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editorial
de Rosa Cândida Gomes, fma
Eis-nos em 2022!
Iniciamos o Ano com um mês que nos fala de santidade, de
espiritualidade salesiana, de alegria, de festa!... É assim que se
revestem os nossos ambientes educativos! Nem a pandemia pode
apagar a Alegria e a Esperança que D. Bosco nos transmitiu.
Olhar para a santidade de Dom Bosco é reacender em nós a
mesma paixão pela educação das e dos jovens; é ter a coragem de
sair ao seu encontro, acolher os seus sonhos e oferecer-lhes o que
de mais precioso temos para dar – Jesus Cristo. Acolher o dom do
Seu amor na entrega incondicional, no acompanhamento e no
caminhar juntos, unidas pelo mesmo amor que nos vem da relação
profunda com Jesus.
Este ano o Reitor Mor, na sua Estreia, convida-nos a aprofundar a
vida de São Francisco de Sales, o santo da doçura, da amabilidade,
da paciência e da caridade, com o Lema: «FAZEI TUDO POR AMOR,
NADA POR FORÇA»
Deus imprimiu em cada pessoa o dom do Seu amor e chama-nos
a acolher e a corresponder a este mesmo amor na liberdade de
filhos.
Só um grande amor nos pode fazer vibrar, dispor-nos a ouvir a
Palavra, abrir-nos ao sonho de Deus sobre nós e sobre os jovens
como fez Dom Bosco, São Francisco de Sales, Beata Laura Vicunha
e tantos irmãos nossos que foram testemunhas da presença de
Deus nas suas vidas.
Na semana de 26 de janeiro a 2 de fevereiro, celebramos a
SEMANA DO CONSAGRADO. Tempo para renovar o nosso amor
esponsal e reavivar a alegria do nosso Sim.
A Maria, Mãe do Verbo encarnado e nossa Mãe, pedimos que vele
por todos os consagrados e consagradas, e como Ela saibam viver
em fidelidade a Deus e ao dom da vocação que receberam
acolhendo os desafios do mundo de hoje.
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Congregações Religiosas em reflexão de Advento
de Comunidade de Vendas Novas
No dia 28 de novembro, primeiro Domingo do Advento, as
Religiosas e os Religiosos em Missão na Arquidiocese de
Évora, tiveram uma tarde de reflexão, na Casa Geral das Irmãs
Servas

da

Francisco

Santa

Igreja,

Sanches

orientada

Alves

que

pelo

também

Senhor

D.

presidiu

a

José
um

momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento e à oração
de Vésperas.
A Irmã Rosa Maria Machado, Salesiana, Presidente do
Secretariado Regional da CIRP (Conferência dos Institutos
Religiosos

de

Portugal),

salientou

a

importância

destes

momentos de reflexão/oração em conjunto, para uma melhor
vivência e partilha da nossa vocação Religiosa.
Estiveram presentes várias Congregações Religiosas tais
como as Irmãs Salesianas, os Salesianos, os Irmãos de S. João
de Deus, as Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de
Deus, as Servas da Sagrada Família, as Carmelitas Descalças
Servas dos Pobres, as Pequenas Filhas da Mãe de Deus, e as
Servas da Santa Igreja.

Manifesta Gratidão: Escreve um Postal de Natal Solidário!
de Equipa do Sintonia
“Neste Natal, rompe a Solidão e manifesta Gratidão! Envia um
Postal!”

Foi

este

o

mote

do

desafio

lançado

nos

canais

de

comunicação das Salesianas durante o mês de dezembro!
Com o objetivo de agradecer a muitas Irmãs, Filhas de Maria
Auxiliadora, que doaram e dedicaram a sua vida inteira por amor aos
jovens, lançámos o desafio de enviar um postal às Irmãs da Casa de
São José. E a iniciativa foi um verdadeiro sucesso! Foi com enorme
alegria que acolhemos muitos postais, vindos de várias partes do
país, que nos foram chegando.
A Irmã Mª das Dores, em nome de toda a comunidade, deixounos o seu agradecimento: "Em nome de todas as Irmãs da Casa S.
José,

venho

agradecer

tantas

e

tão

belas

manifestações

de

gratidão às Irmãs desta casa nesta quadra natalícia. Foram
verdadeiras obras de arte e de carinho que vieram embelezar o
Natal.

A

todos

os

que

nos

enviaram

votos

de

Boas

Festas,

agradecemos e retribuímos com a garantia da nossa oração e
desejo de um ano 2022 abençoado."
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Celebrar o Natal com alegria
de Raquel Pereira, professora Escola Primária de Santa Ana - Setúbal
No final do primeiro período, a Escola Santa Ana de Setúbal celebrou este Natal de
2021 com uma festa. Por estarmos ainda em pandemia, celebramos o Natal de forma
distante, mas que se fez próxima através de um vídeo disponibilizado à comunidade
educativa. A escola organizou o primeiro Festival da Canção de Natal. Neste nosso festival
da canção de natal percorremos Portugal Continental de Norte a Sul, conhecendo cada
uma das regiões, os seus costumes de natal, doçaria e tradições. Foi interpretada uma
canção de natal tradicional de cada uma destas regiões.
O entusiasmo das crianças e o desejo de saber mais sobre cada região era notório e
todos se empenharam em cantar as nossas canções de forma exemplar. No último dia de
aulas os alunos tiveram oportunidade de assistir ao vídeo, no qual puderam apreciar a
interpretação dos colegas das outras salas e aprender ainda mais sobre as tradições de
natal do nosso país. Muitas foram as aprendizagens que se partilharam de forma
transversal, unindo todos neste sentido único do Natal: adorar o Menino Jesus.
As Casas Salesianas das Filhas de Maria Auxiliadora, as Irmãs Salesianas, foram
paragem obrigatória nesta nossa viagem pelo nosso país. Neste último ano de preparação
para os 150 anos da Fundação do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, unimos as
nossas vozes também para comemorar a sua presença no nosso país. Fizemos uma
viagem por todas as casas partilhando fotografias dos presépios de cada casa, que
embelezam e trazem o natal ao nosso coração. Mesmo geograficamente distantes, as
casas salesianas uniram-se nesta pequena viagem que muito enriqueceu a nossa festa.
Por fim, foi tempo de votação, elegendo uma categoria a cada canção, num espírito de
crescimento pedagógico que motivou os nossos alunos a querer enaltecer cada uma das
apresentações. O esforço foi muito e o conhecimento acrescido, mas, deste modo, fomos
conhecendo mais a fundo as nossas tradições, costumes, celebrações e canções.
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Com as mãos na massa!
de Diana Arrobas, fma - Comunidade de Viana do Castelo
O Natal é uma época que nos convida a comtemplar a
beleza das luzes, a simplicidade do Menino Deus que se faz
um de nós, a viver um clima de festa contínuo e que, ao
mesmo tempo, convoca à maravilha e ao espanto.
Assim foi o nosso Natal em comunidade! Os momentos
de oração e pausa diante do presépio não faltaram, mas foi
também preciso pôr a mão na massa.
Vivendo o natal de uma forma muito familiar, uma parte
do dia 24 de dezembro reúne a comunidade na cozinha.
Cada uma procura dar e fazer algo para toda a comunidade.
Há quem amasse a massa para a bola de carne, quem se
dedique às rabanadas, às filhoses ou aos sonhos, ou até
mesmo quem se aplique a untar os tabuleiros e a lavar a
loiça que, rapidamente, se vai juntando. Sem esquecer que
também há quem se ocupe das flores para embelezar a
capela. Trabalho não falta e vontade de ajudar também não!
Participámos na Eucaristia da paróquia, na Sé Catedral. À
tarde houve festa com tempo para o tradicional Lotto, com
prendas a sortear e tudo. É sempre uma forma diferente e
agradável de estarmos juntas e pôr os nossos dotes (mais ou
menos) culinários ao serviço.

Mais uma etapa a chegar ao seu termo…
de Anita Carvalho, fma - Comunidade de Arcozelo

Num texto que li há pouco tempo, encontrei esta linda
expressão: “A vida na terra é o treino para um bailado eterno!"
Todas as expressões artísticas imprimem à vida um sabor
agradável, leve, convidativo à partilha e à vivência comunitária.
Ninguém é feliz numa dança solitária. A beleza que se
comunica através do gesto, da expressão e da linguagem é
magia que irradia uma atmosfera de bem-estar e de felicidade.
A

vida,

quando

vivida

neste

ritmo

artístico,

gera

inevitavelmente ondas que se propagam e transformam os
dias pesados e cinzentos, em tempos de sol e de felicidade.
Ninguém dança sozinho! É em conjunto, em grupo, em
comunidade, em família.

SINTONIA - DEZ.JAN 2021/22

PAG. 5

SINTONIA - OUT.NOV 2021
Foi muito bom terminarmos o 1º período com uma

manifestação de festa e de alegria que os nossos pequenos
artistas nos ofereceram.
Cada turma preparou um número alusivo ao Natal e o
apresentou aos pais. Apesar das cautelas que ainda se
mantiveram, os pais ficaram muito agradados com este
pequeno mimo. Ver os seus filhos em palco a cantarem,
dançarem ou declamarem, foi uma recompensa para tantas
privações

a

que

temos

estado

sujeitos

nestes

últimos

tempos.
A semana que antecedeu as férias de Natal foi pequena
para conter tanta alegria. No último dia de aulas, os alunos
mostraram uns aos outros as suas habilidades e ainda
tiveram a tão ansiada surpresa da visita do Pai Natal.
Que o novo ano, 2022, seja para todos um ano melhor,
com mais ritmo, mais dança e mais alegria, porque todos
estamos interessados em que assim seja. Ninguém está
dispensado desta tarefa. Bom ano!

A Alegria da Partilha em tempo de Natal
de Rosário Bernardino, fma

Como é habitual, na quadra natalícia, a Associação das
Devotas de Maria Auxiliadora - ADMA - reuniu-se no dia 19 de
dezembro e decidiu oferecer

cabazes de natal. Cada qual

contribuiu com o que pode e foi possível comprar diversos
artigos alimentares, com os quais se fizeram cabazes para
distribuir por famílias carenciadas do Monte Estoril e do Bairro
da

Galiza.

Após

deslocaram-se

a

o

Natal,

fim

de

dois
de

elementos
distribuir

7

da

Associação

cabazes

bem

apetrechados de alimentos. A alegria de ambas as partes foi
muito grande e inesquecível!
“Correu muito bem a entrega dos cabazes às famílias. Sintome feliz, de coração cheio, e deixámos rostos a sorrir com tão
pouco. É um conforto ver as famílias felizes.” ”Quero dizer-vos
que

foram

momentos

muito

gratificantes,

ficaram felizes com as nossas ofertas.”

vermos

como

- testemunharam as

voluntárias.
Com estes testemunhos nós nos regozijamos e louvamos a
Deus pelas migalhas do Bem que se vão lançando aqui e Além.
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A história do primeiro presépio - O natal na ludoteca da Galiza
de Rosita Teixeira, fma
Foi no dia 23 de dezembro findo! Na Ludoteca da Galiza, Bairro do Pinhal, a par da
faina, moderada e benfazeja, respira-se um ambiente festivo e acolhedor! Já não há
estudo!... Há sim tempo de brincar, jogar, partilhar, preparar as últimas coisas para a
festa…que já espreita… A tarde é feita de canto, música, dança, projecções, encenações,
tudo levado a efeito pela ‘prata’ da casa. A equipa coordenadora esmera-se na preparação
ambiental em que se respira o bem-vindo ar natalício!
Em palco, realça-se o valor da fraternidade, da família, do encontro, da gratuidade e
disponibilidade, bem como a fé no Jesus, enviado pelo Pai, qual Filho querido e Salvador.
A sublinhar esta realidade, a equipa coordenadora fez memória do Presépio sonhado por
S. Francisco de Assis, levando à cena isso mesmo, que abriu com um grande anúncio:
“Nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor”! Foram personagens o próprio Francisco na
pessoa do Pablo Fuentes, um seu amigo protagonizado pela Maria João, um anjo a quem a
Ir. Linda emprestou a voz, o boi, o burrinho e aldeãos que o restante da equipa
representou. Tudo às ordens de um narrador que via desenrolar diante de si a cena do dito
presépio ‘franciscano’. Na assistência, rostos atentos, olhos e ouvidos em expectativa!
Quanta simplicidade e beleza! Quanta beleza na simplicidade!
"Decorria o longínquo ano de 1223 quando em Greccio, Itália, Francisco quis
representar o nascimento de Jesus para que os camponeses da aldeia, vendo com os
próprios olhos o mistério do nascimento, o pudessem compreender melhor. (...) E foi
assim, conforme ficou dito, que nasceu a montagem do presépio como manifestação do
grande amor de Deus pela humanidade."
A encenação acabou com um expressivo canto natalício que a Ir. Linda e a Sofia se
encarregaram de ensaiar a todos. Concluído o programa, foi dado a cada participante uma
miniatura do presépio, uns bombons e um lanche apetecível para esta querida porção de
juventude que Deus nos confiou.
Apraz-me recordar que durante a última semana, as irmãs Maria de Jesus e Rosa
Teixeira palmearam as diferentes ruas dos bairros para desejarem boas festas, entregando
um pequeno cartão oferecido pela comunidade. As pessoas agradeciam! Não era o valor
da oferta mas o gesto, a lembrança e a proximidade. De todas, só duas pessoas o
rejeitaram.
Não houvesse mais corações indisponíveis para Jesus e o nosso mundo seria outro!
Mais humano, mais feliz!
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“Para Onde Vou?” – Encontro com DB e MM Especial
de Mafalda Monteiro, fma
Nos dias 20 e 21 de dezembro, a comunidade da Casa
Provincial das Irmãs Salesianas acolheu um grupo de 10
jovens, de Manique e Cascais, dos Encontros com DB e
MM.
“O objetivo deste encontro especial foi refletir sobre o
tema “Para onde vou?” e perceber quais os “melhores”
sapatos que nos podem ajudar a fazer caminho até ao
Céu!
Muita coisa se viveu em tão pouco tempo e, apesar de
nem todas se conhecerem, o ambiente de partilha de vida
foi marcado por muita simplicidade e verdade. Fizemos
experiência de viver em comunidade, de escuta da outra e
de Deus, de reflexão em conjunto, de caminho percorrido
a contemplar o mar em silêncio, de conhecimento de
pessoas que encontraram os sapatos que as levam ao céu
– Madre Mazzarello, Irmãs Concepcionistas.
Viveram-se, assim, momentos importantes de reflexão
e questionamento: Como me sinto com os sapatos que
tenho?

Para

questões
encontro.”

que

onde

estou

levamos

a

caminhar? São

connosco

após

estas

as

conclusão

do
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Gestão da Comunicação: formação para a comunicação integrada
de Sofia Guerreiro, equipa da Comunicação
No dia 3 de janeiro, realizou-se, virtualmente, uma formação
dedicada à Gestão da Comunicação, destinada a todos os
elementos

responsáveis

pela

comunicação

das

várias

Presenças Salesianas.
Preparada cuidadosamente pela Equipa da Comunicação
Provincial, a formação contou com 5 momentos distintos, nos
quais, de modo geral, foram abordados temas relevantes para a
constituição de uma Comunicação Integrada: 1. Orientações
sobre a Presença das FMA nas Redes Sociais; 2. Estratégias de
Comunicação; 3. Escrita Para o Digital; 4. Planeamento; 5.
Produção de Conteúdos Digitais.
A formação contou com a presença de mais de 20
colaboradores,

entre

educadores

responsáveis

pela

comunicação e diretores pedagógicos de todas as Presenças.
No início da tarde, fomos presenteados com a presença da Ir.
Rosa Cândida, Provincial, que nos deixou algumas palavras de
ânimo no abraçar desta missão.
Desde os tempos dos nossos fundadores que o nosso
propósito é inequívoco: Formar Bons Cristãos e Honestos
Cidadãos. Porém, nem sempre somos capazes de transmitir
para a sociedade a mais valia que traz a educação numa Casa
FMA.
Por isso, somos chamados a adquirir uma consciência mais
profunda da dimensão comunicativa como missão, criando
verdadeiros espaços de diálogo. Atualmente, a pressão da
comunicação social e digital é forte e viver neste ecossistema
requer audácia e competência, necessárias para alavancar as
valências nos nossos Centros Educativos.
Avancemos corajosamente e, em conjunto, caminhemos
para transformar as nossas ferramentas de comunicação em
verdadeiros instrumentos de educação e evangelização!
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Um dom no início do ano
de Fernanda Luz, fma - Comunidade da Chainça
O nosso Pároco, Pe António Castanheira, para que a
comunidade se sentisse mais confortável, além da renovação
da Casa de Banho, mandou renovar também a cozinha. A
mesma foi inaugurada com a Ceia de Natal onde pudemos
sentir o conforto depois de meses de espera.
Se este dom foi grande, o mais esperado e o maior que o
Deus-Menino nos podia ter dado no início deste Novo Ano, foi
termos a comunidade completa.
Na manhã do dia 8 de janeiro, a comunidade de Vendas
Novas veio trazer a Ir. Maria Torre, que viverá no estilo de
Missão desta Casa Santa Maria Mazzarello. Depois de um
pequeno convívio e de breve oração na Igreja, a comunidade
de Vendas Novas seguiu o seu programa e a Ir Maria foi-se
integrando.
Na Eucaristia dessa tarde, o Celebrante alegrou-se com a
comunidade e agradeceu a Deus a presença da Ir. Maria. O
povo da terra, sempre acolhedor e benfeitor, à medida que se
vai encontrando com a nova Irmã, “deseja que se sinta bem e
que os ajude a crescer na fé”, como referiu uma ADMA.
Deus nunca nos deixa chegar ao limite das forças.
Havemos de viver em ação de graças no dia-a-dia.
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Sintonizando
A vida dentro do ecrã:
@salesianas_pt

na casa do pai
22.12.2021 – Sr. António Francisco Pereira, pai da Ir. Gorete
03.01.2022 – Sra. D. Cremilde da Silva, mãe da Ir. Marsília
03.01.2022 – Irmã Ângela dos Ramos Pereira

PAZ À SUA ALMA
E CONFORTO AOS FAMILIARES!
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