e praticando a caridade.
Foi o que tornou Zita famosa entre os pobres: 
amar por amar. Tudo o que ganhava dos 
patrões, um pouco de dinheiro, alimentos 
extras e roupas, dava aos necessitados. Nada 
guardava para si. A consequência disso foi 
que, em pouco tempo, Zita dirigia a casa 

e orientava todos os outros empregados. 
Conquistou a simpatia e a confiança dos 
patrões e a inveja de outros companheiros 
de trabalho.
Onde buscava Zita força para superar tantas 
dificuldades? 
Certamente no contacto íntimo com Jesus, 
nos momentos de oração que aprendera 
na sua família. Perguntava-se sempre a si 
mesma: “Isto agrada ao Senhor?” ou: “Isto 
O desagrada?”
Jesus não olha à condição da pessoa mas ao 
íntimo de cada um. Ele sonda os corações e 
sabe os sentimentos que movem cada um.
Seja qual for a actividade exercida, como 
Santa Zita, busquemos no diálogo com Jesus, 
a luz para descobrir e seguir o caminho do 
amor, que nos faça ver e acolher em cada 
pessoa, o próprio Jesus, mesmo no meio de 
provações e sofrimentos.

Deolinda Araújo
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A vida é dura! Por vezes até, pesada 
demais. Quantas vezes falhamos, quantas 
não conseguimos…Diz a canção: “sozinho 
eu não posso mais…” É fundamental 
nesse momento procurar um Abraço, que 
nos regenere, que nos dê alento, que seja 
um momento marcante. Verdade seja dita 
que muitas vezes esse Abraço não surge. 
É então que no desnorte posso começar 
– se fixar o Teu ROSTO na cruz- a ganhar 
sensibilidade para o Amor com que me 
envolves, e no silêncio deixar que sobre 
mim coloques a capa da Misericórdia e 
da Esperança.  Leva(s) tempo. Mas o que 
desta forma for curado é experiência que 
se guarda para a vida eterna.

José Luís Artur sj 

  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

Paixão e Ressurreição
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Sopa Alentejana

Ingredientes: 
1/2 Pão pequeno (sobras de pão 
saloio, já secas)
2 Dentes de alho
1/4 Ramo pequeno de coentros
½ dl de Azeite 
1 Colher (sopa) de vinagre branco
Sal e pimenta a gosto 
1 Litro de água de cozer bacalhau
2 Ovos 

Corte o pão em fatias finas, e estas em 
pedaços.
Pique finamente o alho e os coentros 
e coloque-os numa saladeira ou numa 
taça.
Junte o azeite e o vinagre e tempere 

com sal e pimenta a gosto. A água de 
cozer o bacalhau já deverá estar tem-
perada. Mexa bem e deixe repousar 
enquanto prepara os ovos. Aqueça 
a água num tacho ao lume. Quando 
estiver a borbulhar escalfe os ovos, 
um a um, por 3 a 4 minutos cada, con-
soante aprecie a gema mais cozida ou 
mais crua.
Com a ajuda de uma escumadeira 
retire os ovos para os pratos de servir.
Disponha o pão por cima no molho 
vinagrete e vire as fatias, para que 
todas absorvam um pouco do molho. 
Regue com a água de escalfar os ovos, 
ainda a ferver, e sirva de imediato, com 
o ovo escalfado.
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VI Domingo do Tempo Pascal

Santo Atanásio

Santos Filipe e Tiago

Santo António

Santo Hilário de Arles

Beata Ana Rosa Gattorno 

Santo Agostinho Roscelli 

Ascensão do Senhor

São Gregório

São Henrique

Santa Estela 

Santos Nereu e Aquileu 

N. Sr.ª de Fátima 

São Matias 

Domingo de Pentecostes

São Simão Stock 

São Pascoal

S. João I 

São Celestino V

São Bernardo de Sena 

São Eugénio 

Santíssima Trindade

São João Baptista de Rossi

São David da Escócia

Santa Maria Madalena de Pazzi 

São Filipe de Néri

São Agostinho de Cantuária

São Bernardo 

Corpo de Deus 

Santo Isaac

Visitação de Nossa Senhora

Maio
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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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Ser mãe é…
Ser mãe é ter o coração aberto para o mun-
do, é viver em tempestade e calmaria cons-
tante, é sofrer com a intensidade de tufões e 
esquecer tudo com um sorriso do nosso filho. 
É aprender que ser fraca não é opção. É ser 
chapéu-de-chuva e sol persistente, sem que 
as estações possamos controlar. 
Ser mãe é viver por dois, por três, por vinte, 
por quantos filhos tivermos. É morrer vezes 
sem conta por cada passo mal dado por 
cada lágrima derramada e renascer por cada 
etapa completa, por cada meta alcançada. 

Ser mãe é transformar lágrimas em sorrisos 
e tristezas em alegrias.
Ser mãe é viver todos os dias com a inten-
sidade de só um. 
Ser mãe é ambicionar ser cura e remédio 
para todos os males. É crescer sem contro-
larmos e transformarmo-nos permanen-
temente.
Ser mãe é sermos finalmente completas 
e termos o coração dividido, ou melhor, 
multiplicado. É amar incondicionalmente,  
intensamente! É ser amada invariavel-
mente!

Tânia Antunes
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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

Estás 
comprometido(a)? 

Há apelos do mundo que ficam 
sem resposta! 

Tu podes dar uma resposta!
Como? Responde! 

Sacerdote, Consagrado(a), Pai/

Mãe de Família … 

Sê fiel e não tenhas medo!
Marina Amaro

“Há mais ou 
menos vocações 
do que 
antigamente? 

Não se pode responder por compara-
ção, as referências mudaram. Mas há 
mais padres e freiras de outro estilo, 
de outras preocupações e formação, 
há mais para certo tipo de missões. E 
há mais voluntários e leigos compro-
metidos. E também há mais e diferen-
ciados apelos do mundo que ficam 
sem resposta! A questão é outra: 

será que cada 
um de nós está 

a ser fiel a si próprio 
e não tem medo 

do ideal?”
Vasco Pinto Magalhães
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Bacalhau recheado
com Presunto

Ingredientes: 
4 Postas de bacalhau
2 Cebolas médias
2 Tomates
1 Folha de louro
2,5 dl de azeite 
Presunto
Colorau q.b.
Pimenta q.b.
Pão ralado

Coloque de molho o bacalhau, 
durante 24 horas ou mais, conforme a 
espessura, tendo a atenção de mudar 
a água várias vezes. Com uma faca 
bem afiada, retire-lhe a pele. Depois, 

com todo o cuidado, abra-as ao meio, 
fazendo um golpe transversal a todo 
o comprimento, mas sem separar as 
duas metades. 
Recheie cada posta com uma fatia fina 
de presunto. 
Numa assadeira, deite as cebolas 
cortadas em rodelas finas, o tomate 
maduro e limpo, com pele e pevides 
previamente esmagado. Junte a folha 
de louro, partida aos pedaços, e por 
cima coloque as postas de bacalhau. 
Regue com azeite e polvilhe-as com 
colorau, pimenta e pão ralado. Leve 
a assar no forno, sem esquecer de 
regar várias vezes com o molho, até 
o bacalhau estar assado e dourado. 
Acompanhe com batatas fritas em 
rodelas grossas e azeitonas pretas. 
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São Justino

Santos Marcelino e Pedro 

Sagrado Coração de Jesus

São Quirino

X Domingo Tempo Comum 

São Norberto

Santo António Maria Gianeli

São Guilherme

São Efrém 

Santo Anjo da Guarda de Portugal

São Barnabé

XI Domingo Tempo Comum 

Santo António de Lisboa 

São Metódio

Santa Germana

São João Francisco Regis 

Santo Ismael 

Santa Juliana

XII Domingo Tempo Comum

Beatas Sancha e Mafalda 

São Luís Gonzaga

São Paulino de Nola

São José Cafasso

Nascimento de S. João Batista 

São Próspero de Aquitânia

XIII Domingo Tempo Comum

São Cirilo de Alexandria 

Imaculado Coração da Virgem Santa Maria

São Pedro e São Paulo

Os Primeiros Santos Márt. da Ig. de Roma

Junho
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Agricultura
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
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Viver o desporto
Praticar desporto é uma das actividades 
que melhor nos fazem sentir: não só toni-
ficam o corpo como relaxam a mente de 
forma que os verdadeiros benefícios que 
dele derivam aplicam-se a ambos.
A atitude de quem desenvolve este tipo 
de actividade devia ser precisamente 
desportista: ter como objectivo não tanto 
os resultados mas o bem-estar, o prazer e 
o divertimento provenientes dessa prática.

Serás um desportista se…
1. …seguires os conselhos que te foram 
dados (porque não há-de haver algo de 
bom naquilo que o teu treinador ou instrutor 
pensa e diz?)
2. …evitar explosões de raiva (atirar a ra-
quete ao chão é um gesto infantil, mesmo 
que o seu autor seja um campeão que “vale” 
milhões), tal como os gestos e palavras gros-
seiros e vulgares (ainda que os campeões de 
ouro sejam os piores mestres nestas coisas).
3. …encorajares, em vez de criticares, os 
teus colegas de equipa: assim serás uma aju-

da melhor para eles (e também simpático).
4. …aceitares sem protestos as decisões do 
júri ou do árbitro e se, em caso de discussão 
mantiveres a dignidade e o controle (tenta 
mostrar-te uma pessoa adulta e não uma 
criança caprichosa: farás muito melhor 
figura).
5. …fores leal, cavalheiro e generoso para 
com o adversário (esperando que ele faça 
o mesmo contigo).
6. …souberes avaliar as tuas forças e agi-
res em conformidade: se não estiveres em 
forma, deve ser tu a retirar-te do teu posto 
na equipa e cedê-lo a quem puder “render” 
mais do que tu.
7. …preferires perder a vencer com medidas 
desleais e má educação (pois vencer com a 
desonra não é grande resultado!).
8. …se, quando perderes, não te puseres a 
inventar desculpas (o sol, o vento, a forma 
física…) e souberes congratular-te com o 
vencedor (não te daria prazer também a ti?); 
se, quando venceres deres os parabéns ao 
derrotado, mas sem pareceres falso – não 
lhe digas que jogou bem se não for verdade: 
antes agradece-lhe por ter jogado contigo.

Paola Dessanti
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Brincar 
é tão importante que 
é quase trabalho!
Para o bebé a brincadeira é fundamental 
para descobrir o que o rodeia e os que o 
rodeiam. Os pais sorriem, falam com ele 
e este responde ao jogo da mesma forma. 
Antes de começar a falar já percebeu “onde 
está o nariz, onde estão os olhos, onde está a 
boca?”, através do jogo com os pais.
Ou seja, brincar é fundamental para as 
crianças, sendo que é através dela que 

desenvolvem funções cognitivas e motoras. 
É através da brincadeira que a criança desen-
volve a linguagem, o pensamento (aprende a 
seguir as regras de um jogo, a fazer puzzles), 
desenvolve músculos (ao cortar com uma 
tesoura) e músculos ainda mais exigentes 
(ao trepar, ao saltar), que desenvolve a sua 
criatividade e imaginação (ao criar histórias) 
e mesmo as suas capacidades sociais (assu-
me papéis diferentes durante a brincadeira).
É através do brincar que a criança exprime 
muitas das suas emoções. Uma observação 
mais cuidada permite vê-la passar da agres-
sividade ao carinho, da tristeza à alegria. À 
medida que vai brincando vai resolvendo 
problemas, questões que ela própria levanta 

“Não paramos de brincar porque envelhecemos, 
envelhecemos porque paramos de brincar.” 
(yotube- brincar é importante, Renata)
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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

neste processo. É assim que ela lida com 
experiências passadas, presentes e aprende 
igualmente a lidar com situações futuras.
É igualmente no brincar que se criam laços, 
com as outras crianças e com os adultos 
(pais, avós, amigos), que se aprende a esta-
belecer e a respeitar limites. Dito assim, afi-
nal brincar parece ser muito mais importante 
do que aparenta ser. E é, de facto. 
Há quem atribua ao brincar da criança o 
mesmo significado que trabalhar. Porque 
é isso mesmo, a criança desenvolve muito 
trabalho em todo este seu brincar. 
A brincadeira é tão importante para a crian-
ça que foi reconhecida como um direito seu 
pela Comissão dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas. 
Por isso, e apesar de saber as limitações 
que muitos pais têm durante a semana para 
acompanhar os filhos nas suas brincadeiras 
durante a semana, aproveite os fins-de-
-semana da melhor forma e vá para espaços 
abertos onde eles podem correr, pular, trepar, 
actividades que vão ajudar a estabelecer as 
ligações neuronais e com isso excelentes 
capacidades a nível cerebral. 
Deixe-se contagiar pelas brincadeiras deles 
e envolva-se, recue à sua meninice e lembre-
-se como era feliz quando brincava com os 
amigos da sua idade, as memórias que ainda 
tem desses momentos e dê aos seus filhos a 
hipótese de poderem também eles criar as 
suas. Não os sente em frente da televisão, 
do computador, do jogo. Mas, dê o exemplo, 
e brinque com eles.  

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

Um português caminha pelo deserto a gritar: - Água... Água... Estou a morrer de sede! Entretanto, avista um homem que vem na direcção dele: - Amigo, água... Ajude-me! - Lamento, mas só vendo gravatas! E o homem continua o caminho, desesperado, à procura de água. Já de rastos, avista um bar no deserto. - Água, por favor! Diz o porteiro: - Aqui só entra quem tiver gravata!
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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)
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Em 2016 

celebração dos 50 Anos 

da Morte do Fundador, 
Venerável Monsenhor 
Joaquim Alves Brás.

Saiba do programa detalhado em 
todas as casas de Santa Zita!



Julho Agricultura
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 

São Bernardino Realino

XIV Domingo Tempo Comum

Santa Isabel de Portugal 

Santo António Maria Zacarias

Santa Maria Goretti

Beato Diogo de Carvalho

Santo Adriano III

Santa Verónica de Julianis 

XV Domingo Tempo Comum

São Bento

Santa Verónica 

São Henrique

São Camilo de Lélis

São Boaventura

Nossa Senhora do Carmo 

XVI Domingo Tempo Comum

São Bartolomeu dos Mártires 

Santas Justa e Rufina

São Apolinário 

São Lourenço de Brindes

Santa Maria Madalena

Santa Brígida 

XVII Domingo Tempo Comum

São Tiago

São Joaquim e Santa Ana

Santa Natália 

Santo Inocêncio I

Santa Marta 

São Pedro Crisólogo

XVIII Domingo Tempo Comum
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Oração
A Saúde 
Senhor,
Tu sabes como desejo a saúde,
Como vivo os meus achaques,
Como são os meus limites do corpo e da 
mente.

Eu desejo viver apaixonadamente sempre,
Desejo a autêntica saúde,
Em todo o meu ser,
No fundo do meu coração.

Dirijo-me a Ti,
Porque Tu alegras meu coração,
Dás asas ao meu interior,
Podes curar as minhas feridas internas.

Desejo, Senhor,
Ser dono de mim próprio
E, por quanto possível, servidor dos 
demais,
Mesmo na limitação.

Ajuda-me a viver saudavelmente
As experiências dolorosas da vida,
A crescer na pequenez, 
A viver saudavelmente.
Ámen.

Para uma reflexão pessoal 
ou em grupo 

• Vivo a saúde como algo que não afecta 
apenas o meu corpo, mas também a minha 
mente, os meus sentimentos, as minhas 
relações, o meu espírito. Reflicto sobre isso.

• Para viver saudavelmente é preciso do-
minar bem os próprios sentimentos, pensar 
bem. Em que sentido penso bem e em que 
aspectos não?

• Planeio algumas áreas da minha saúde 
que poderiam melhorar pensando-a como 
tarefa e como harmonia que dependem 
de mim.

José Carlos Bermejo
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Dia dos avós

O dia dos Avós celebra-se no dia 26 de 
julho, pois nesta data são igualmente 
comemorados os dias de Santa Ana e  
S. Joaquim, pais de Maria e Avós de Jesus 
Cristo.
Porque se fala hoje, com tanta insistência, 
dos Avós?! Diz o povo que os “avós são 
pais duas vezes” ou ainda que os avós são 
“pais com mel” …
Em face das imensas dificuldades do 
quotidiano de famílias com filhos, quer de 
origem financeira, quer de falta de tempo, 
são os avós que, conforme a saúde de que 
dispõem, vão preenchendo lacunas e acom-
panhando os netos. Em jovens também 
muitos deles se confrontaram com sérias 

dificuldades no seu desempenho como 
pais criando os seus filhos e quantas vezes! 
Prescindindo até de vida pessoal para lhes 
proporcionar o essencial.
No passado, não muito longínquo, a edu-
cação transmitida em casa, contemplava 
um vasto código de valores, em que so-
bressaíam sólidos valores éticos. Os avós 
educaram os seus filhos, também com 
salários reduzidos, em muitos casos, e não 
dispondo de um Estado Social abrangente 
no que se refere a cuidados de saúde e a 
um sistema escolar alargado. No nosso 
país não existia, como hoje, o Serviço Na-
cional de Saúde nem um sistema escolar 
tão desenvolvido. Todavia, a matriz cristã 
era forte referência para a educação dos 
jovens. Hoje, infelizmente, o materialismo 
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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 ..................

exacerbado sobrepôs-se a tudo, até à 
própria família.
Levar e trazer as crianças da catequese, 
motivá-las para o significado das festas 
Litúrgicas, mostra-lhes que o Bem e o Belo 
se complementam já é tarefa dos Avós, 
que não só os alimentam, como lhes dão 
a conhecer o Pão do Espírito, presente na 
relação com os outros.
Fala-se da Escola de pais, porque os adultos 
são necessariamente, para além da herança 
genética, fiéis imitadores do que aprende-
ram em casa com os seus progenitores. 
Poder-se-á, sem margem de erro, falar 
também da Escola de avós, para a qual foi 
hoje transferida missão semelhante.
A entreajuda, o gosto pelo cumprimento 
do dever e o espírito de entrega são, 
sem dúvida, apanágio dos nossos Avós. 
Acarinhemo-los e demos graças a Deus 
por os termos ainda connosco, disponíveis 
e solidários.

Maria Inês Ferreira 

Um cão vai passar férias ao Algarve. 

Nisto vê um gato e ladra:

- Au au!

E o gato:

- Au Au.

- Au? Mas tu não devias miar? – diz o cão.

E o gato responde:

- Miar? Sim… mas nós aqui em baixo 

se não soubermos mais que uma língua 

estamos tramados!

Estava um indivíduo aos berros com uma mosca. Dizia ele:- Voa!… Voa!… Não ouves?! Voa!Entretanto, chega outro indivíduo e pergunta:- O que é que estás a fazer?Responde o primeiro:- Olha, tirei as asas a esta mosca e ela agora não quer voar!O outro:- Pudera! As moscas sem asas ficam surdas…
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São Afonso Maria de Ligório

Santo Eusébio de Vercelas 

São Reinaldo de Ravena

São João Maria de Vianey

Dedicação da Basílica de Santa Maria 

Transfiguração do Senhor 

XIX Domingo Tempo Comum

São Domingos 

Santa Teresa Benedita da Cruz

São Lourenço 

Santa Clara

Santa Joana Francisca de Chantal

Santos Ponciano e Hipólito

XX Domingo Tempo Comum

Assunção da Virgem Maria

Santo Estêvão da Hungria

Santa Beatriz da Silva

Santa Helena 

São João Eudes 

São Bernardo 

XXI Domingo Tempo Comum

Virgem Santa Maria, Rainha 

Santa Rosa de Lima

São Bartolomeu

São Luís de França 

Santa Joana Isabel 

Santa Mónica

XXII Domingo Tempo Comum

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.

Agosto Agricultura
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Ser voluntário é.... 
É regar todos os dias seres para conseguirem 
ter a capacidade de semearem brincadeiras 
e florirem sorrisos. É tornar radiantes os dias 
de chuva e colorir momentos marcantes.
Ser voluntário é ser uma torrada quente que 
salta todos os dias numa linda manhã para 
alimentar quem mais necessita. É fantasiar 
um mundo feliz e alegre para evitar medos e 
receios e criar felicidade. É mostrar que voar, 
pular, brincar e ajudar é importante.
É partilhar um coração com vários coraçõe-
zinhos, é despertar o bom que há em nós e 
nos outros, é ajudar e ser ajudado, é estar 
presente, é dedicar e aprender. Ser voluntário 
é ser responsável, interessado e corajoso, é 
ter sentimentos, é demonstrar que se pode 

ter valor e ser um diamante nos bolsos dos 
outros, é ser bondoso sem receber nada 
em troca, é ter um coração GIGANTE, é 
sentir-se útil.
Ser voluntário é ter alguém com quem falar 
e ajudar, é uma maneira de relativizar os 
próprios problemas e dar atenção a outros 
mais graves. É tentar dar o dia de amanhã, 
ontem ou hoje.
Ser esta fantástica pessoa é mostrar que 
quem espera sempre alcança e que nesse dia 
irá estar presente sem perder a esperança, 
sonhando com o final feliz que todos espe-
ram a cada segundo que passa.

Seja voluntário e ajude quem precise! 

Joana Beites
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12 - Dia Internacional da Juventude
15 - Festa da Assunção de Nossa Senhora
18 - Dia Mundial Humanitário
19 - Dia Mundial da Fotografia

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

Oração
Invocação 
da ternura
Senhor,
Faz de mim um instrumento eficaz
Da tua ternura.

Senhor, 
Acaricia a minha mente
Para que não seja indiferente nem insen-
sível,
Mas terno e solícito às necessidades
Dos que me rodeiam.

Senhor, 
Acaricia meus olhos
Para que eu reconheça o teu rosto em 
quem
Está ao meu lado
E me conduzam à luz e à ternura interior.

Senhor, 
Acaricia os meus ouvidos 
Para que ouça as vozes que suplicam 
escuta
E as de quem não sabe exprimir com 
palavras.

Senhor,
Acaricia as minhas mãos
Para que não fiquem cerradas nem frias,
Mas para que transmitam calor e proximi-
dade
A quem necessita de uma terna presença 
amiga.

Senhor, 
Acaricia meus lábios
Para que não pronunciem frases vazias,
Mas para que exprimam compreensão e 
bondade, 
Que nascem de um coração terno que ama.

Senhor, 
Acaricia meus pés
Para que possa deixar boa recordação
À minha passagem
Entre os meus irmãos
E deter-se em silencioso e terno diálogo 
Comigo.

José Carlos Bermejo

Para uma reflexão pessoal ou 
em grupo 

• Penso no modo como exprimo e como 
recebo a ternura e o efeito que produz em 
mim.

• Posso exprimir a ternura com todos os 
sentidos. Identifico momentos nos quais 
consigo e outros em que não consigo 
melhorar.

• Aprendo com a ternura que me manifes-
tam algumas pessoas: como é, como fazem 
para transmitir?
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Escalopes de Peru 
Enrolados
Ingredientes: 
Escalopes de peru, pequenos e finos
1 Colher de sopa de margarina
2 Cebolas 
100g de bacon
100g de queijo tipo barra ou flamengo
1 Copo de vinho branco 
150g de cogumelos laminados 
1 Pacote de 2 dl de natas
Sal, pimenta e noz-moscada q.b.

Preparação:
Espalme os bifinhos sem escangalhar 
e tempere-os com o sal, noz-moscada 
e pimenta.
Descasque as cebolas, corte-as em 
rodelas e, num tachinho, leve ao lume 
com a margarina. Quando estiverem 

levemente alourados, retire do lume.
Retire a pele do bacon e corte-o em 
tirinhas; a mesma quantidade dos 
bifes.
Estenda os bifinhos de peru e divida 
a cebola por todos, aconchegando-a 
no centro; sobre cada bifinho coloque 
uma tira de bacon e outra de queijo. 
Enrole com cuidado e ate nas pontas 
com fio incolor.
Num tacho, leve ao lume a aquecer 
uma colher de margarina, junte os roli-
nhos e faça-os alourar bem, mas sem 
deixar queimar a gordura. Junte-lhe os 
cogumelos, o vinho e as natas e deixe 
ferver tapado, durante cinco minutos; 
depois destape e deixe ferver até o 
molho estar bem apurado.
Retire-os para um prato, tire os fios 
e sirva-os acompanhados com arroz 
branco, puré ou batatas fritas, salada 
de alface ou tomate.
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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.

Santa Beatriz da Silva 

Santa Doroteia 

São Gregório Magno

XXIII Domingo Tempo Comum

Beata Teresa de Calcutá

Santo Eleutério

Santa Regina

Natividade da Virgem Santa Maria 

São Pedro Claver  

São Nicolau Tolentino

XXIV Domingo Tempo Comum

Santíssimo Nome de Maria 

São João Crisóstomo

Exaltação da Santa Cruz

Nossa Senhora das Dores 

São Cornélio e São Cipriano  

São Roberto Belarmino

XXV Domingo Tempo Comum

São Januário 

Santos André Kim Taegon e Companheiros

São Mateus

São Maurício

São Pio de Pietrelcina 

São Pacífico 

XXVI Domingo Tempo Comum

Santos Cosme e Damião 

São Vicente de Paulo

São Venceslau 

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

São Jerónimo

Setembro Agricultura
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Poema
Tempo sem tempo
Preciso de tempo, necessito desse tempo
Que outros deixam abandonado
Porque lhes sobra ou já não sabem
O que fazer com ele,
Tempo
Em branco,
Em vermelho,
Em verde,
Até em castanho-escuro, 
Não me importa a cor;
Cândido tempo,
Que eu não posso abrir
E fechar como uma porta.
Tempo para olhar para uma árvore, um 
farol,
Para andar pelo fio do descanso,
Para pensar que bom, hoje é inverno,
Para morrer um pouco
E nascer logo a seguir,
E para me aperceber,
E para me dar corda,
Preciso de tempo, o suficiente para
Divagar umas horas na vida,
E para investigar porque estou triste
E adaptar-me ao meu esqueleto antigo.
Tempo para me esconder
No canto de um galo
E para reaparecer
Num relincho,
E para estar de dia,
Para estar à noite,
Tempo sem recato e sem relógio.
Quero dizer preciso,
Ou seja, necessito,
Digamos que me faz falta
Tempo sem tempo.

Mario Benedetti
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Em família
Como evitar uma 
vida infernal
Uma família compõe-se de pessoas e cada 
uma delas quer ser reconhecida como tal. 
O que significa que o maior gesto de delica-
deza que podemos ter para com cada uma 
delas é a de a ter em contar. Pelo contrário, 
a má educação é uma forma de cegueira 
que nos impede de ver os outros e, por isso 
nos impede de os respeitar.
Viver juntos não é fácil: trata-se de fundir 
uma série de exigências, hábitos, desejos 
que (nem de propósito) muitas vezes en-
tram em conflito. Assim, se não estivermos 
armados com uma boa dose de paciência e 
não pusermos em movimento uma série de 
características recíprocas, a vida em família 
acaba por se tornar um inferno.

O que não se deve fazer:

1. Resmungar e queixar-se de tudo o que 
não gostas;

2. Ser vulgar ou grosseiro;

3. Arreliar-se ou entrar em vinganças 
mútuas;

4. Envergonhar os pais e os irmãos ou 
irmãs diante dos seus amigos;

5. Meter o nariz em tudo;

6. Mentir;

7. Interromper os outros enquanto estão 
a falar (sobretudo ao telefone);

8. Aceitar compromissos que são de 
outros sem os informar ou saber se 
concordam;

9. Ler o correio e o diário dos outros.
Paola Dessanti
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  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 ..................

As sete obras 
de misericórdia 
espirituais:
1. Dar bons conselhos
2. Ensinar os ignorantes 
3. Corrigir os que erram 
4. Consolar os tristes 
5. Perdoar as injúrias 
6. Suportar com paciência 
    as fraquezas do nosso próximo 
7. Rezar a Deus por vivos 
    e defuntos.

As sete obras 
de misericórdia 
corporais:
1. Dar de comer a quem tem fome 
2. Dar de beber a quem tem sede 
3. Vestir os nus 
4. Dar pousada aos peregrinos 
5. Visitar os enfermos 
6. Visitar os presos 
7. Enterrar os mortos.
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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.

Outubro Agricultura

Q.M

L.N

L.N

Q.C

L.C

Santa Teresa do Menino Jesus 

XXVII Domingo Tempo Comum

São Dionísio

São Francisco de Assis

São Simão 

São Bruno

Nossa Senhora do Rosário

Santo Hugo de Génova  

XXVIII Domingo Tempo Comum 

São Paulino

São Alexandre Sauli

São Serafim

Beata Alexandrina de Balasar  

São Calisto I

Santa Teresa de Jesus 

XXIX Domingo Tempo Comum 

Santo Inácio de Antioquia

São Lucas

São Paulo da Cruz

Santa Irene 

Santa Celina 

Santa Salomé 

XXX Domingo Tempo Comum

Santo António Maria Claret

Santos Crispim e Crispiniano

Santa Paulina Jaricot 

Beato Gonçalo de Lagos  

São Simão e S. Judas 

São Narciso

XXXI Domingo Tempo Comum 

Santa Margarida da Hungria
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Cabrito
à Beiroa
Ingredientes: 
1,5 Kg de cabrito 
50g de banha 
50g de manteiga  
3 Cebolas 
2 Dentes de alho  
1 Folha de louro 
1 Colher (sopa) de vinagre 
2 dl de vinho branco  
750g de batatinhas novas  
1 Raminho de salsa  
Sal, pimenta e colorau q.b. 

Preparação:
Corte o cabrito em pedaços e tempere-
-os com sal, pimenta e colorau. Aqueça 
a banha e a manteiga, core o cabrito e, 
sobre ele, disponha as cebolas e os alhos 
picados. Adicione o louro e o vinagre e 
deixe cozinhar, regando com o vinho. 
A meio da cozedura, disponha as bata-
tinhas à volta do cabrito e leve ao forno 
25 minutos. No fim, junte o raminho de 
salsa e sirva.
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Pastéis de Cenoura

Ingredientes: 
4 Postas de bacalhau
800g de cenouras 
1 Ovo
Açúcar q.b.
Sal q.b.
200g de farinha de trigo com fermento
Azeite para fritar
Canela em pó q.b.

Preparação:
Descasque as cenouras, lave-as e 
coza-as em água temperada com sal.
Depois de bem cozidas, escorra-as 
sobre um pano e reduza-as a puré. 
(Pode ser com a varinha mágica).
Bata o ovo com três colheres (sopa) 
de açúcar e junte o polme de cenoura. 
Adicione a farinha, envolva tudo, e 
com duas colheres molde pequenos 
pastéis. Frite-os em óleo quente. 
Escorra o excesso de gordura sobre 
papel absorvente e polvilhe os pastéis 
com açúcar e canela.
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Datas a recordar ..................
  1 - Dia Internacional do Idoso
  4 - Dia Mundial do Animal
  5 - Implantação da República em Portugal
  8 - Dia Internacional para a Redução 
       de Desastres
10 - Dia Mundial da Saúde Mental
16 - Dia Mundial da Alimentação
17 - Dia Internacional para a Erradicação
       da Pobreza
31 - Dia Mundial da Poupança

Fatias Douradas

Ingredientes: 
600g de pão de forma  
750g de açúcar  
400g de água 
8 Ovos 
50g de manteiga  
Canela q.b.

Preparação: 
Preparação:
Corte o pão às fatias finas e tire-lhe a 
côdea. Passe-as pelos ovos batidos e 
coloque a cozer no açúcar em ponto 
de pérola, misturado com a manteiga.  
Retire com uma escumadeira. Sirva 
em taça, polvilhadas com canela e 
a restante calda. Enfeite com cerejas 
cristalizadas ou outras frutas frescas.
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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%.

Q.M

Q.C

L.N

L.C

Todos os Santos

Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos

São Martinho de Porres

São Carlos Borromeu

São Zacarias e Santa Isabel

XXXII Domingo Tempo Comum

São Herculano 

Beata Isabel da Trindade

Dedicação da Basílica de Latrão 

São Leão Magno

São Martinho de Tours 

São Josafat

XXXIII Domingo Tempo Comum

Santo Estêvão Teodoro 

Santo Alberto Magno

Santa Gertrudes

Santa Isabel da Hungria

Dedicação Basílicas de S. Pedro e S. Paulo 

São Rafael de São José

Domingo de Cristo Rei

Apresentação de Nossa Senhora 

Santa Cecília

São Columbano 

Santo André Dung-Lac e Companheiros

Santa Catarina Alexandrina 

Beato Tiago Alberione 

I Domingo de Advento

São Tiago da Marca

São Saturnino de Toulouse 

Santo André

Novembro Agricultura
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Farófias

Ingredientes: 
1Litro de leite  
1 Limão 
1 Vagem de baunilha  
4 Ovos 
1 Colher de café de farinha maisena  
175g de açúcar 
Canela q.b.

Preparação:
Coloque o leite ao lume com a 
casca do limão cortada fininha 
e a vagem de baunilha. Bata as 
claras em castelo muito firme.  
Logo que o leite ferva, deite as claras 
às colheradas e deixe cozer rapida-
mente. Tiram-se com uma escuma-
deira para um prato de serviço. Retire 
o leite do lume, passe por um passa-
dor e junte a farinha maisena desfeita 
num pouco de leite frio, as gemas e 
o açúcar. Mexa bem e coloque nova-
mente ao lume para engrossar. Regue 
com o creme e polvilhe com canela.
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Bolo de chocolate

Ingredientes: 
Para a massa: 
1 Chávena de açúcar 
2 Chávenas de farinha 
4 ovos 
1 Chávena de óleo 
1 Chávena de leite morno  
1 Chávena de chocolate em pó 
1 Colher de sopa de fermento 
1 Pitada de sal 

Para a cobertura: 
200g de chocolate de culinária (1 
tablete) 
1 Lata de leite condensado 
Leite q.b.

Preparação:
Bata os ovos e com o óleo à parte e 
lentamente vá juntando o açúcar, a 
farinha, o fermento e o sal. Bata muito 
bem. Acrescente o chocolate em pó e 
a água morna, envolva tudo e deite 
numa forma sem buraco barrada com 
margarina e polvilhada com farinha. 
Vai ao forno a 170/180º durante 40 
minutos. Entretanto, leve a lume 
brando o chocolate em pedaços, 
juntando-lhe o leite condensado e 
um pouco de leite, mexendo sem-
pre. Retire do lume quando obter 
um creme aveludado cubra o bolo e 
enfeite a gosto.
Quando o bolo estiver cozido, desen-
forme-o e, quando frio, cubra-o em 
toda a volta. Com o creme enfeite a 
gosto
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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

O perdão
Jesus disse: Se fores apresentar uma 
oferta sobre o altar e ali te recordares que 
o teu irmão tem alguma coisa contra ti, 
deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai 
primeiro reconciliar-te com o teu irmão. 
(Mt 5, 23-24)
Muitas vezes há mal-entendidos e ofensas 
nas relações, até mesmo com pessoas que 
são nossas amigas ou familiares. É nestes 
casos que temos que aprender a perdoar, 
tal como Jesus ensinou.
Um dia S. Pedro perguntou a Jesus: “Quan-
tas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes”. 
Jesus respondeu: “Não até 7 mas até 70 
vezes 7” (Mt 18,22). Ou seja, sempre. O 
perdão deve ser um esforço habitual num 
cristão.
Se for possível, perdoar implica fazer as pa-
zes e chegar à reconciliação com a pessoa 

que nos ofendeu. Se tal não for possível, 
um cristão deve sempre fazer tudo para 
tirar de si a mágoa da ofensa e decidir-se 
interiormente pelo bem do outro (em vez 
da vingança ou de instalar no ressenti-
mento. Se um dia estiver nas suas mãos a 
felicidade ou a infelicidade dessa pessoa, 
escolherá a sua felicidade.

in GPS da Vida Cristã
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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.

Dezembro Agricultura
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São Carlos de Foucauld

São Silvério 

São Francisco Xavier

II Domingo de Advento

São Martinho de Dume

São Nicolau

Santo Ambrósio 

Imaculada Conceição da Virgem S. Maria 

São João Diogo 

Santa Eulália

III Domingo de Advento

Nossa Senhora de Guadalupe

Santa Luzia

São João da Cruz 

Santa Virgínia

Santa Alicia 

São Lázaro

IV Domingo de Advento

São Dário

São Domingos de Silos

São Pedro Canísio 

Santa Francisca Cabrini

São João de Kenty 

São Gregório 

Natal de Jesus

Santo Estevão

São João Evangelista 

Santos Inocentes

S. Tomás Becket

Sagrada Família

São Silvestre I – Papa

Q.M

L.N

Q.C

L.C
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O prazer da 
hospitalidade
Convidar e ser convidado

Quando convidares alguém para 
uma festa:
O primeiro dever de quem faz um convite 
é o de fornecer toda a informação, e de 
uma forma bem clara: quem é convidado 
precisa de saber que tipo de festa vai 
haver (as que reúnem familiares e amigos 
são bem diferentes de outras que apenas 
juntam colegas de escola); a que horas 
começa (para que possa ser pontual); onde 
será (numa casa privada, num salão alu-
gado, num parque…); se é preciso apre-
sentar-se com roupas especiais (como, por 
exemplo, numa festa de pijama) ou se é 
preciso trazer qualquer coisa especial (por 
exemplo, há festas em que está previsto 
cada um trazer comidas ou bebidas). Por 
fim, para evitar equívocos, é bom que o 

convite, seja ele escrito ou oral, peça uma 
confirmação explícita.
Mas a obrigação principal 
de quem convida acontece 
na altura da festa. E consiste 
essencialmente em pôr os 
hóspedes à vontade. Então, 
ele…

• Deve responder prontamente ao inter-
comunicador ou à campainha (antes de os 
convidados, depois de um quarto de hora 
de espera, comecem a ter dúvidas: «Será 
que era hoje?... Será aqui?... Fui mesmo 
convidado?»);

• Deve receber os convidados com um 
sorriso e com palavras de boas-vindas, à 
medida que vão chegando;

• Deve oferecer-se para aliviar os convida-
dos dos seus casacos e mochilas, indo pô-los 
no guarda-roupa ou noutro quarto qualquer; 
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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

• Deve agradecer calorosamente os pre-
sentes mas não deve atirar-se logo sobre 
eles a abri-los, deixando os seus hóspedes 
em segundo plano (pois poderia sugerir 
que o único objectivo da festa era extorquir 
presentes);
• Deve acompanhar os convidados a 
tomar um refresco logo que apareçam, 
convidando-os a servir-se do buffet (sem 
se deter por ali a medir o nível das batatas 
fritas);

• Deve apresentar as pessoas ou grupos 
que ainda se não conhecem entre si;

• Deve passar tempo com cada um dos 
convidados (a não ser que sejam mais de 
duzentos): não se vai convidar uma pes-
soa para depois a ignorar;

• Deve estar continuamente alerta 
para verificar que tudo corra da melhor 
maneira e que os hóspedes estejam de 
facto a divertir-se;

• Deve encerrar a festa agradecendo aos 
convidados por terem vindo, (independen-
temente dos presentes que recebeu).

Paola Dessanti
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Pão-de-ló 
de Margaride

Ingredientes: 
19 Gemas + 6 ovos inteiros
500g açúcar
250g farinha
Raspa de 1/2 limão
Uma pitada de sal
 
Preparação:
Bata os ovos com o sal o açúcar e a 
raspa da casca de limão, durante meia 
hora. Numa batedeira  eléctrica  bata, 
durante 20 minutos.
Junte a farinha, envolvendo-a bem na 
mistura dos ovos.
Forre uma forma com 4 folhas de 

papel almaço, previamente untadas e 
deite dentro o preparado.
Leve a cozer, durante 45 minutos, 
aproximadamente, em forno quente, 
200º, coberto com uma folha de alu-
mínio, ou outro que considere ideal, 
com uma forma igual, colocando o 
papel dentro da forma. O autêntico 
pão-de-ló de Margaride é cozido em 
forno de lenha, em formas de barro 
não vidrado. Estas formas constam 
de três tigelas, duas iguais e uma 
mais pequena, sendo esta colocada 
invertida no centro de uma das outras 
tigelas, formando um cano. Depois de 
forrada com papel grosso, em quadra-
dos sobrepostos, a massa é aí deitada, 
os bicos do papel virados para dentro 
e depois tapada com a outra tigela.

5958 Almanaque de Santa Zita 2016



O Natal tornou-se ao longo do tempo 
uma festa incontornável, quer se seja ou 
não crente. Podemos lamentar o exagero 
comercial que provoca, mas também 
alegrarmo-nos por aquilo que cada pes-
soa prepara para manifestar nesse dia a 
ternura, a presença ou, simplesmente, a 
fidelidade àqueles que lhes são próximos.

Alguns dirão que festejam o aniversário de 
Jesus. Que bela expressão, porque festejar 
o aniversário de uma pessoa é dar-lhe todo 
o lugar e dar graças por aquilo que ela é 
hoje, pelo seu crescimento e pela alegria 
do que ela é.

E com Cristo no mundo e em cada uma 
das nossas vidas? Após dois mil anos, o 
Reino de Deus expandiu-se, os crentes são 
mais numerosos, o Evangelho foi semeado 
pelo mundo...

Preparemos então a casa e o presépio 
como preparamos o espaço para receber 
alguém que nos visita e que nos dá a 
felicidade de acolher.

Dar graças juntos

Em família reservemos tempo para olhar 
para o ano que passou, para dar graças 
por esse crescimento individual, familiar e 
coletivo: os perdões possíveis, as reconci-
liações acolhidas, os medos ultrapassados, 
as alegrias familiares, dos amigos... e 
todos os projetos por concretizar. Cristo 
vem sem cessar para o meio de nós.
Ousemos também nomear as mágoas e 

as perdas, depondo-as nas mãos de Deus, 
Ele que vem para consolar o seu povo, Ele 
que as conhece e não esquece nenhuma.

Entrar juntos no mistério do 
Natal

O Natal não é uma festa individual; é 
toda a Igreja que através do mundo 
acolhe Cristo com a mesma fé. Não há 

Como viver o Natal em família
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fronteiras: a liturgia convida-nos a en-
trar neste grande mistério de Deus feito 
homem, salvador de todo o ser humano, 
convida-nos a estarmos presentes neste 
acontecimento único.

 Trazer cada pessoa a esta festa

Não podemos acolher Cristo sem trazer 
em nós os outros seres humanos. Para 
esse efeito, cada pessoa poderá encontrar 
a maneira de tornar presente os ausentes: 
pequenas luminárias, nomes escritos em 
torno do presépio, fotografias daqueles 
que nos deixaram, um mapa-mundo para 
confiar a Deus aqueles que ainda não o 
conhecem ou que são perseguidos em 
seu nome.

Não hesitemos em sermos atenciosos e 
delicados com pessoas que à nossa volta 
experimentam situações dolorosas: uma 

carta, alguns bolinhos, uma personagem 
para o presépio feita pelas crianças...

Não basta reunir as condições exteriores 
de felicidade para se ser realmente feliz: 
a verdadeira alegria, profunda, duradou-
ra, nasce da relação: com Deus, com os 
outros, consigo próprio.

Anne Mayol 
Coordenadora da Pastoral Familiar 

da diocese de Paris, França 
In “Fêter Noël” 

Trad: Rui Jorge Martins
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À Mesa
Enquanto se come
1- Não se deve fazer comentários desagra-
dáveis em relação aos alimentos que vão 
chegando: se acontecer alguma coisa, não 
se deve proclamar aos quatro ventos – do 
género «Ai! Está uma mosca na sopa!»; 
pelo contrário, deve chamar-se o menos 
possível a atenção das pessoas sobre este 
ou aquele inconveniente. Acima de tudo 
não se deve criticar junto dos convivas 
a comida que é apresentada… como «A 
minha mãe faz bifes muito melhores! 
E são mais grossos!» Pelo contrário, é 
da boa educação congratular-se com 

a cozinheira embora evitando fazê-lo 
quando o assado está esturricado: seria 
uma mentira muito óbvia.

2- Não se devem “explorar” as travessas
à cata das melhores peças: muito menos 
ainda os pratos dos outros convivas (nem 
se deve espetar o garfo no prato vizinho, 
dizendo: «Vá lá, deixa-me provar…»).

3- É uma boa regra nunca cheirar a 
comida: poderias dar a impressão de esta-
res a desconfiar do que te é oferecido (de 
facto, em regra, só se costuma cheirar a 
comida para saber se algo correu mal).

4- Entre as pessoas que estão à mesa, 
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deve haver a delicadeza de se servirem 
mutuamente, porque é sempre gratifi-
cante sentir que alguém faz algo por nós, 
ainda que seja a nossa mãe ou o irmão 
mais novo. Se nos pedirem para fazer pas-
sar a travessa, não se deve aproveitar logo 
para interceptar: primeiro fá-la chegar ao 
destino e depois pede que a façam voltar.

5- Não se deve falar só de comida e de 
barrigadas; senão arriscamo-nos a passar 
por “esganados”. Devem evitar-se tam-
bém todas as conversas macabras, inquie-
tantes, de mau gosto, do tipo… «Mãe, 
onde pôs a minha lata de lagartas que 
estava na cozinha?»

6- Não se devem disparar projécteis de 
papel, de migalhas ou de nozes contra os 
outros convivas, nem por brincadeira nem 
para os chamar à atenção. Nunca se brinca 
com o alimento nem se devem fazer com 
ele enfeites artísticos dentro do prato.

7- O uso público de palitos é um tanto 
arriscado: há demasiada gente a usá-los 
de modo pouco agradável à vista; seja 
como for, deve-se realizar essa operação 
colocando a mão esquerda sobre a boca, 
para impedir um espectáculo que nunca é 
agradável. Se não tiveres a certeza de que 
és capaz, é melhor não o usares.

8- Espirrar e assoar-se são coisas que se 
devem fazer com a máxima descrição: não 
é preciso proclamar… «Atenção! Agora 
vou espirrar!», para os outros se prote-
gerem; muito menos se deve desfraldar o 
lenço (se calhar até já sujo) como se fosse 
uma bandeira.

Paola Dessanti

Duas águias voavam entre as nuvens. 
Passa muito rápido um avião a jacto, que 

deixa um longo rasto de fumo. 
- Este pássaro tem muita pressa

- diz uma. 
- Também tu terias - responde a outra -, 
se tivesses a cauda a arder como ele!

Um funcionário da Assembleia da 
República vai falar com o chefe: 

- Chefe, os nossos arquivos estão a abar-
rotar. Será que não poderíamos deitar 

fora as pastas e documentos com mais de 
vinte anos? 

- Óptima ideia! Mas antes tire uma cópia 
de tudo.

A mãe aborrecida resmunga:
- Estes piolhos estão cada vez mais 

difíceis de apanhar… até parece que são 
inteligentes!

Responde o filho:
- É normal mamã… eles também vão 

à escola todos os dias.

Anda um homem a trabalhar nas obras, 
cai-lhe uma tábua em cima e corta-lhe 

uma orelha. Muito aflito chama os cole-
gas e pede para o ajudarem a procurar 
a sua orelha. Passado um bom bocado 

grita um:
- Eh Matumbino! Encontrei esta orelha. 

É a tua?
- Eh pá, não é não! A minha tinha um 

lápis!
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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 Sexta-feira Ano Novo

9 Fevereiro Terça-feira Carnaval (IPSS)

25 Março Sexta-feira Sexta-feira Santa

27 Março Domingo Páscoa

25 Abril Segunda-feira Dia da Liberdade

01 Maio Domingo Dia do Trabalhador

10 Junho Sexta-feira Dia de Portugal

13 Junho Segunda-feira Dia Sto António (Feriado Municipal)

24 Junho Sexta-feira Dia São João (Feriado Municipal)

29 Junho Quarta-feira Dia São Pedro (Feriado Municipal)

15 Agosto Segunda-feira Assunção de Maria

08 Dezembro Quinta-feira Imaculada Conceição

25 Dezembro Domingo Natal

Feriados em 2016
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2016
Q.M Q.ML.NL.C Q.C

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

10 16 242

12 19 274

14 22 307

4 16 221

8 15 221

10 18 252

13 21 296

14 21 297

9 15 231

09 16 231

12 20 275

14 21 297

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

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

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
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

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
26
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
9

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

D
S
T
Q
Q
S
S

31

30
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2015

2017

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
C
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
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
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

23/30
24/31

25
26
27
28
29

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
31

Outubro
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

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
30
31

Dezembro

F
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24/31
25
26
27
28
29
30

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

1
2
F
4

P
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

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

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

Outubro

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

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
15
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
F
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

P
17
18
19
20
21
22

23/30

24
F

26
27
28
29

Abril
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Faro

Auxiliares da Família
A Obra de Santa Zita
acolhe-vos nas suas casas.

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


