
16º Domingo do Tempo Comum 
 

A liturgia do 16º Domingo do Tempo Comum convida-
nos a descobrir o Deus paciente e cheio de misericór-
dia, a quem não interessa a marginalização do peca-
dor, mas a sua integração na comunidade do “Reino”; 
e convida-nos, sobretudo, a interiorizar essa “lógica” 
de Deus, deixando que ela marque o olhar que lança-
mos sobre o mundo e sobre os homens. 
A primeira leitura fala-nos de um Deus que, apesar da 
sua força e omnipotência, é indulgente e misericordio-
so para com os homens – mesmo quando eles prati-
cam o mal. Agindo dessa forma, Deus convida os seus 
filhos a serem “humanos”, isto é, a terem um coração 
tão misericordioso e tão indulgente como o coração 
de Deus. 
O Evangelho deste domingo garante-nos, antes de 
mais, que o “Reino” é uma realidade irreversível, que 
está em processo de crescimento no mundo. É verda-
de que é difícil perceber essa semente a crescer ou 
esse fermento a levedar a massa, quando vemos mul-
tiplicarem-se as violências, as injustiças, as prepotên-
cias, as escravidões. É difícil acreditar que o “Reino” 
está em processo de construção, quando o materialis-
mo, a futilidade, o comodismo, a procura da facilida-
de, o efémero sobressaem, de forma tão marcada, na 
vida de grande parte dos homens e das mulheres do 
nosso tempo. 
A segunda leitura sublinha, doutra forma, a bondade e 
a misericórdia de Deus. Afirma que o Espírito Santo – 
dom de Deus – vem em auxílio da nossa fragilidade, 
guiando-nos no caminho para a vida plena. 
A Palavra de Deus convida-nos, contudo, a não perder 
a confiança e a esperança. Apesar das aparências, o 
dinamismo do “Reino” está presente, minando positi-
vamente a história e a vida dos homens. Mais uma 
vez: saibamos olhar para o mundo, para os grupos, 
para as pessoas sem preconceitos, com a mesma bon-
dade, compreensão e tolerância que Deus manifesta 
face a cada homem e a cada mulher, independente-
mente das suas escolhas e do seu ritmo de caminhada. 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 

 

Ano XX . N.º 911 XVI Domingo do Tempo Comum. Ano A 

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 (Mem Martins); 10h30 (Mercês); 11h30 (Algueirão); 19h (Algueirão) 

HORÁRIO DAS MISSAS DE VERÃO 
NA PARÓQUIA 

 

Como já é habitual no verão, tempo de férias, as Missas 
na Paróquia são reduzidas e distribuídas em vários horá-
rios nos três núcleos.  
Este horário tem início no dia 13 de Julho e prolonga-se 
até 6 de setembro. 
 

Missas Vespertinas ao Sábado 
Mercês: 17h 
Igreja da Natividade: 18h 
Igreja do Algueirão: 19h 
 

Domingo  
Igreja da Natividade: 9h30 
Mercês (Escola Visconde de Juromenha): 10h30 
Igreja do Algueirão: 11h30 e 19h 
 

Durante a semana 
Igreja da Natividade: 9h - Terça e quinta- feira  
Salão das Mercês: 18h - Quarta e sexta-feira  
Igreja do Algueirão:19h - todos os dias  

Horários do Cartório Paroquial do Algueirão 
 
Segunda-feira a Sexta-feira das 15h às 18h30 
Sábado - 10h às 13h 

 

Abertura da Igreja da Natividade 
 
Terça-feira - 08h30 às 12h / 15h às 17h 
Quinta-feira - 08h30 às 12h 
Sexta-feira - 15h às 17h 
Sábado - 15h às 19h 
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HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO DA IGREJA 
 

Houve grande entusiasmo popular para a constru-

ção da nova igreja em Algueirão Mem Martins, com 

especial destaque para a família Lopes Miranda, em 

particular os irmãos Crispim e Artur. 

Foi este último quem negociou com a Câmara Muni-

cipal de Sintra as permutas, cedências e arranjos de 

várias áreas de terrenos de forma a destacar uma 

área de 6370 m2 onde está implementada a igreja e 

os seus anexos. 

Também foi de particular relevância em todo este 

processo o empenho e a perseverança do Pe. Alfre-

do Guilherme Coelho Ferreira, Prior da freguesia de 

São Pedro de Penaferrim. 

 

O citado terreno, em princípio cedido verbalmente 

pelo presidente da Câmara Dr. César Moreira Bap-

tista, só viria à posse da Igreja através de escritura 

de “CEDÊNCIA GRATUITA”, celebrada no dia 5 de 

junho de 1984. Nesta escritura, outorgou em repre-

sentação da Fábrica da Igreja Paroquial de São José 

de Algueirão – Mem Martins com poderes para o 

ato, o Sr. Manuel Tavares Ramos. 

Acreditando na promessa verbal do Presidente e, 

mais uma vez entusiasmados, ajudados e dinamiza-

dos pelo Pe. Alfredo, um grupo de pessoas de boa 

vontade, com muita coragem e fé em Deus, mete-

ram mãos à obra… para construir a OBRA! Para isso 

foram criadas várias comissões. 

Assim, vencidas algumas burocracias de cariz cama-

rário, foi aprovado o projeto de construção da auto-

ria do Arquiteto Armando Fernandes Amorim que, o 

executou a título gracioso. 

 

Toda a parte de engenharia, incluindo os cálculos 

de estabilidade, foi da responsabilidade do Enge-

nheiro Civil Francisco Sousa Guerra.  

A cerimónia de bênção e lançamento da 1ª pedra 
teve lugar no dia 15 de agosto de 1959. Presidiu 
a esta cerimónia o Arcebispo de Mitilene, D. Ma-
nuel Santos Rocha que chegou ao local pelas 
10:30, vindo num cortejo que teve início no largo 
da estação. 
Nesse cortejo, com muito público, estavam tam-
bém presentes militares da Base Aérea nº 1; vá-
rias representações de bombeiros – S. Pedro, Sin-
tra, Albarraque e Agualva Cacém -  clubes locais;  
Recreios Desportivos do Algueirão, Mem Martins 
Sport Club e Progresso Clube; escuteiros católicos 
do Algueirão, crianças das várias escolas… Fecha-
va o cortejo a banda da Sociedade Filarmónica de 
Pêro Pinheiro. 
Depois da cerimónia de cumprimentos e boas 
vindas a cargo do Pe. Alfredo, o Arcebispo de Mi-
tilene procedeu à bênção e colocação da primei-
ra pedra rodeado de muito público e com a cola-
boração de algumas individualidades presentes. 
Por debaixo dessa pedra, que tinha gravado uma 
Cruz de Cristo e a data “15-VIII-1959”, ficou um 
tubo de chumbo onde se escreveram palavras de 
circunstância. Também, como é da praxe, foram 
colocadas várias moedas correntes. 
 
Para terminar este dia histórico teve lugar uma 
missa campal, presidida por D. Manuel Santos 
Rocha, e concelebrada pelos padres Alfredo Fer-
reira (S. Pedro de Penaferrim), José da Silva Es-
trangeiro (Rio de Mouro) e Frei José Joaquim Fer-
nandes (padre Provincial dos Irmãos Hospitalei-
ros, em representação da Casa de Saúde do Te-
lhal). Estiveram também presentes a maioria das 
pessoas que assistiu à cerimónia anterior. 
No ofertório, destinado às futuras obras, foi apu-
rada a quantia de 42 382$10 (aproximadamente 
211.91€). 
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HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO DA IGREJA 
(CONTINUAÇÃO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As obras de construção, a cargo da empresa Alves 
Ribeiro, iniciaram-se no dia 31 de agosto de 1959 
embora o alvará de licença de construção só tivesse 
sido emitido no dia 10 de outubro do mesmo ano. 
Embora a obra se tenha iniciado 40 dias antes de ter 
sido oficialmente licenciada, essa situação era práti-
ca corrente na época. 
Graças ao esforço da empresa construtora, que tra-
balhou afincadamente, sob a competente orienta-
ção do Engo Artur Alves Ribeiro, as obras ficaram 
concluídas para que nova igreja fosse inaugurada no 
dia 15 de agosto de 1960, precisamente um ano 
após o lançamento da primeira pedra. 
Claro que uma obra desta envergadura tivesse um 
custo elevado e não houvesse muito dinheiro, com 
muita vontade e alguns pagamento “a posteriori”, 
foi possível com a graça de Deus concluir a obra pa-
ra alegria de todos quanto acreditaram! 
Após a construção da igreja foi necessário levar a 
cabo a parte decorativa e funcional, valendo para o 
efeito os conhecimentos do monge beneditino bel-
ga, Arquiteto Martinho Martin. Deve-se a ele o altar
-mor, os vitrais (fabricados na casa Leone), a pia ba-
tismal e o baldaquino que existiu por cima do altar e 
que posteriormente foi retirado. 

 

 

Teve também o seu “cunho” todo o mobiliário 
executado, através da mão-de-obra da Colónia 
Penal Agrícola de Sintra, graças ao pedido do Pe. 
Alfredo, que era também capelão do estabeleci-
mento prisional. Foi também graças a ele que 
todo o mármore utilizado na obra - piso, cantari-
as, lambrins, forros, rodapés e a pia batismal – foi 
oferecido pelos industriais do ramo da zona de 
Pero Pinheiro. 
O sino da torre, datado de 1824, foi doado pelo 
Pe. Augusto José Marques Soares, prior da paró-
quia das Mercês, em Lisboa, com autorização do 
patriarcado. Este sino esteve na torre da igreja 
durante 50 anos, tendo sido retirado após as 
obras dos 50 anos da igreja por se encontrar par-
tido. 
Quanto às imagens, existiam, na altura, seis: São 

José (Santo Padroeiro), da autoria da escultora 

Maria Amélia Carvalheira, que a executou gracio-

samente; São João de Deus e Nossa Senhora da 

Conceição, do escultor Rebelo Cardoso; Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, Sagrado Coração 

de Jesus e Santo António, adquiridas na casa Fân-

zeres – Braga. Graças ao esforço de várias comis-

sões e também da prestimosa ajuda de muita 

gente anónima, a igreja foi inaugurada do dia 15 

de agosto de 1960. 
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Mensagem da Comissão Episcopal do Laica-
do e Família 

Para o dia dos avós - 26 de julho de 2020 
 
São os primeiros a chegar à maternidade e reconhe-
cem de imediato qualquer parecença familiar. Segu-
ram com confiança a fragilidade de um recém-
nascido e adormecem birras de sono como mais 
ninguém. São avós. Andam de mãos dadas pelos 
passeios. Ficam quietos à beira mar, enquanto as 
ondas molham pés pequeninos. Compram aquele 
gelado, limpam os joelhos feridos em brincadeiras 
de rua, dão o banho ao final do dia, à espera dos 
pais que hão- de chegar. São avós.  
Reparam que é preciso comprar sapatos novos, des-
cobrem qual o brinquedo sonhado e dizem adeus, 
com os olhos molhados, quando recebem abraços 
demorados nas despedidas. Mais tarde, ouvem em 
silêncio as queixas, as dúvidas e os sobressaltos. 
Compensam em amor as ausências, as zangas, as 
dificuldades de pais ocupados, de vidas separadas. 
Conhecem os primeiros namorados, ajudam a pagar 
as despesas das escolas e aquela viagem tão deseja-
da. São avós.  
Emocionam-se com etapas vencidas, com os estu-
dos terminados. Preocupam-se com os fracassos, 
acendem velas em dias de exame, rezam pelos seus 
netos. Criam laços que não conhecem limites, que 
não reparam na aparência das coisas, mas que se 
focam na disponibilidade total, no amor incondicio-
nal. Os avós sustentam a vida das famílias, não só 
porque muitas vezes permitem a sobrevivência ou 
algum desafogo, mas porque são as raízes de tantas 
vidas. Contam as histórias de cada passado, ajudam 
a perceber a diferença entre essencial e supérfluo.  
Os avós são testemunho concreto e real de outros 
tempos, tantas vezes marcados por dificuldades, 
lutas e carências. E quando o contam, sentados à 
mesa em almoços de domingo ou felizes com uma 
visita inesperada, transformam histórias antigas em 
lições de vida. E quem os escuta com mais atenção 
são os mais novos, encantados com as aventuras 
passadas em terras distantes ou a descrição cuidada 
de uma casa, de um passeio, de umas férias. 
Os avós são um tesouro.  

 

Neste tempo que vivemos, precisamos de o dizer 
de forma clara, de o defender de forma assertiva. 
E os tesouros são protegidos, tocados com cuida-
do e admiração. Uma sociedade que não protege, 
não cuida, não admira os mais velhos, está conde-
nada ao fracasso. Porque tal como a natureza nas-
ce e renasce, tal como a semente cresce e é lança-
da à terra, assim a vida corre e decorre. Quem é 
cuidado será capaz de cuidar. Quem aprende será 
capaz de ensinar. Quem é protegido será capaz de 
proteger. Quem é amado será capaz de amar.  
Os avós são um tesouro? Se pudéssemos fazer a 
pergunta a Jesus Menino, se pudéssemos ouvir 
Nossa Senhora a falar-nos de Seu Pai, São Joa-
quim, ou de Sua Mãe, Santa Ana, talvez percebês-
semos melhor a verdade deste tesouro. Aparente-
mente não podemos e sabemos tão pouco sobre 
estes Avós, mas no nosso coração podemos escu-
tar o que Jesus tem para nos dizer. E talvez, talvez 
sintamos a vontade de correr para os braços de 
um avô velhinho, de uma avó sozinha. Ou de rezar 
por quem já partiu. Ou de contar a um filho, a uma 
neta, a história dos avós, dos bisavós, de todos os 
que nos deram a vida. Os avós são um tesouro. 
O DIA DOS AVÓS é uma oportunidade para dar 
graças, abraçar e celebrar a presença dos Avós no 
passado e no presente, ir às próprias raízes e des-
cobrir neles a ternura e o amor de Deus. 

PARABÉNS A TODOS OS AVÓS 
 

Oração pelos avós 
 
Ó Deus eterno e todo-poderoso, 
em vós vivemos, nos movemos e somos. 
Nós vos louvamos e bendizemos 
pelos nossos queridos avós. 
Dá-lhes uma vida longa com perseverança na fé e em 
boas obras. 
Concedei que, confortados pelo carinho dos filhos, ne-
tos e amigos, 
se alegrem na saúde e na paz, e não se deixem abater 
na doença, 
a fim de que, revigorados com a Vossa bênção, 
consagrem o tempo da idade madura ao vosso louvor, 
seguindo os exemplos de São Joaquim e de Santa Ana, 
que na fidelidade à Palavra de Deus, 
cumpriram sempre a vontade de servir e de amar a to-
dos. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém! 
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É uma equipa que trabalha no silêncio e um tanto 
escondida, mas vemos os efeitos do trabalho e dedi-
cação. Desejamos umas boas férias e que voltem no 
próximo ano pastoral com o mesmo empenho e dedi-
cação. Bem-haja a todos. 
 

Celebração dos 60 anos da Igreja Paroquial de 
São José do Algueirão 

Como já é do conhecimento de todos, a nossa Igreja 
Matriz de São José do Algueirão estará a celebrar os 
seus 60 anos de inauguração e consagração. O nosso 
desejo era de assinalar esta data com um evento de 
festa para toda a paróquia, com alguns momentos 
celebrativos e de confraternização comunitária. Por 
causa da pandemia todos os nosso projetos tiveram 
de ser alterados e assim, o único momento que tere-
mos para assinalar o aniversário, será a celebração 
eucarística solene no dia 15 de agosto às 11h30, pre-
sidida pelo nosso Cardeal Patriarca Dom Manuel Cle-
mente, na Igreja do Algueirão. Para este dia será or-
ganizada também uma mostra fotográfica histórica no 
salão Paroquial. 
  

Celebração do dia dos Avós  
No próximo domingo 26 de Julho, dia de São Joaquim 

e Santa Ana, pais de Nossa Senhora e avós de Jesus, 

celebraremos o dia dos avós. Convidamos todos os 

Avós a participarem das eucaristias desse dia, trazen-

do os seus netos, na celebração  será dada a bênção 

aos avós.  

PROJETO REFEIÇÕES SOLIDARIAS 
Sempre admirei a capacidade que os povos têm de se unir 
em situações de crise e de dificuldade. A nossa paróquia 
sempre foi exemplo disso, testemunho vivo de uma verda-
deira educação para a Solidariedade!  
Assim, não foi com surpresa que testemunhei um verdadei-
ro movimento de solidariedade para com aqueles que, nes-
ta altura, estavam com mais dificuldades.  
O apelo para apoiar em donativos (bens alimentares e em 
dinheiro) para o Programa Refeições Solidárias, traduziu-se 
até à data em 7392,00€ que foram aplicados em cerca de 
800 refeições, perfazendo um custo de 4000,00€, assim 
como também, em equipamento de proteção.  
A partir de meados de Junho, os restaurantes que habitual-
mente nos apoiavam, reiniciaram a sua partilha de exce-
dentes, razão pela qual apenas continuamos a confecionar 
para o fim de semana cerca de 90 refeições. É para estas 
refeições que será atribuído o valor remanescente.  
Mais do que agradecermos os donativos, agradecemos o 
exemplo cristão e solidário, assim como agradecemos 
àqueles que contribuíram com as suas orações. 
“Não podemos fazer grandes coisas, só podemos fazer coi-
sas pequenas com um grande amor.” (Madre Teresa de Calcu-

tá).                                                                                              

     Ir. Cristi 

DIA DE SÃO JOAQUIM E SANTA ANA 
(26 de Julho) 

O culto aos pais de Maria é muito antigo - no Ocidente 
começou a ser praticado por volta do século VIII, mas no 
Oriente, em Constantinopla, Justiniano já tinha mandado 
construir uma igreja em honra de Santa Ana. 
A sua história conta que eram já ambos de avançada ida-
de quando foram abençoados com o nascimento de Ma-
ria, a sua primeira e única filha. Ambos suplicaram muito 
a Deus que lhes concedesse a graça de terem um filho, já 
que pela idade que tinham ambos pensavam serem já 
estéreis. 
No entanto, o milagre aconteceu e não só viram concre-
tizado o seu maior desejo, como receberam o privilégio 
de serem escolhidos para dar à luz Maria, mãe de Jesus. 
O nome “Ana” deriva do hebraico “Hannah” e significa” 
graça”, enquanto que “Joaquim” significa “Javé prepara 
ou fortalece”, o que representa a missão com que ambos 
vieram ao Mundo: dar à luz a Mãe do Messias. 
A Igreja católica consagrou este dia como dia dos avós.  

 
PALAVRAS DO PAPA FRANCISCO SOBRE OS AVÓS 

 “Quanto são importantes os avós na vida da família para 
comunicar o património de humanidade e fé essencial 
para cada sociedade!”. 
 “As palavras dos avós têm algo de especial para os jo-
vens. E eles sabem disso. As palavras que a minha avó 
me entregou por escrito, no dia de minha ordenação sa-
cerdotal, eu as levo ainda comigo, sempre, no breviário, 
e as leio e me faz bem”. 
“Aos avós que receberam a bênção de verem os ne-
tos foi confiada a tarefa de transmitir a experiência de 
vida, a história da família e partilhar com simplicidade a 
sabedoria e a fé, que é a herança mais preciosa”. “Bem-
aventuradas as famílias que têm os avós próximos! O avô 
é pai duas vezes e a avó é mãe duas vezes”. 
Avós para os quais os netos olham e esperam de nós a 
experiência sobre o sentido da vida. Avós não fechados…
(…) Somos avós chamados a sonhar e dar o nosso sonho 
à juventude de hoje, que necessita disso, porque tirarão 
dos nossos sonhos a força para profetizar e levar avante 
a sua missão.” 
 “Um povo que não respeita os avós é um povo sem me-
mória e consequentemente sem futuro”. 
 

ENTRA DE FÉRIAS A FOLHA PAROQUIAL  
Com este número da folha Paroquial, encerramos as pu-
blicações neste ano Pastoral e iremos retomar a publica-
ção em setembro. Iremos publicar um número extra no 
primeiro domingo de agosto dedicado ao aniversário dos 
60 anos da Igreja Paroquial do Algueirão. Agradecemos a 
toda a equipa que nos ajudou, ao longo deste ano, nas 
publicações e difusão da Folha.  


