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Editorial

A Melhor Parte

Mafalda Pedro

Diác. António Costa

Parabéns Cruz Alta
M

ais um ano que se inicia
e eis mais um aniversário
do nosso e vosso “Cruz Alta”.
Há 6 anos atrás, no dia
25 de Janeiro foi distribuída a
edição nº 00 do nosso Jornal.
Ainda que os objectivos iniciais
fossem um pouco diferentes,
hoje perdura como o Jornal
da nossa UPS. Recordo, a
título de curiosidade, que
o “Cruz Alta” inicialmente,
era apenas distribuído nas
Paróquias de Santa Maria
e S. Miguel e S. Martinho,
mas ainda não se tinha
formado a Unidade Pastoral
de Sintra, quando começou
a ser também distribuído na
paróquia de São Pedro de
Penaferrim, uma vez que,
estando as três paróquias tão
próximas
geograficamente,
não fazia sentido que não
tivessem acesso e utilizassem
este meio de comunicação

para aqui divulgarem as
suas actividades paroquiais,
sociais, culturais e outras.
Ao longo destes anos
o “Cruz Alta” caminhou,
adaptou-se
à
medida
das circunstâncias e foi
ultrapassando dificuldades.
O “segredo” para estes 6
anos, julgo que está muito
bem definido no poema da
1ª página, “… Cruz Alta é
amizade. È conviver, é amar,
é sorrir. É caminhar juntos em
verdade. É partilhar o mundo,
é sentir…”. Assim queremos
continuar.
Agradecemos a todos os
nossos leitores, colaboradores, anunciantes e amigos
e contamos com todos
para prosseguirmos esta
caminhada.
Parabéns UPS. Parabéns
“CRUZ ALTA”.

Muito cedo, - neste
caminho da fé que leva à
relação íntima com Deus
no seu ungido (Cristo), filho
eterno, que abraçou o tempo
e a história no mistério da encarnação e que, feito igual a
nós, nos elevou à sua própria
dignidade divina - muito cedo,
dizia, a contemplação do universo, com a sua miríade de
estrelas às quais, aceitava
sem relutância, existirem conexos, (como no nosso sistema solar), planetas, cometas
e nebulosas; dizia eu, muito
cedo entendi que este universo era o espelho da incomensurável infinitude da glória de
Deus, perante este grão de
poeira perdido na imensidão
do infinito que sou eu, e, todavia, presente a Deus como se
nada mais existisse, porque
ELE tudo criou por causa
desse mesmo grão de poeira, com o qual queria ter um
permanente convívio de terna
amizade.
Precisamente
no
dia
11/12/2008 celebrando a Igreja (espaço e contexto desse
convívio) S. Dâmaso I, ouvimos o Senhor dizer, no texto
de Isaías (41, 13ss), nesse
mesmo arroubo de ternura

que lhe motivou a criação:
“POBRE VERMEZINHO DE
JACOB, MÍSERO INSECTO
DE ISRAEL. EU PRÓPRIO,
TE AJUDAREI…
Aqui encontro a verbalização clara de quanto a contemplação do universo me faz
sentir.
Deus não está a desprezar ou diminuir o povo que
tanto ama, ao apodá-lo de
VERMEZINHO ou INSECTO,
antes pretende dimensionar,
pela inversa, a intensidade do
seu afecto, com este salientar
da abissal distância que separa o homem da sua origem
que é Deus.
Assim o entendi eu, (poeira
e nada), olhando o universo,
em função do qual, absolutamente me apago: A grandeza do universo é espelho da
glória de Deus, perante a qual
se anula qualquer relevância
do EU, e, todavia, esse EU é o
único valor que Deus sonhou.
Explico:
A glória de Deus, diz um
padre da Igreja, é a vida do
homem, (se não erro a citação) e sendo essa glória, de
maior dimensão que o próprio
universo, é por causa deste
grão de poeira e para ele que

Deus tudo criou.
Tudo é vosso, vós sois de
Cristo e Cristo é de Deus,
diz-nos S. Paulo, podendo
concluir, sem distorção de raciocínio, que Deus elegeu o
homem como razão do seu
SER, ao ponto de submeter a
sua divindade à essência humana que assumiu.
Atrevia-me mesmo a dizer
que, ao criar o universo e desafiando o homem pela contemplação para um convívio
eterno, Deus como que quer
demonstrar que lhe é bem
mais caro o homem que a
sua própria essência divina…
QUEM É O HOMEM PARA
QUE VOS LEMBREIS DELE…
DE HONRA E GLÓRIA O
COROASTES…
Não será precisamente esta
a mensagem que dá sentido
ao presépio e ao calvário?
DE BOA VONTADE PONHO AO SERVIÇO DA TUA
PEQUENEZ A MINHA DIVINDADE… por isso, assumo a
tua humanidade e, para lhe
assegurar o êxito, (a justiça)
me entrego à morte…
Que bom é pertencer a um
Deus que se anula assim para
divinizar o VERMEZINHO e
INSECTO que sou eu!

Pai, do Filho e do Espírito Santo»
(cf. Mt 28, 19), ou ainda (cf. Mc 16,
15): «E disse-lhes: Ide pelo mundo
inteiro, proclamai o Evangelho a
toda a criatura», aceito participar
na construção desta realidade viva,
Igreja total, cumprindo a missão
que me foi confiada desde e pelo
Baptismo ou pelo contrário, recolhome na minha “capelinha” de que sou
óptimo zelador?

Não foi minha intenção
apresentar, senão um reduzido
rol de perguntas e interpelações,
ainda que consciente que muitas
mais e certamente mais pertinentes,
haveria para colocar. No entanto, na
simplicidade da abordagem, pretendi
levantar o véu e ajudar cada um, a
procurar, não por si, mas guiado
pela Luz que veio iluminar todos os
povos, as respostas no seu íntimo,
acerca do modo ser e estar em e
na Igreja; não as que satisfazem
o seu confortozinho mas as que
se aproximam da vontade do Pai,
expressas através do Filho, pelo
Espírito Santo derramado em Maria
Santíssima.

Os Nossos Padres
P. Abílio Lucas

Creio em um só Deus, Pai...
C

reio em um só Senhor, Jesus
Cristo, Filho Unigénito de Deus,

…

Creio no Espírito Santo, Senhor
que dá a vida, …
Creio na Igreja una, santa,
católica e apostólica, …
Creio, creio, creio, creio, …
Creio, como? Creio, quando?
Creio, porquê?
Afinal, … creio para quê?
Quando professamos a nossa fé,
a fé da e na Igreja, dizemos apenas
palavras? Ou, muito mais que
palavras, será uma viva e verdadeira
expressão daquele que as profere?
São
palavras
ditas
ou
experiências vividas? Experiências
de cada dia, na vida de cada um,
que as declara no particular do seu

íntimo, na comunhão da Igreja,
desde a catequese da infância,
memorizadas e indefinidamente
pronunciadas, plenas ou esvaziadas
de conteúdo?
O creio, … é apenas mais uma
das minhas ladainhas, pronunciada
de forma “robotizada”, ou ao
contrário, é expressão responsável e
comprometida do meu sentir, do meu
viver, consequência da eleição que o
Pai fez e continua a fazer de mim, e
de todo aquele que é de Cristo? E
este, ser de Cristo, que significado
tem na minha vida concreta, na
família, no trabalho, na escola, na
paróquia, … onde quer que esteja?
É mesmo verdade que CREIO, …
e que toda a minha vida é expressão
da confessionalidade que afirmo
repetidamente?

É mesmo com e em verdade
que digo acreditar na Igreja de Jesus
Cristo, que é Una, Santa, Católica e
Apostólica, que a reconheço como
a guardiã e depositária da fé de
todos os que se dizem de Cristo,
verdadeiros filhos de Deus, unidade
trina e santa?
É mesmo verdade que a minha
fé traduz a resposta incondicional
à incondicionalidade do Amor de
Deus-Pai para comigo, que na sua
infinita misericórdia não se cansa
de me querer acolher como um filho
muito amado?
E eu, chamado a ser coconstrutor desta Igreja, fundada por
Jesus, Senhor e Rei do Universo,
que enviou ontem os seus discípulos
e hoje envia cada um de nós, «Ide,
pois, fazei discípulos de todos os
povos baptizando-os em nome do

Chamado por Cristo, enviado
por Cristo, anuncio-O, a Ele que é
o próprio Evangelho, ou anuncio o
que penso da Boa Nova segundo
a regra da minha humanidade?
Anuncio as verdades que a Igreja e a
sua doutrina me propõem, ou antes
me afirmo pelas minhas doutas e
sábias opiniões como se quisesse
formar o mundo subordinando-o
ao subjectivismo do meu parco
entendimento?

Que a paz do Senhor reine nos
nossos corações para construirmos,
todos, sem excepção, uma Sintra
com mais Igreja e uma Igreja mais
presente em Sintra.
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Notícias de Moçambique
Rui e Diana
ado de Animação Pastoral.
do Irei ter a meu cargo as aulas de informática aqui no Centro de Promoção Humana, depois de limpar as viroses dos
computadores… e a edição e
composição dos vários materiais que são feitos aqui no
Centro. Darei uma ajuda com
a logística da própria missão.

C

á estamos nós, os leigos
de fresco, a enviar algumas notícias… Contava neste
momento já ter internet de
banda larga… mas creio que
só depois do ano novo é que
deve chegar. Há sempre mais
um papel que é necessário!
Neste momento andamonos a ambientar ao calor
moçambicano, que agora
volta a apertar após algumas
chuvas que houve desde o dia
de Natal.
Para muitos, estas chuvas foram uma bênção, pois
começava a preocupar o clima
de seca. Porém, vieram com
bastante força, o que provocou algumas inundações e
estragos nas frágeis casas
das pessoas aqui da zona.
Já fizemos visitas às várias
comunidades aqui em redor,
e deu para ver que estamos
numa zona complicada para

aprender a língua… umas
falam xithswa outras bitonga. Ainda não
decidimos qual
será
melhor
aprendermos,
uma vez que
uns compreendem uma e a
outra é muito
difícil de aprender.
Uma vez
que ainda nos
estamos
a
adaptar,
um
dos
poucos
trabalhos que
já realizámos,
passa
pela
edição de alguns livros e
impressão dos
mesmos aqui
no Secretari-

Depois quando tiver finalmente a internet irão ser feitos alguns sites (centro, diocese…) A Diana irá dar apoio
na escolinha, ver qual a melhor maneira de ensinar português às crianças e consequentemente irá dar formação
à educadora que trabalhará
com ela. Também dará apoio
no centro de saúde.

Durante a semana daremos
explicações aos alunos abrangidos pelo Desafio Moçambique e não só.
Como a missão já vive
por si própria, nós iremos dar
o contributo sempre a pensar
no melhoramento daqueles
que já cá trabalham, nunca
a retirar emprego aos que
são de cá, pois nós “estamos
juntos”, mas com consciência
que estamos de passagem!
Aos sábados trabalharemos na pastoral: da parte da
manhã daremos formação aos
catequistas de como preparar
as suas catequeses, adaptando-as à faixa etária dos seus
catequizandos, e da parte da
tarde orientaremos a celebração litúrgica para as crianças
que anteriormente tiveram
catequese.

Devo também dar algum
apoio na formação dos acólitos aqui da paróquia.
Por agora despedimonos desejando que o ano que
aí vem seja de muita alegria e
que Nossa Senhora nos encha de consolação a todos.
Abraços e beijos amigos
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Máximas

Maria Brás

COMEÇAR 2009
“Quem
começou,
tem
metade da obra executada”,
diz-nos HORÁCIO, poeta da
Roma Antiga. E como são tão
pragmáticas e actuais estas
sábias palavras, apesar da
distância no tempo. Passaram
-se as festas e, inevitavel-

mente, o Ano Novo começou.
Quando o dia 31 termina em
efusiva alegria, logo o dia 1
começa, na mesma emoção.
Para quem não terminou ou
iniciou o ano com essa alegria,
prolongou uma tristeza ou
uma apatia.

Vivemos num mundo apático, rodeado de inúmera agitação. Temos tendência a deixar cair as pequenas alegrias,
a não nos contentarmos com
pouco. Amiúde, deixamos de
nos surpreender. E quando
isso acontece, a magia da

vida morre… as memórias da
criança que viviam em nós
somem-se e o Homem que
fica, apenas sobrevive.
Vamos deixar entrar as SURPRESAS de 2009! Abrir a
janela para a NOVIDADE da
VIDA! Como nos relembra André GIDE (novelista francês
– 1869/1951), “O homem
sensato é aquele que se
surpreende com tudo”. Sejamos sensatos, então!
Começar um ano novo pode
ser assustador. Assustador
porque é desconhecido. Mas,
tal como “Um amor, uma carreira, uma revolução, outras
coisas se começam sem

se saber como acabarão”,
escrevia Jean-Paul SARTRE
(filósofo francês 1905-1980).
Não vamos ter medo de
VIVER a SURPRESA de
2009!
VOLTAIRE (filósofo francês
1694-1778) ensina-nos isto:
“Deus concede-nos o dom
de viver. Compete-nos a nós
viver bem”.
Bom 2009! Vivamo-lo bem,
com a Bênção de Deus!

Vitaminas Espirituais
A Descoberta
O dono de um pequeno
comércio, amigo do grande
poeta Olavo Bilac, abordou-o
na rua:
- Sr. Bilac, necessito vender a minha casa, que o senhor
tão bem conhece. Poderá redigir o anúncio para o jornal?
Olavo Bilac apanhou um
papel e escreveu:
“Vende-se uma encantadora propriedade, onde os pás-

saros cantam ao amanhecer
no extenso arvoredo, cortada
por cristalinas e mareantes
águas de um ribeiro. A casa
banhada pelo sol nascente
oferece a sombra tranquila
das tardes, na varanda.”
Meses depois, o poeta encontra o homem e perguntalhe se havia vendido a sua
propriedade.
- Nem pensei mais nisso

- disse o homem. Quando li o
anúncio é que percebi a maravilha que tinha.
Às vezes, não descobrimos
as coisas boas que temos
connosco e vamos atrás da
miragem de falsos tesouros...
Valorize o que tem, as pessoas, os momentos...

R. Câmara Pestana - Edifício Sintra • Galeria Comercial - Loja 13 • 2710-546 SINTRA
Tel/Fax: 21 923 29 82 • 96 500 11 09 • E-mail: boticadaterra@sapo.pt
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Consultório Médico
Miguel Forjaz, Médico

Enxaqueca
A

enxaqueca é um tipo de
cefaleia. Cefaleia é o termo técnico que corresponde a
dores de cabeça.
Então, podemos dizer que
a enxaqueca é um tipo de cefaleia incapacitante que surge,
em princípio, quando existe
um factor desencadeante. Se
conseguir descobrir quais as
circunstâncias que lhe desencadeiam as enxaquecas,
pode possivelmente prevenilas evitando esses factores.
Para ajudar a identificá-los,
deve fazer-se um diário de
quando ocorrem as enxaquecas e do que se estava a fazer
imediatamente antes de surgirem os sintomas. Os factores
desencadeantes mais comuns
são a falha da tomada de re-

feições, não dormir o suficiente, beber bebidas alcoólicas e
consumir cafeína, que existe
no café e no chocolate. Outros factores desencadeantes,
como os períodos menstruais,
a gravidez, a menopausa e
as alterações do tempo, não
podem ser, obviamente evitados.
Causa
Esta situação manifestase quando as artérias que
irrigam o cérebro se contraem
e depois se dilatam. Não se
conhece a razão deste problema, pensando-se que uma
diminuição de uma substância
química no cérebro – a serotonina – vá influenciar o processo de neurotransmissão.

Frequência
As mulheres têm três vezes maior probabilidade de ter
enxaquecas que os homens.
Pode atingir cerca de 10% das
crianças, e só 5% das pessoas com mais de 65 anos.
Quatro em cada cinco pessoas com enxaquecas têm

outros membros da família
que sofrem deste tipo de cefaleias, supondo-se, por isso,
que esta tendência possa ser
geneticamente transmitida.

Sintomas
A enxaqueca é uma cefaleia recidivante, ou seja,
surgirá mais vezes, é pulsátil,
pode ser ligeira, moderada ou
intensa, surge de repente, e
pode iniciar-se num olho ou à
sua volta, ou na têmpora, podendo afectar toda a cabeça,
ou só uma parte. Pode ser
acompanhada ou precedida
de perda de apetite, náuseas
ou vómitos. Estes sintomas
podem surgir cerca de trinta
minutos antes do início intenso da dor, que se chama
“aura” ou “pródromo”. A enxaqueca pode surgir periodicamente, nuns casos, e ser
muito frequente, ou pode não
incomodar durante semanas,
meses ou anos.

Piora com o exercício físico
ou com a luz e som ambientes.
Diagnóstico e tratamento
Não existem exames que
ajudem o médico a confirmar
esta doença. A TAC craneoencefálica deve ser pedida
para despistar a causa de
outro tipo de cefaleias.
Quanto ao tratamento, o
repouso em lugar fresco e
escuro é aconselhável e a
medicação existente deve ser
controlada pelo seu médico.

Nutrição
Elsa Tristão, Nutricionista

Fenilcetonúria
A

fenilcetonúria
é
uma
doença relacionada a
uma alteração genética rara
que envolve o metabolismo
de proteínas. É caracterizada
por uma anomalia congénita
em que a falta de uma enzima
no organismo torna-o incapaz
de metabolizar o aminoácido
fenilalanina que é encontrado
naturalmente nas proteínas
animais ou vegetais, como
peixes, leguminosas e no as-

sim, uma doença metabólica,
cujo erro enzimático incide no
metabolismo de um aminoácido (AA) essencial, a fenilalanina. Esta aminoacidopatia
é uma doença grave que, se
não for diagnosticada e tratada precocemente, leva a um
profundo atraso psicomotor,
evidenciável logo nos primeiros meses de vida. O atraso
mental é severo e progressivo. É necessário um controle

alimentos como frutas e verduras, alimentos à base de
amidos ou outros hidratos de
carbono complexos como feijão e arroz, ou alimentos dietéticos especiais, o que pode
resultar em deficiências nutricionais. A fenilalanina é um
composto natural encontrado
em proteínas, sejam elas vegetais ou animais, como no aspartame, peixes, frango, arroz
e feijão. A substância é es-

“Pode ser detectada dentre 48 horas do nascimento por meio de uma triagem de testes,
conhecidos como “O Teste do Pezinho”.

partame.
As toxinas acumuladas
afectam o tecido nervoso
e causam atrasos mentais
severos. Pode ser detectada
dentre 48 horas do nascimento por meio de uma triagem
de testes, conhecidos como
“O Teste do Pezinho”. Com
a detecção precoce o problema é minimizado limitando
o consumo de alimentos tais
como o leite e outras substâncias proteicas que contenham
um elevado grau de fenilalanina. A fenilcetonúria é, as-

rigoroso da dieta e a fenilalanina dever ser fornecida em
quantidade apenas suficiente
para a síntese de proteínas e
enzimas, regeneração de tecidos e crescimento normal da
criança. Portanto a dieta deve
ser personalizada e a criança ser submetida a exames
periódicos para controle dos
níveis plasmáticos de fenilalanina. A redução na ingestão
de fenilalanina só poderá ser
alcançada por meio de uma
alimentação muito pobre
em proteínas, limitando-se a

sencial para o funcionamento
correcto do organismo, mas é
muito perigosa para quem sofre de fenilcetonúria.
Por este motivo, qualquer
alimento que tenha mais do
que 5% de proteína é contraindicado para fenilcetonúricos.
Na prática, soma-se a
quantidade de fenilalanina
presente em cada ingrediente, devendo a quantidade total
de fenilalanina não ultrapassar a tolerância individual. As
necessidades proteicas são

supridas por uma mistura de
aminoácidos sintéticos, isenta
de fenilalanina, ou por hidrolisados proteicos com reduzido
teor deste aminoácido
Os produtores de alimentos que possuam fenilalanina
e/ou o edulcorante aspartame

na sua composição, estão
obrigados por legislação a inserir no rótulo a advertência
de que o produto “CONTÉM
FENILALANINA”.
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Correio do leitor...
Adelaide Lopes

Lourel, 3 de Janeiro de 2009
Estimados amigos do Cruz
Alta

E

m primeiro lugar, quero
agradecer a todos os que
participam no jornal, que me
faz tão feliz, cada vez que
me dedico à sua leitura, que
é maravilhosa. Bem hajam as
pessoas que se dispõem a
dar o seu contributo para bem
do próximo, e que o possam
fazer por muitos anos e que
a vossa boa imagem sirva
para que os outros a possam
seguir, para que o Jornal Cruz
Alta nunca acabe.
Vou-me identificar, para

entenderem melhor o motivo
da minha carta:
-Chamo-me Adelaide
Lopes, tenho 68 anos, nasci
na Amadora e resido em
Lourel há 21 anos. Os meus
pais eram do Ramalhal e
por isso conheço o Padre
António e a sua querida mãe,
já falecida. Estive na paróquia
de S. Miguel quando foi a sua
chegada, e fiquei feliz quando
vi o povo do Ramalhal em
peso para lhe dizer o seu
adeus de despedida. Desde
então, só vi o Padre António
mais uma vez, na Igreja de
Lourel, a qual eu frequento
por ser mais perto
No dia 31 de Dezembro fui

a um funeral ao Ramalhal, e
senti a sua falta, com todo o
respeito e carinho que tenho
por todos os priores, mas o
Padre António entrava muito
fundo nos nossos corações.
Gostaria de, através do Jornal
Cruz Alta, mandar-lhe esta
mensagem, que me pediu a
minha prima, que se chama
Idália, e que tem por hábito
enfeitar a Igreja com flores.
Ela pediu-me para dizer ao
Padre António, que desde a
sua partida, quando está a
enfeitar a Igreja, sente tanto a
sua falta, que não pode deixar
de chorar, e todos os dias se
lembra dele com saudade.
Depois deste testemunho

da
minha
prima, fiz-me
um pouco de
jornalista, e fui
perguntando
às
pessoas
conhecidas,
como
se
sentiam
com
a ausência do
Padre António.
Tive variadas
respostas mas todas no
mesmo sentido, tendo em
comum a palavra saudade.
O Padre António ficou
para o Ramalhal como sendo
muito carinhoso, mas em
troca também recebeu muito
carinho. Foram 11 anos de

vivência que vai permanecer
no coração do Povo do
Ramalhal!
Espero que o povo de
Sintra sinta o mesmo, seria
para todos nós uma grande
alegria.

Notícias dos Vicentinos
Eugénia Von Hafe

Venda de Natal

A

Conferência de S. Vicente de Paulo, de S. Pedro
de Sintra, levou a cabo, mais
uma vez, a Venda de Natal
nos dias 13 e 14 de Dezembro, nas suas instalações
junto da Igreja de S. Pedro de
Sintra.
Desta venda constaram
produtos de origem variada; uns foram doados pelos
próprios vicentinos, outros
por colaboradores da Conferência, outros ainda pelas
lojas da zona, sendo todos
eles boas oportunidades para
quem os quis adquirir.
Podiam-se encontrar artigos de utilidade para o lar,
um quadro, brinquedos, bolos
diversos, artigos de costura,
toalha em renda feita à mão,

etc..
A afluência das pessoas foi
bastante razoável, apesar do
mau tempo que se verificou
nesse fim-de-semana.
Os visitantes podiam usufruir de bebidas quentes, reconfortantes, assim como
comer alguns doces e salgados.
Gostaríamos
de agradecer a
colaboração empenhada de quantos ajudaram a
que fosse possível esta venda, que
reverterá a favor
da obra desenvolvida pela Conferência, em S.
Pedro de Sintra.

SINTRA RECOLHE ÓLEOS ALIMENTARES EM RESTAURANTES

A

cada restaurante será entregue um Óleão e um autocolante identificativo do projecto,
fornecidos pela Oleotorres – empresa licenciada para esta actividade e que se encontra
devidamente autorizada pelas autoridades competentes.
O Plano de Valorização de Óleos Alimentares Usados (PVOAU) nasceu em 2003, sendo
o primeiro projecto municipal no país a realizar recolha deste resíduo no sector doméstico,
através da recolha nas escolas e em 23 oleões colocados estrategicamente por todo o Concelho.
Por cada litro de óleo alimentar usado que é entregue a este projecto estamos a contribuir
para ajudar a AMI na luta contra a exclusão social em Portugal.

PORTUGAL
Armazenista de Material de Papelaria e Escritório, Lda.
Consumíveis de Informática

HP, EPSON, LEXMARK, CANON
Rua da Eira, 3 - Armazém 1, 2, 3
Lourel
2710-360 Sintra

Telefone:21 924 57 21 / 34 79
Fax: 21924 34 79
Email: geral@arti-sintra.pt
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A nossa caminhada

Poesia

Cristina Martinez (Néné)

António Monginho

Ano Novo, Vida Nova?

E

ste novo ano que começa,
traz consigo a esperança,
tal como todos os outros que
já começaram e acabaram
também a trouxeram. É bom,
este sentir a esperança que é
renovado sempre que começa
um ano novo e que nos
anima a fazer promessas de
mudança nas nossas vidas.
Nesta
altura,
somos
honestos connosco próprios
pois reconhecemos, admitimos
e sabemos exactamente o
que está mal e o que devemos
mudar. Propomo-nos, com
a melhor das intenções e
encorajados pela ideia de
começar de novo, a alterar
comportamentos, hábitos e
até ideias. Tudo para nos
sentirmos melhor com a nossa
consciência, para sermos mais

felizes ou até para mudarmos
realmente de vida…
É, na verdade, uma boa
altura para fazermos a revisão
do ano anterior, pesarmos os
prós e os contras do nosso
modo de vida, das nossas
atitudes, das nossas acções
(ou a falta delas) e enchermonos
de
coragem
para
começarmos a fazer aquilo
que realmente gostaríamos de
ver concretizado ou fazermos
um esforço real para sermos
quem realmente gostaríamos
de ser.
Porque será então, que
na maior parte das vezes, o
que muda mesmo é apenas o
ano?
Talvez nos esqueçamos de
estar alerta com o tempo, que
não pára, que não espera, que

Estendendo o dedo do temnão se condói de nós!
Frequentemente
damos
por nós, a meio do ano,
exactamente
como
o
começámos, ou seja, estamos
absolutamente na mesma!
Ainda não concretizámos
nada do que nos tínhamos
proposto!
O que se passa connosco?
Parece que adormecemos
de novo e nos deixámos
tomar pela preguiça, pela lei
do menor esforço, por essa
apatia conformista…
Será que é tempo o que
nos falta para perceber?
Quanto
mais
tempo
precisaremos ter?
Será que temos esse tempo
para perder?
É que a vida não pára…

Sobre os campos perturbados
estendo o dedo do tempo.
Começo a desejar um grande sono
Extintos os artifícios, devolvida
a calma às folhas e ao trigo
as searas crescem em silêncio
O sono atravessa o trigo e as
sementes germinam, vagarosas
Assim comerás o pão:
- demoradamente.

ASSIM - Associação de Mulheres para a Igualdade – Ass. Cívica

N

o passado dia 23 de
Janeiro, no salão da
Igreja de S. Miguel, realizouse a apresentação pública da
Associação ASSIM.
A ASSIM teve a sua génese
no Grupo Vida Sim formado
há 10 anos por um conjunto de
voluntárias (os) com o fim de
apoiar a mulher em situações
de carência, violência e
isolamento, designadamente
quando perante uma gravidez
não esperada ou outras
situações. As situações de
fragilidade social com que
contactou e o reconhecimento

de capacidade e know-how
para actuar de forma mais
estruturada,
desafiaram
o Grupo de voluntários a
constituir-se
formalmente
como associação cívica sem
fins lucrativos.
A ASSIM, constituída por
escritura pública em 10 de
Abril de 2008 tem entre os
seus objectivos:
- A actuação prioritária junto
de crianças e adolescentes
com o objectivo de criar
futuros
agentes
locais
autónomos que sejam
promotores e exemplos de

cidadania;
- Promoção do reforço de
competências pessoais como forma de autodeterminação e defesa contra a
violência doméstica e de
género;
- Criação de redes de interajuda através de voluntariado local.
A associação tem um
projecto para agir num
território com debilidades
sociais graves (Freguesia de
S. Marcos), com a abertura de
um gabinete de atendimento

Espaço Mulher e Família.
A população residente é
de 15.792 habitantes, dos
quais 8003 são mulheres.
No universo populacional
há 5440 residentes que não
têm actividade económica
o que acarreta graves
consequências
sociais
e
económicas, designadamente
adequadas
condições
de
desenvolvimento
das
crianças.
Pretende actuar na redução
de desigualdades persistentes,
nomeadamente
face
à
pobreza, ao desemprego, à

violência doméstica; no apoio
à maternidade e paternidade
e à conciliação da actividade
profissional, vida pessoal
e familiar; no apoio aos
emigrantes informando e
encaminhando para redes de
apoio à integração no país;
no apoio e orientação ao
deficiente para um projecto de
vida integrado na sociedade.
Participe neste projecto!
Faça Seu este sonho.
Associação ASSIM – assim.
associacao@gmail.com
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Entrevista ao Sr. Padre Abílio Lucas
Guilherme Duarte

O

padre Abílio Lucas entrou
recentemente na nossa
UPS, para desempenhar o
cargo de Vigário Paroquial
na nossa Unidade Pastoral.
Depois de ter conhecido o
sucesso e o prestígio no
desempenho de importantes
funções no mundo empresarial
decidiu voltar costas à sua
carreira profissional e dizer
sim ao chamamento do
Senhor. Ordenado presbítero
há poucos meses atrás
transportou para o serviço
da Igreja toda a competência
e entusiasmo com que
desempenhou outros cargos,
para os pôr ao serviço do
Senhor e da comunidade
sintrense.
Nesta
breve
conversa o entrevistador
tentou dar voz às perguntas e
à curiosidade dos paroquianos
de Sintra. As respostas são
concludentes e revelam-nos
um homem arguto, inteligente
e de personalidade bem
vincada.
CA – É habitual quando
entrevistamos alguém que
chega de novo à nossa
Unidade Pastoral pedir-lhe
que, em jeito de apresentação,
nos fale um pouco de si. Para
não fugir à regra peço-lhe que
trace para os nossos leitores
o “retrato” do padre Abílio
Lucas.
PAL – Uma pergunta simples; aparentemente, quase
ingénua. Como se fosse
possível, que passados quase
4 meses da entrada na UPS
ainda houvesse alguém que
não fizesse o seu juízo – e esse
é o que mais importa àquele
que o faz. Diria mesmo, já
antes, aquando da nomeação,
mil dedos se dirigiram para as
novas tecnologias, sedentos
de curiosidade. E hoje, podia
eu fazer a pergunta, via “Cruz
Alta”, quem é o Pe. Abílio
Lucas?
Certamente cada um teria
uma resposta, coincidente
em algum aspecto mas com
certeza, na maioria deles,
divergente.
E a verdade, o todo do
Pe. Abílio Lucas, só Deus o
sabe. E eu, que digo dele?
Bem, ninguém é bom juiz
em causa própria mas de
qualquer modo sempre direi:
beirão de nascimento, teve
o seu berço no seio duma

família de gente humilde, de
lavradores, católicos, que lhe
proporcionaram crescer na e
para a fé em Cristo Senhor.
Lá, foi trilhando os caminhos
dos estudos, de que fez quase
uma segunda profissão, tal
o tempo que deambulou
carregado de livros. De
uma passagem fortuita pela
Sociologia
acabaria
em
Finanças. Mais tarde, foi a
História, na vertente da Arte
que o atraiu, e claro, a seguir,
porque era condição “sine
qua non”, a Teologia. Dizem
que era um administrador
de sucesso; eu digo apenas
que me limitei a cumprir, com
rigor e responsabilidade, de
modo profissional, as funções
de que era investido. Mas a
função de ser de e para Deus
esteve sempre mais forte e
presente, mesmo quando
recusava admiti-lo.
Mas quando o chamamento
acontece de forma clara, se
torna objectivamente presente,
não há como evitá-lo.
A graça de Deus acontece,
e o pecador é chamado à
conversão, à entrega, ao
esquecer-se de si para servir
aqueles a quem é enviado.
CA – Chegado recentemente ao sacerdócio, Sintra
é o seu primeiro campo de
trabalho pastoral. Quais as
primeiras impressões que
colheu da nossa comunidade
e que avaliação faz da forma
como ela participa na vida
paroquial?
PAL -Se é correcta a
primeira parte da pergunta,
como afirmação, a segunda
apenas o é na vertente
de ministro ordenado. Na

nos ajudar a compreender
e a fazer as pontes sempre
necessárias entre ministros
ordenados e comunidade de
fiéis leigos. Sinto e olho a
comunidade muito atarefada,
qual “Marta” do evangelho
lucano e nem sempre muito
“Maria” do mesmo evangelho.
Há desafios para todos e
a força do Espírito Santo nos
ajudará a fazer o caminho
que é para Deus. Assim o
espero, que todos unidos,
consigamos ajudar o nosso
Pároco António a conduzir o
rebanho sintrense.
CA – O cargo, ou o
termo, de Vigário Paroquial
não é muito conhecido pela
generalidade dos paroquianos.
Com o intuito de os esclarecer
pergunto-lhe quais as funções
e as tarefas que caracterizam
esta “figura” da actividade
pastoral nas paróquias?
PAL – Penso que a melhor
forma de saber o que significa
ser vigário paroquial é recorrer
ao que se encontra prescrito
no Código de Direito Canónico
(CIC).
«Para
alguém
ser
nomeado validamente vigário
paroquial requer-se que esteja
constituído na sagrada ordem
do presbiterado», (Cf. Cân 546
do CIC). E quem o nomeia é
o Bispo diocesano, depois de
ouvir, se o julgar oportuno, o
Pároco … da paróquia para a
qual é constituído (idem, Cân
547).
O vigário paroquial está
obrigado em razão do ofício a
ajudar o pároco no exercício
de todo o ministério paroquial,
… (idem, §2, Cân 548).
Como presbítero, o vigário

“beirão de nascimento, teve o seu berço no seio duma família de gente
humilde, de lavradores, católicos, que lhe proporcionaram crescer na e para a
fé em Cristo Senhor”

verdade, durante todo o tempo
da minha formação, até chegar
à ordenação, foi de uma total
dedicação, em várias áreas da
pastoral, acompanhado por 4
padres da nossa Diocese.
Ao chegar a Sintra, a
novidade era ser ministro
ordenado da Igreja de Cristo.
As primeiras impressões
são
sempre
imprecisas,
pouco nítidas; porque a
realidade aparece envolta em
entusiasmos pouco objectivos.
O tempo se encarrega de

paroquial desempenha todas
as funções que decorrem do
exercício do múnus sacerdotal
em que foi ordenado; enquanto
vigário paroquial, o presbítero,
é chamado a ser cooperador
do pároco e participante da sua
solicitude para todos ou alguns
dos serviços considerados
necessários para a cura
pastoral da paróquia.
Não sendo directamente
responsável pela paróquia, é
contudo colaborador a tempo
inteiro, em todas as áreas da

vida paroquial.
CA – Há quem considere
o caso do padre Abílio como
um caso de “vocação tardia”,
mas penso que o facto de ter
sido ordenado com uma idade
superior ao da maioria dos
presbíteros, não implica que
o seja, a ordenação pode ser
“tardia” mas a vocação poderia
já ser antiga e só agora ter
surgido a oportunidade de
a seguir. Apenas com o
intuito de apresentar o seu
exemplo como motivação
para outros irmãos nossos
que,
eventualmente,
sintam o desejo de seguir
a vida sacerdotal mas que
considerem a idade como
entrave, pergunto-lhe quando
e como sentiu o chamamento
do Senhor e se lhe foi difícil,
ou se alguma vez hesitou em
“deixar tudo e segui-LO”?
PAL – -Não é meu
privilégio conhecer os “quem”
que consideram, seja lá o
que for. Mas há um aspecto
que podemos sempre reter e
repetir, porque absolutamente
verdade: “os tempos de Deus
não são medidos segundo a
lógica ou a medida de tempo
dos homens”. Para Deus não
há tarde nem cedo. Quando

os “projectos” são de Deus e
os homens, na sua liberdade,
se dispõem a reconhecêlos, a aceitá-los, então a
maravilha acontece. A partir
desse momento, «é que, para
mim, viver é Cristo e morrer
um lucro», como escreve São
Paulo (Fil 1, 21).
O Pe. Abílio Lucas não
é exactamente o “ratinho
cobaia”, não é modelo nem
exemplo para ninguém. Cada
um há-de ter a sua, e não a de
outrem, coragem para ouvir e
sobretudo escutar Deus falarlhe.
«Muitas vezes e de
muitos modos falou Deus
antigamente aos nossos pais,
pelos Profetas. Nestes dias,
que são os últimos, falou-nos
por Seu Filho, …» (Hb 1, 12).
É assim, Deus fala aos
homens e nem sempre os
homens se dispõem a ouviLO, e eu não escapei à regra,
até um dia … já não tinha
como tapar os ouvidos e muito
menos fechar o coração.
Cada um há-de sentir,
há-de ouvir a voz do Senhor,
porque Ele fala a todos mas a
cada um de modo particular,
bem personalizado.
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Quando hoje me perguntam
como é viver esta “nova vida”
sempre me ocorre responder
da mesma forma: “Nova vida,
não. A VIDA! Porque, aos
poucos, é ELE que vai vivendo
cada vez mais em mim, e essa
é a verdadeira forma de vida”.
Deixar pedestais e pódios
foi, sem dúvida, a parte mais
fácil.
Mas
reconhecê-LO
na minha vida, tornar-me
Seu discípulo e deixar que
a semente da Sua Palavra
cresça em mim e dê muitos
frutos para todos aqueles
a quem for enviado, aí sim,
ainda é preciso deixar morrer
muito do meu “eu”. Aí, sim,
tenho muito caminho para

fazer, com a consciência de
que nunca o terminarei.
Ajuda-me a Fé, não me falta
a perseverança e a Caridade
é minha companheira.
CA – Para terminar,
gostaria de deixar aqui
algumas palavras para os
nossos leitores?
PAL – Em poucas palavras,
diria:
Uma família só é forte se
unida.
Uma empresa só tem
sucesso se todos os que
nela colaboram, empresário
e trabalhadores têm o mesmo
objectivo, servir o bem comum,
mais importante que o bem
individual.

Um país só tem paz se
cada cidadão chora com a
tristeza do outro cidadão e
se cada um se alegra com as
alegrias do outro.
Uma Paróquia só é reino
de Deus se a grande Igreja
não usar capelas particulares
para uso particular, do que
nunca pode ser particular,
porque é de Deus.
O Pároco é um enviado
do Bispo. Aceitá-lo, ajudá-lo,
é estar em comunhão com o
Pastor da Diocese.
Todos somos poucos,
mas seremos ainda menos,
quando o olhar de cada um
recair sobre si próprio.

CRUZ ALTA
I

mponente e altaneira, implantada
sobre fragas graníticas no ponto
mais elevado da serra de Sintra, a
Cruz Alta aponta ao céu e simultaneamente abraça a serra e a planície imensa que se estende a seus
pés. Foi D. João III, o rei piedoso,
que, sensível ao misticismo do local
e à espiritualidade que ali se respira
decidiu mandar construi-la ali, onde
a terra acaba e o céu começa. Não
se podia encontrar melhor localização para fazer passar aos homens
a mensagem da cruz, do que o
sítio onde céu e a terra se unem.
O simbolismo é evidente; até ali o
homem chega, com maior ou menor
facilidade, pelos seus próprios
meios, dali para cima só poderá
subir mais através da cruz de Cristo,
que nos recorda que Céu só está
acessível ao homem, porque Jesus,
o Filho de Deus, o redimiu dos seus
pecados, ao aceitar sofrer a morte,
“e morte de cruz”.
No silêncio das alturas, a cruz
impera e convida o visitante à
interiorização. Ali parece mais fácil,
torna-se mesmo inevitável, o diálogo
com o Pai…e a oração acontece.
O vento forte, e frio, que se faz
sentir permanentemente no alto da
serra e nos açoita, (ou acaricia?), a
face, sentimo-lo como um afago de
Deus, enquanto nos invade uma paz
interior impossível de encontrar no
bulício citadino.
O encanto e a espiritualidade
daquele lugar, para além de extasiar
e impressionar os visitantes tem
sido também, desde há muito, fonte
de inspiração para poetas. Era
inevitável que assim acontecesse
como era inevitável também que os
poemas ali inspirados fossem muito
para além da poesia e resultassem
em verdadeiras orações ao Criador
de tanta beleza. O primeiro poema

a ser gravado na pedra, aos pés da
cruz, não se sabe quando nem quem
foi o seu autor, rezava assim:
Ei-lo, o vasto oceano,
ouvindo-o creio
O murmúrio escutar da
eternidade!
Eis campinas que ao céu
seu canto elevam
Aqui o espaço, além a
imensidade.
Puro e azulado o céu seu
manto estende
Cujas franjas o sol no
oceano doura,
E à voz de Deus, nas vagas
que incendeia,
Apaga o sol a chama
abrazadora.
E o mar, leão que ruge e a
juba prostra,

Guilherme Duarte
E o sol, altivo com a
brilhante luz,
Murmúrios, hinos, cantos
inefáveis,
Tudo
fenece aos pés da humilde cruz
Mais tarde, já em pleno século
XX, depois da cruz ter sido uma vez
mais destruída por um raio, (não se
sabe ao certo, quantas vezes isso
aconteceu ao longo dos séculos), foi
de novo reconstruida e esse poema
foi substituído por um belíssimo
soneto de Francisco Costa, gravado
numa lápida que ainda hoje existe e
onde é possível ler:
Longe das ondas turvas da
maldade
Sobre este cume, entre
rochedos nus
És bem o extremo apoio,
que Jesus

legou por sua morte à
humanidade.

Com dois pequenos braços
toda a Serra”

Vai bem à tua simples
majestade
Este lugar que te foi dado
ó Cruz
Pois neste cimo é mais
intensa a luz
E é mais intensa e bela a
tempestade.

Foi a esta cruz e a tudo aquilo
que ela representa que o nosso
jornal foi, há 6 anos atrás, buscar
o nome e beber a mensagem que
orienta sua linha editorial. Queremos
levar as pessoas a olhar para o
alto, recordar-lhes que a subida é
espinhosa e difícil e que é cá em
baixo, na planície, que tem que ser
cuidadosamente preparada. Não
foram modestos os fundadores do
jornal nas suas intenções, terão sido
mesmo audazes no estabelecimento
das suas metas mas esperamos,
todos os que aqui trabalhamos
actualmente, que com a ajuda de
Deus, conseguiremos cumprir a
missão a que nos propusemos.
Contamos para isso, também com a
sua ajuda, irmão leitor.

Feriu-te um dia o raio, e
certamente
Mais duma alma estranhou,
irreverente
Que o céu visasse o que
une o céu à terra...
Mas eu sei bem que tu é
que atraíste
A cólera do espaço, e assim
cobriste
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Foto Comentário
Guilherme Duarte

Jornal de Sintra - o prestígio

I

lustramos este comentário
com o “fac-simile” da capa
de duas edições do “Jornal
de Sintra”, o número 1 e o
número 3 773. Entre estes
dois números decorreram 75
anos. Uma vida.
Fundado em 7 de Janeiro
de 1934 por António Medina
Júnior, com o intuito de
pugnar por Sintra e informar
os sintrenses, o jornal
rapidamente se impôs e se
tornou para eles de leitura
obrigatória. Foi no entanto
no coração dos sintrenses a
habitar fora da sua terra que
o “Jornal de Sintra” ganhou
de imediato um lugar muito
especial, pois era ele que
semanalmente lhes levava as
notícias da sua terra. Era, e é
ainda, um pedaço de Sintra,
em viagem permanente pelo

mundo, para abraçar os seus
filhos ausentes e lhes atenuar
a saudade.
O “Jornal de Sintra” é
uma instituição prestigiada e
ganhou jus a ser considerado
como uma peça valiosa do
património cultural de Sintra.
Nele colaboraram, e colaboram
ainda hoje, sintrenses ilustres,
uns, estudiosos do passado,
outros, atentos e interventivos
em relação ao presente,
outros ainda, preocupados
com o futuro, mas todos a
trabalhar por Sintra. A todos
eles o “Jornal de Sintra”
acolhe no seu seio e lhes
oferece as suas páginas para
que possam compartilhar com
os leitores o seu saber, alertálos para os erros que, aqui
e além, se vão cometendo
e sensibilizá-los para a

Moradores incivilizados - a
vergonha
necessidade de todos se
empenharem na construção do
futuro, sem desrespeitar nem
descaracterizar o passado. O
“Jornal de Sintra” abraçou esta
causa desde o seu primeiro
número,
as
autoridades
concelhias
apreciaram
o
esforço e distinguiram-no com
a Medalha de Mérito Municipal
– Grau Ouro. Foi feita justiça.
O Cruz Alta, que se
orgulha da parceria que vem
mantendo com este órgão da
imprensa regional, felicita o
“Jornal de Sintra”, na pessoa
do seu Director Interino, Dr.
Jorge Telles de Menezes e
da Senhora Presidente do
Conselho de Administração,
Dr.ª Idalina Grácio, pelas
Bodas de Diamante que estão
presentemente a comemorar
com a dignidade que o jornal
merece. Parabéns. Continuem
a lutar por Sintra e que nunca
as mãos vos doam, quando
se tratar de defender a nossa
terra.

S

e na primeira parte deste
comentário
tivemos
palavras de apreço para
um órgão da imprensa da
nossa terra, que desde a sua
fundação luta pela dignificação
e prestígio de Sintra, agora,
em
contraponto,
temos
que lamentar e censurar o
comportamento de alguns
habitantes da nossa vila,
(não digo sintrenses, porque
não o serão concerteza), que
pela sua conduta condenável
e incivilizada desprestigiam
a terra que os acolheu e
envergonham os verdadeiros
sintrenses.
Há
pessoas
comodistas,
para
quem
os direitos dos outros não
existem e para quem a higiene
e limpeza das ruas é uma
esquisitice sem sentido. Para

não se darem ao incómodo
de percorrer 10 ou 20 metros
até ao contentor mais próximo
depositam os sacos do lixo nos
passeios, geralmente junto
aos recipientes destinados
à recolha de papéis. É fácil,
é rápido e…é porco. Depois,
como se calcula, sãos os
cães que rompem os sacos
e espalham o lixo em busca
de algo que possam comer.
É fácil de imaginar o quadro
seguinte: a imundície. E não
pensem que a situação que
aqui registamos hoje é apenas
um caso pontual. Não, é
frequente depararmo-nos com
situações idênticas um pouco
por toda a vila de Sintra.
Pergunto: que se pode
fazer com gente assim?

COZINHA
TRADICIONAL
PORTUGUESA
Restaurante - Cervejaria - Churrasqueira

R. João de Deus, 62 (traseiras da estação da C. P.)
2710 SINTRA
Telf.: 21 923 42 78
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Para os mais pequenos
Leonor Wemans

Camilo, o boneco de neve, era muito friorento. A sua avó que tinha muito jeito para o tricot, fezlhe um cachecol de lã muito engraçado, às risquinhas azuis, cinzentas e encarnadas. Camilo
ficou radiante! Mas um dia, enquanto brincava com os seus amigos bonecos de neve, sentiu tanto
calor que teve que tirar o cachecol e esqueceu-se dele no meio do chão. É claro que quando
voltou à procura dele, já lá não estava…
És capaz de o ajudar a encontrá-lo? Cuidado! Não passes muito perto do Sol, porque senão o
Camilo pode derreter! Boa sorte!

Descobre as 6 diferenças

Anedotas:
Duas galinhas passeiam pela floresta. Um ouriço
de castanheiro cai mesmo à frente delas.
- Olha que bonito! – diz uma delas.
- Que será isto? – pergunta a outra.
- Ora essa! Não estás a ver?! – exclama a galinha sabichona – É um ovo de ouriço-cacheiro!
Um turista pergunta a um agricultor:
- Quantos litros de leite por dia dão as suas
vacas?
- A preta ou a branca? – pergunta o agricultor.
- Bem… A branca.
- Dez litros de leite por dia.
- E a preta?
- Dez litros de leite por dia também.
- O que é que lhes dá de comer?
- À branca ou à preta?
- À branca.
- Luzerna e feno
- Ah! E à preta?
-Luzerna e feno também.
- Ouça! Se as duas vacas são iguais em tudo
e são tratadas do mesmo modo, porque me
pergunta sempre se estou a falar da preta ou da
branca?
- É porque a branca é minha.
- Aaah! Bom! Compreendo! E a preta?
- É minha também…
Entre amigas:
- Então, e as férias, foste à praia?
- Não, mas é como se tivesse ido. A alcatifa lá
de casa é verde-mar, os miúdos são uns autênticos
mexilhões, a minha sogra todos os
dias arma
barraca porque não a deixamos fazer ondas...
- E o teu marido... que faz?
- Nada...
Um casal é assaltado em plena rua.
- Então os senhores não trazem dinheiro nenhum?
-Não, mas a minha mulher é um tesouro, pode
levá-la!

Sudoku - puzzle
N.º19 - Fevereiro:
Soluções do número anterior
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Novo Grupo

TEMPO COMUM

Intenções do Papa
para Fevereiro

A

fim de que os Pastores da Igreja sejam sempre dóceis à acção
do Espírito Santo no seu ensinamento e no seu serviço ao povo
de Deus.

P

ara que a Igreja em África encontre vias e meios adequados
para promover, de modo eficaz, a reconciliação, a justiça e a
paz, segundo as indicações da II Assembleia Especial para a África
do Sínodo dos Bispos.

Calendário Litúrgico em Fevereiro -

“É um tempo destinado ao acolhimento da Boa Nova do Reino de
Deus anunciado por Jesus”

Ano B

Dia 1 - DOMINGO IV DO
TEMPO COMUM

Dia 8 - DOMINGO V DO
TEMPO COMUM

Dia 15 - DOMINGO VI DO
TEMPO COMUM

Dia 22 - DOMINGO VII
DO TEMPO COMUM

LEITURA I Deut 18, 1520
“Farei surgir um profeta e
porei as minhas palavras na
sua bocar”

LEITURA I Job 7, 1-4.67
«A via do homem sobre a
terra, não é ela uma luta?»

LEITURA I Lev 13, 12.44-46
«Que fazemos para aliviar o
sofrimento?»

LEITURA I Is 43, 1819.21-22.24b-25
«Hei-de fazer brotar água no
deserto e rios na terra árida»

SALMO 146, 1-6
“Louva, ó minh’alma, o Senhor.”

SALMO 31, 1-2.5.11
“Em ti Senhor me refugio.

SALMO 40 , 2-5.13-14
“Invoquei o Senhor, com toda
a confiança.

SALMO 94, 1-2.6-7.8-9.
“Se hoje ouvirdes a voz
do Senhor, não fecheis os
vossos corações”
LEITURA II 1 Cor 7, 3235
“A virgem preocupa-se com
os interesses do Senhor, para
ser santa”
EVANGELHO Mc 1,21-28
“Ensinava-os como quem tem
autoridader”

LEITURA II 1Cor 9, 1619.22-23
«ai de mim se eu não evangelizar!»
EVANGELHO Mc 1, 2939
«a Ti Senhor, todos Te procuram»

LEITURA II 1 Cor 10, 3111, 1
«Fazei tudo para glória de
Deus»
EVANGELHO Mc 1, 4045
«Se quiseres, podes purificarme»

LEITURA II 2 Cor 1, 1822
«Todas as promessas de
Deus, são um sim em seu
Filho»
EVANGELHO Mc 2, 1-12
«Filho, os teus pecados estão
perdoados”
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ANO PAULINO
P. Abílio Lucas
I – “PAULO, o servo que não se
envergonha do Evangelho”

S

egundo a tradição da Igreja,
S. Paulo, (o Apóstolo), terá
nascido entre os anos 8 e 9 da era
cristã. Para assinalar os dois mil
anos do seu nascimento o Santo
Padre Bento XVI proclamou um ano
jubilar especial, com início em 28 de
Junho de 2008 e encerramento a 29
de Junho de 2009, dia em que se
celebra, em toda a Igreja Católica, a
Solenidade de S. Pedro e S. Paulo,
as duas colunas da nossa Igreja.
Por todo o mundo, a Igreja
acolheu a iniciativa do Papa com
grande entusiasmo; multiplicamse, um pouco por toda a parte, as
iniciativas que dioceses, paróquias,
grupos de fiéis crentes, levam a
cabo.
Na nossa Unidade Pastoral de
Sintra (UPS), além dos encontros
que ocorrem na terceira 5ª feira de
cada mês, pelas 21h30, no salão
da Igreja de S. Miguel, seguindo as
catequeses da autoria do Senhor D.
Anacleto Oliveira, bispo auxiliar da

nossa Diocese, “Um ano a caminhar
com São Paulo”, associamonos à proposta da Conferência
Episcopal Portuguesa, participando
na peregrinação, a Fátima, para
assinalar a celebração da Festa da
conversão do Apóstolo.
A partir deste número do “CRUZ
ALTA”, como forma de despertar e
avivar o gosto pelos textos paulinos,
procuraremos levar ao conhecimento
de todos, um ou outro aspecto
que nos pareça de interesse, para
meditar e ajudar a crescer na fé
e humanamente, princípios que
sempre presidiram à iniciativa
de S. Paulo quando se dirigia às
comunidades.
«Paulo, servo de Jesus Cristo,
escolhido para ser apóstolo,
reservado para anunciar o
Evangelho de Deus» (Rm 1, 1)
Ao lermos a forma como Paulo
se apresenta, quando se dirige aos
cidadãos de Roma, devemos centrar
a nossa atenção na expressão
«escolhido para ser apóstolo».
Desde logo, o reconhecimento que o
Apóstolo faz, de ter sido escolhido,

conduz-nos ao conceito da graça.
Não foi ele que escolheu, mas foi
escolhido por vontade de Deus.
O “novo” S. Paulo, fruto da eleição
de Deus, na estrada para Damasco
voltara costas às perseguições que
movia, até então, aos cristãos; os
olhos abriram-se-lhe e passou a
ver a nova realidade da sua vida, a
Boa Nova – o Evangelho, uma das
palavras-chaves em todo o edifício
literário Paulino – Jesus, fonte de
amor que o Pai torna presente para
a todos salvar.
Porque acérrimo defensor das
tradições judaicas, assentes na Lei,
Paulo não admitia outra realidade
a não ser a que resultasse da sua
aplicação.
Mas os caminhos de e para Deus,
como o acontecimento de Damasco
viria a revelar, encerram mistérios
que a sabedoria e inteligência
humanas desconhecem.
Neste texto que a tradição
considera ser um dos últimos ou
mesmo o último da autoria do
Apóstolo, toda a centralidade está
contida no princípio da salvação

pela fé, tema que se
desenvolve ao longo
de toda a carta. Aliás,
considera-se que uma
das razões principais
para escrever a carta
aos romanos foi pregar
o evangelho como ele
próprio refere em Rm 1,
15 e de forma mais frontal
e energicamente em (Rm
1, 16):

«Com efeito, não
me envergonho do
Evangelho, pois ele é
uma força vinda de Deus
para a salvação de todo o que crê,
ao judeu em primeiro lugar e depois
ao grego»
São Paulo encarna, deste modo,
o verdadeiro e único sentido de ser
de Cristo; o próprio, o específico de
todo o que abraça a cruz, por força
do Espírito Santo que recebeu no
seu baptismo.
Cada um dos cristãos, devia
ser um “Paulo”, abrindo os olhos
do coração para encontrar os

Imagem: fachada da Basílica de
S. Paulo, extra muros, em Roma
verdadeiros caminhos da fé que
conduzem à salvação de e por
Cristo, Senhor. Chamados a ser
missionários do Evangelho, cada um
é enviado a anunciar a boa nova. E
o modo de o fazer é seguir o modelo
do Apóstolo: «não me envergonho
do Evangelho».
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Jornal de Sintra faz História

Palavras para ler e ver
Maria Joao Bettencourt

Idalina Gracio

O

Jornal de Sintra, fundado
por António Medina Júnior,
está a celebrar as Bodas de
Diamante a que acresceu
a atribuição da Medalha de
Mérito Municipal (Grau Ouro),
atribuída pela Câmara Municipal
de Sintra, em sessão solene
realizada no Palácio Valenças
no passado dia 10.
As comemorações estão a
ser preparadas desde Junho,
por uma dinâmica Comissão,
presidida pelo Dr. Hermínio
dos Santos, e são constituídas
por duas fases distintas mas
interligadas, a saber:
• A 1.ª fase é composta pelos
trabalhos, actividades e sessões
que constituem, grosso modo,
a sessão solene que culminou
no passado dia 10 no Palácio
Valenças.
• A 2.ª fase é composta pela
realização por terceiros, de
actividades que fazem coincidir
as suas com as comemorações
das Bodas de Diamante ou ainda
criam eles próprios actividades,
exclusivamente, com o fim de
homenagear o Jornal de Sintra.

Dentro deste contexto já
foram concluídas as realizações
respeitantes à fase da Sessão
Solene. Quanto à 2.ª fase
já foram concretizadas as
seguintes actividades:
Exposição alusiva aos Jornal de
Sintra, organizada pelo Grupo
de Escuteiros dos Camarões,
em Outubro de 2008.
Palestras na Hemeroteca
Nacional, em Lisboa, nos dias 7
e 23 de Janeiro com os temas
“O Jornal de Sintra – A obra de
Medina Júnior” proferida pelo Dr.
Jorge Trigo e “O Jornal de Sintra
como jornal cultural” proferida
pelo Dr. Miguel Real.

figura do padre António Ramires,
no descerramento da placa
comemorativa do 75.º aniversário
nas instalações do Jornal, e
na larga alusão ao Jornal de
Sintra, no dia 10, na Igreja de S.
Miguel, na Eucaristia de acção
de graças e em memória do
fundador e director, editores,
administradores,
redactores,
fotógrafos,
colaboradores,
profissionais das artes gráficas,
anunciantes,
assinantes
e
fornecedores falecidos.

• 26 de Abril, 16 h. – SintraDances
“dança para o Jornal de Sintra” no
Átrium Chaby, em Mem Martins
•
”Da
necessidade
da
Universidade de Sintra”, colóquio
a promover em data a anunciar.
• 31 de Maio – “À descoberta
do concelho de Sintra”, passeio
mistério do Jornal de Sintra
• Maio (dia a anunciar) – Festival
desportivo
promovido
pelo
Hockey Club de Sintra
•Junho (dia a anunciar) – Festival
desportivo promovido pelo Grupo
Desportivo e Recreativo “Os
Lobinhos”, de Vale de Lobos
• 27 de Junho - Sessão de
encerramento.
Lançamento
da
brochura”História
do
Jornal de Sintra”. Jantar de
confraternização.

Estão ainda previstas:
• 23 de Fevereiro – apresentação
da peça”Ícaro, o balão azul”, pelo
Teatro Som das Letras, no salão
da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntário de Queluz.
• “Danças com História”,
espectáculo proporcionado pela
Associação Danças com História,
no Terreiro Rainha D. Amélia
(Largo do Palácio Nacional de
Sintra)

CHEGA-TE A MIM E DEIXA-TE ESTAR
De Eduardo Sá

U

m universo feito de luz, em que cada
ser humano é um ponto luminoso.
Energia pura e brilhante.
É tempo de utilizar essa luz para iluminar o
caminho de outro e não para ofuscar.
Aceitar cada um como é. Sem perguntas,
sem críticas.
Procurar um sorriso em cada olhar, para
depois iluminarmos o nosso caminho com o
brilho desse olhar.
“Na verdade, o mundo interior não divide as
pessoas entre as estranhas e as da família.
Mas entre os viajantes e os aventureiros,
os arquitectos do nosso coração e os
alquimistas. Os viajantes e os aventureiros
são pessoas que nos surpreendem, de
passagem. Os arquitectos do nosso
coração rasgam avenidas ou desvendam
planaltos. Os alquimistas transformam-nos
sempre que nos dizem: «Chega-te a mim…
e deixa-te estar».”
Eduardo Sá

O Jornal de Sintra aguarda
ainda a adesão, a esta fase
das comemorações, de forças
vivas do Concelho que queiram
também participar. De referir que
somente existem em Portugal 50
jornais com mais de 75 anos.
O Jornal de Sintra pela sua
longevidade,
independência,
intervenção cultural e espírito
de resistência às intempéries
que tem atravessado, deve
ser reconhecido como parte
integrante de Sintra e da sua
história.
“INDIGO”
De Inês de Barros Baptista
“- Diz lá, és um índigo ou não?
- Já te disse, o meu nome é esse. E sim,
sou capaz de ver as almas dos outros, mas
isso não é nenhum dom.
- O meu pai diz que sim. E também diz que
és capaz de as iluminar, quando elas não
brilham, ou quando estão tristes…E, mais
difícil ainda, que as despertas quando estão
a dormir.”
Índigo - O mistério do rapaz de luz. Uma
história para todas as idades.

Lançamento da brochura
“Memórias Poéticas no Jornal
de Sintra – 1934-2009”, editada
pela Associação de Professores
de Sintra.
De referir que a Unidade
Pastoral de Sintra, esteve
presente no dia 7 de Janeiro, na

Inês de Barros Baptista

ESPECIALIDADES DA FÁBRICA:
Queijadas - Travesseiros - Pastéis de Sintra
Nozes Douradas - Pastéis Cruz Alta
PIRIQUITA
R. das Padarias, 1
2710-603 SINTRA
Telf.: 21 923 06 26 / Fax: 21 924 23 99

PIRIQUITA dois
R. das Padarias, 18
2710-603 SINTRA
Telf.: 21 923 15 95
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Ficha Técnica

Fa lando de Cinema
Guilherme Duarte

Jornal C ruz Alta

FILME EM DESTAQUE: “A TROCA” (THE CHANGELING)

Realizador: Clint Eastwood
Intérpretes: Angelina Jolie; John Malkovich; Gattlin Grifith;
Jan Devereaux; Michelle Martin

D

ramático.
Intenso.
Chocante.
Perturbador.
Penso que esta é uma
adjectivação que qualifica
com objectividade este novo
e excelente filme de Clint
Eastwood. Tão dramático
que chega a doer. Intenso, ao
ponto de sufocar o espectador,
de emoção e de revolta.
Perturbador, porque revela quão
frágeis nós somos, simples
cidadãos, ante a prepotência
e a hipocrisia dos detentores
do poder. Chocante, porque
recria um episódio real, uma
história arrepiante e cruel mas
verdadeira, que aconteceu na
segunda década do século XX,
em Los Angeles, e que acabou
por abalar e fazer ruir todo
o edifício político da cidade,
nessa época.
A trama desenrola-se no ano
de 1928 no estado da Califórnia,
na cidade de Los Angeles,
como já referi, e relata a luta de
uma mulher angustiada pelo
misterioso desaparecimento do
seu filho. Destroçada pela dor,
deposita toda a sua esperança
nas mãos da polícia local,
confiando na sua eficácia e
empenhamento para trazer de
volta a casa o filho ausente.
A realidade, porém, revelarse-ia bem diferente. Mais
interessados em camuflar o
fracasso das suas diligências,
resultado do desinteresse
e incompetência com que
trataram do caso, o capitão
da força policial em conluio
com o “sheriff” e com o aval do
Mayor da cidade, tenta ludibriar
Christine Collins, (Angelina
Jolie), a mãe da criança
desaparecida, devolvendo-lhe,
no meio de grande aparato
mediático, um rapaz que não é
o seu filho. Quando constatam
que ela não se deixa enganar
recorrem à chantagem e à
coacção psicológica, para a
obrigar a aceitar o embuste e
o consequente encerramento
do caso. Incomodados com
a persistência de Christine
que exige que a investigação
prossiga, os responsáveis
policiais endurecem os seus
métodos de pressão e iniciam
uma campanha difamatória
contra
ela,
humilhando-a

e tentando desacreditá-la
perante a opinião pública.
Seguem-se as ameaças e o
internamento forçado num
hospital psiquiátrico dirigido
por um médico tão corrrupto
e cruel como os polícias com
quem colabora. Desamparada,
Christine conta apenas com o
apoio do reverendo Briegleb,
(John Malkovich), o pastor da
comunidade evangélica local
que há muito, vem denunciando
no púlpito e na rádio, com
coragem e com dureza, a
corrupção e a prepotência
dos políticos e da polícia da
cidade.
Uma mãe desesperada e
dorida pelo desaparecimento
de um filho, temperada pelo
sofrimento e ferida pela
injustiça transforma-se numa
mulher forte e indestrutível,
capaz de enfrentar todas as
adversidades. Christine é uma
mulher ferida e sofrida, não
verga nem se deixa vencer
e, determinada a recuperar o
SEU FILHO, inicia uma luta
desigual, disposta a enfrentar
corajosamente a arrogância e
a crueldade das autoridades,
com a única arma de que
dispõe: a força do seu amor
de mãe. Como aliado conta
apenas com o corajoso pastor.
Felizmente para ela, no meio
da indignidade da polícia,
existe um detective honesto
que consegue apanhar o fio à
meada e, à revelia dos seus
chefes, acaba por esclarecer
o mistério. Os resultados são
tão surpreendentes como
devastadores e permitem
que o filme termine com uma
mensagem forte e optimista:
a vida é um caminho de
esperança, mesmo quando
as escolhas são muitas
e os obstáculos parecem
intransponíveis. Vale a pena
lutar para tentar vencê-los.
Christine Collins descobriu
esse caminho numa tarde
negra do mês de Fevereiro de
1928 e trilhou-o sempre até ao
fim.
Iniciei este comentário com
vários adjectivos, vou terminálo apenas com um deles:
perturbador. Perturba-me a
mim, e deve perturbar-nos a

Género:Thriller
Idade: M/12 anos
(Filme de qualidade)

Avª Adriano Júlio Coelho ~ Estefânia ~ 2710-518 SINTRA
.:: cruzalta@paroquias-sintra.net ::.

Publicação mensal da

Duração: 141m

todos, que no mundo exista
ainda tirania, que a corrupção
alastre, que a prepotência e
a arrogância se instalem e
a hipocrisia e a mentira se
vulgarizem entre os detentores
de cargos de poder, sejam
eles na política, nas forças de
segurança ou simplesmente
nos nossos locais de trabalho.
Christine Collins, no início do
século passado foi uma vítima
de todos estes abusos, e como
ela, quantos outros milhões
de pessoas não o terão sido
também, nos mais diversos
locais do mundo e pelos mais
variados motivos? Se é chocante
que isso tenha acontecido há
80 anos atrás, é perturbador
que quase um século depois,
pouco ou nada tenha mudado,
a não ser a sofisticação dos
métodos na prática desses
excessos que não serão hoje
tão ostensivamente evidentes
como eram nessa época, mas
que, dissimulados e escondidos
atrás de palavras bonitas
e conceitos nobres, ainda
andam por aí. Não os vemos
mas sentimo-los. Negam-nos,
mas existem. As pessoas
acomodaram-se, cresce o
medo, impera o oportunismo.
Os tiranos agradecem. Quase
um século depois continua a
haver opressores e oprimidos.
Enquanto isso a turba olha
para o lado e assobia para o
ar. Infelizmente há cada vez
menos “pastores” a lutar contra
o despotismo. Não acham
perturbador?
“ R E V E R E N D O S ,
BRIEGLEB,
PRECISAM-SE
URGENTEMENTE”.
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PEQUENAS HISTÓRIAS
Leonor Wemans

pequenos escritores de palmo e meio
Madalena Duarte (7 anos)

O COMBOIO

E

ra uma vez um comboio
que era muito veloz e
conhecido. Ele nunca parava,
mas um dia parou, e as pes-

soas estranharam. Ele parou
porque viu uma “comboia” e
gostou muito dela e disse: - Ai,
que linda é aquela comboia!
Aproximou-se com um olhar
romântico e ela gostou também dele – Eu gosto dele,
disse.

Quando repararam que
gostavam um do outro, casaram no dia seguinte e viveram
felizes para sempre.

