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Venda de Natal 
 

Sábado 24 de Novembro 

Abertura às 15h 
 

Domingo 25 de Novembro 

Almoço às 12h 

Cavaquinhos e Concertinas às16h 
 
  

 

    11 de Novembro, dia de S. Martinho 
 

    Martinho era filho de um soldado do exército romano e, como mandava a tradição, filho de 

militar segue a vida militar, como filho de mercador é mercador e filho de pescador devia ser 

pescador. Martinho estudou em Pavia, para onde a família foi viver, e entrou para o exército com 

15 anos, tendo chegado a cavaleiro da guarda imperial. Tinha a religião dos seus antepassados, 

deuses que faziam parte da mitologia dos romanos, deuses venerados no Império Romano, que 

variavam um pouco de região para região, dada a imensidão do Império. As Gálias teriam os seus 

deuses próprios, como os tinham a Germânia ou a Hispânia. 
    O jovem Martinho não estava insensível à religião pregada, três séculos antes, por um Jesus de Nazaré. Um dia aconteceu um facto que 

o marcou para toda a vida. Numa noite fria e chuvosa de Inverno, às portas de Amiens (França), Martinho, ia a cavalo, provavelmente no 

ano de 338, quando viu um pobre com ar miserável e quase nu, que lhe pediu esmola. Martinho, que não levava consigo qualquer moeda, 

num gesto de solidariedade, cortou ao meio a sua capa que entregou ao mendigo para se agasalhar. Os seus companheiros de armas riram-

se dele, porque ficara com a capa rasgada. Segundo a lenda, de imediato, a chuva parou e os raios de sol irromperam por entre as nuvens. 

Conta a lenda, que no dia seguinte Martinho teve uma visão e ouviu uma voz que lhe disse: «Cada vez que fizeres o bem ao mais pequeno 

dos teus irmãos é a mim que o fazes». A partir desse dia Martinho passa a olhar para os cristãos de outro modo. 
 

Centro Paroquial: 

Teatro da “Maria Castanha” 
 

    No passado dia 9 de Novembro comemorou-

se o Dia de São Martinho, na nossa Instituição 

lembrando a importância deste dia como sendo 

de Partilha de quem mais precisa. E valores 

como este terão que ser cada vez mais 

trabalhados junto das nossas crianças. Desta for-  

 

Domingo 25 de Novembro 
 

Sacramento da  

Unção dos Doentes 
 

Missa das 10h30 
 

Inscrições na Secretaria Paroquial 
 
  

 

ma, todo o corpo docente realizou uma pequena dramatização de uma história da "Maria Castanha", para todas as crianças com a presença 

do Senhor Padre Daniel. Esta história conta como é importante a amizade, a partilha e o respeito pela diferença, faz com que de uma 

forma lúdica se consiga transmitir os valores que irão crescer junto das crianças que fazem parte da nossa Casa. 
 

Sónia Almeida - Coordenadora Pedagógica 

 



 

 

 

de uma forma intensiva durante a semana para deixar o meu fim-de-semana livre, para me puder ocupar com outras coisas, nomeadamente, o meu 

serviço à paróquia. Sou escuteiro desde os meus 9 anos, e foi este grupo que me fez entrar para esta paróquia onde cresci e aprendi com muitas 

pessoas. Mais tarde, entrei para o grupo de que hoje sou responsável, o grupo de acólitos, do que sempre gostei e continuarei a gostar, mesmo que um 

dia saia deste grupo. Mais recentemente, em 2010, comecei a dar Catequese ao lado de uma grande catequista. No final desta “confusão” toda 

digo: não é fácil estar em todos os grupos ao mesmo tempo! 
 

Enfermagem é o cuidado ao ser humano. A escolha de licenciatura em enfermagem que agora iniciaste, foi influenciada pela vivência em comunidade? 

Poderá ter tido influência e não o duvido que o tenha tido, mas desde criança que a área da saúde sempre me cativou. Pensei que medicina seria o “tal 

curso”, mas no fim da minha infância percebi que o que queria ser era mesmo enfermeiro, talvez porque o que me fascina é o cuidar das pessoas e não 

o “supervisionar” (levado ao limite). Gostava de quando acabar o curso, aventurar-me numa missão por África ou algures, desde que me sentisse útil 

na tarefa que iria desempenhar…! 
 

Algumas pessoas têm deixado marcas importantes no teu percurso. A nossa querida Emília foi uma delas. Queres comentar?  Devo começar por 

explicar que no meu primeiro ano como catequista estive ao lado de alguém muito grande! Não em tamanho, mas em bondade, em espiritualidade, em 

sabedoria, em inteligência e no amor ao próximo. Muitas mais palavras acrescentaria à descrição da catequista Emília. Sem dúvida que foi uma das 

pessoas mais importantes da minha vida nesta paróquia. Minha catequista no 10ºvolume, levou-me ao Crisma e foi ela a convidar-me para ir dar 

catequese (juntamente com muitas outras catequistas). Junto a ela muitas mais foram as pessoas importantes, mas queria salientar a nossa 

coordenadora da catequese “Nini” e a antiga chefe de agrupamento, Chefe Júlia. Cada uma com a sua forma, mas sempre me ajudaram a superar 

vários objetivos, a perceber o que estava certo e o que estava errado. Em 2004, a Chefe Júlia e a Nini foram a minha “porta” para esta paróquia. 

Lembro-me que fiz uma birra enorme porque não queria ir para a catequese mas queria ir para os escuteiros… Tive que ir para a catequese, uma vez 

que para ser escuteiro católico essa condição está implicada. Na catequese quase que exigi ficar com a Nini, pois já a conhecia e gostava muito 

dela. Para sempre estarão na minha memória.  
 

Começaste muito cedo a dar  catequese. Como te sentes e que balanço fazes destes 3 anos ?  Comecei a dar Catequese em Setembro de 2010 com 

apenas 15 anos. Desde esse ano senti que alguém me chamava para Evangelizar as crianças. Na altura sentia-me como me sinto hoje: privilegiado em 

puder ensinar o que alguém me tinha ensinado há mais tempo. Percorri vários volumes, sempre com grandes Catequistas: no 1º ano que dei catequese 

fui ajudante da catequista Emília no 1º volume; no 2º ano, continuei com o mesmo grupo (mas desta vez no 2º volume) com a catequista Arménia e 

dei o 9ºvolume no horário da noite com a catequista Inês; este ano, estou a preparar as crianças do 3º volume, grupo que já acompanho desde o 1º dia 

em que dei catequese. Sinto que a Catequese tem vindo a evoluir ao longo dos tempos, devido ao grupo de catequistas que é fantástico! (sem esquecer 

claro, os Sacerdotes e o Diácono Manuel). Para mim foi um grande orgulho trabalhar com cada catequista, pois com cada pessoa aprendi algo de novo 

e útil para as minhas catequeses. É muito bom ser catequista! 
 

Ana Carolina Góis (Exploradora) e Emanuel Pereiro 

À Escuta: Magusto no 699 - Exploradores/Pioneiros       
       

    No último sábado dia 7 de Novembro de 2012, perto do dia de S. Martinho os Exploradores (Expedição 33) do nosso Agrupamento 699 Miratejo 

venderam castanhas, bolos e organizaram alguns jogos tudo para angariar fundos para a secção, com o objetivo de mais tarde poderem realizar as suas 

atividades com um custo menos elevado. As vendas foram bem-sucedidas, todos os escuteiros e comunidade estiveram sempre muito animados e cheios 

de espírito para continuar e ajudar! Sempre unidos os exploradores conseguiram bons resultados e para o ano a mais, com a ajuda da Paróquia e de 

todos os que quiserem ajudar-nos! No mesmo dia também os Pioneiros realizaram a mesma atividade, e obtiveram frutos semelhantes, para a ajuda de 

atividades futuras. Obrigado Paróquia! 
 

 

Entrevista com o Bruno Silva 
 

O Bruno é um jovem de 18 anos, estudante, acólito, escuteiro e catequista. Como vives cada uma dessas 

dimensões? Essa é a pergunta que faço quase todos os dias… Cada uma dessas dimensões exige de mim, 

coisas completamente diferentes! Ser estudante de Enfermagem exige muito de mim durante a semana… 

Mas como alguém me dizia não há muito tempo “É preciso que tenhas vida para além da faculdade”. Nessa 

“vida” que me resta tenho que arranjar tempo para tudo: para os escuteiros, para os acólitos, para a 

catequese, para os amigos e sobretudo para a família. O segredo está em ser organizado. Vivo a faculdade 

 

Horário da Santa Missa:                                                               
 

3.
a
 e 5.

a
 feira: 9h  4.

a
 e 6.

a
 feira: 18h   

Sábado:18h15   Domingo: 10h30 e 19h 
 

Cartório: depois de cada Missa 
 

Morada: Rua das Gémeas, n.
o 
44, Miratejo  

                2855-235 Corroios 
 

 

Tel: 21 254 28 50 
 

Site: www.paroquiamiratejo.weebly.com 
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