


Estamos no ano de 2018 e, na Sé de Leiria, 
foi encontrado um livro muito antigo, que 
se encontra bastante danificado. 
Foi contratado um arqueólogo que analisou 
o livro, tendo verificado que este continha 
páginas de várias épocas. Em algumas, a 
datação por carbono aponta para o século 
XVI, mas outras são mais recentes, do 
século XX… Faltam algumas páginas e 
outras estão danificadas. Após a análise 
pormenorizada, verificou-se que algumas 
páginas do livro foram queimadas e outras 
apresentam marcas de pedras. 
O arqueólogo informou a Diocese que este 
livro deve ter sido criado no século XVI, e 
sofreu alguns maus tratos aquando do 
terramoto de 1755, no qual caiu a fachada 
da Sé de Leiria, bem como das Invasões 
Francesas, entre 1807 e 1811, em que a 
cidade de Leiria foi assolada por vários 
incêndios. Algumas páginas absorveram 
humidade devido ao local onde este se 
encontrava escondido. 
É urgente recuperar a história escrita neste 
livro. Por isso o Sr. Bispo pediu a ajuda aos 
melhores historiadores e arqueólogos do 
país para desvendar os seus mistérios, que 
são muito importantes para a comemo-
ração do centenário da restauração da 
diocese de Leiria-Fátima.  
Os vossos nomes constam da lista dos 
melhores historiadores e arqueólogos:  
contamos com a vossa preciosa ajuda! 
 

O desvendar destes enigmas está nas 
vossas mãos! 

 
 

Constituição dos grupos: 
- Entre 5 e 10 elementos (n.º recomendado: 8)  

do 8º ao 10º ano da catequese da mesma Paró-
quia, e/ou Pioneiros do Agrupamento; 

- Cada grupo terá um catequista, dirigente ou ani-
mador 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 uma cruz em origami (grande: 66x4cm) nu-

ma tira de cartolina da cor da vigararia, para tro-
ca com outro grupo durante a atividade; terá: 

 - O nome da Paróquia e o ano da sua criação; 
 - O/a Santo/a Padroeiro/a da Paróquia; 
 - Os Párocos dos últimos 100 anos; 
 - Curiosidades da Paróquia (livre). 
4. Faz uma cruz em origami (pequena: 30x1,5cm) 

por cada elemento, numa tira da cor da vigararia, 
para troca, onde cada um escreve o que gostaria 
de ter/ver/viver na diocese de Leiria-Fátima. 

 

 Para aprender a fazer a cruz: 
 https://youtu.be/sc5I8u9rQsg  
 
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 Pioneiros 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. 

 
 

https://youtu.be/sc5I8u9rQsg

