


 

 

 

 

 

 
 

Olá! 
 
Eu sou a Xica! 

Sou Investigadora de História, e tenho um 
desafio  para te fazer: preciso de ajuda 
para descobrir a história da nossa Diocese. 
Mas também quero investigar o que é hoje 
a diocese de Leiria-Fátima, e o que quer 
ser no futuro… Posso contar contigo? 

É muito fácil: só tens de pedir aos teus 
pais, catequistas ou dirigentes para ler 
com muita atenção todas as informações 
sobre o: 

 

 

Vai ser na maior festa da nossa Diocese, a 
Festa da Fé. No sábado, dia 16 de junho, 
em Leiria, conto com a tua colaboração! 

Abracinhos e até lá! 

Xica 

 
 
Constituição dos grupos: 

- Entre 5 e 10 elementos (n.º recomendado: 8)  
do 1º ao 4º ano da catequese da mesma Paró-
quia, e/ou Lobitos do Agrupamento; 

- Cada grupo terá um catequista, dirigente ou 
animador adulto a acompanhá-lo. 

 

Preparação da atividade: 
O grupo, antes do FESTEJA: 
1. Escolhe o nome para o grupo; 
2. Faz um estandarte/bandeira para o identificar: 
 - Deverá ser da cor da vigararia; 
 - Ter o nome do Grupo e da Paróquia; 
 - Decorado ao gosto de cada grupo. 
3. Faz um marcador de livro por cada elemento 

do grupo: 
 - Deverá ser da cor da vigararia; 
 - Ter o nome da Paróquia; 
 - Ter o/a Padroeiro/a da Paróquia; 
 - Ter o nome dos Párocos que, nos últimos 100 

anos, estiveram ao serviço da Paróquia; 
 - No formato e decoração ao encargo da criati-

vidade de cada grupo. 
 

Exemplos de estandartes/bandeiras: 

 
 

 

Inscrições: 

- Até ao dia 30 de abril de 2018; 
- Enviar a ficha de inscrição por e-mail , com os 

dados inseridos no documento em Word, para:  
 

  festadafeleiria2018@gmail.com  
 

 Ou para: 
 

 Serviço Diocesano de Catequese 
 Seminário Diocesano, 2414-011, Leiria.  
 

 Tel. 244825168 | 935637000 
 

-  Preencher todos os campos pedidos na ficha 
de inscrição (apenas o primeiro e último 
nome, e o número de identificação fiscal - 
dados necessários para o seguro); 

-  Enviar o valor da inscrição para a morada  
indicada, ou por transferência bancária (NIB: 
0010 0000 10730640001 14; juntar o 
comprovativo da transferência bancária 
juntamente com a ficha de inscrição para o e-
mail indicado). 

 

Valor da inscrição: 
- 2,50€ por elemento (excluindo adultos); 
- A inscrição inclui seguro para a atividade; 
- No caso dos Lobitos e das paróquias que já 

têm seguro de atividade, a inscrição tem um 
valor de 1,50€ por elemento. 

 

Almoço: 
- O almoço é volante e da responsabilidade de 

cada participante/grupo. 
 

Outros adultos: 
- Durante a atividade haverá várias propostas 

no âmbito da Festa da Fé que podem realizar; 
- Podem também inscrever-se para acompanhar 

o grupo. 
 

 
 


