
Programa Festivo: 12 a 15 de setembro 
Programa Religioso: 9 a 15 de setembro

Programa

União das Freguesias de 
Oeiras e S. Julião da Barra, 
Paço de Arcos e Caxias

Apoio:

Apoio: Apoio:

Organização:

www.ufopac.pt

Programa Religioso 

Segunda – feira (09 de setembro)
Igreja de Laveiras
21h00 – Terço meditado - Irmandade Nossa 
Senhora das Dores
21h30 – Resumo histórico da Irmandade 
de Nossa Senhora das Dores
22h00 – Exposição do Santíssimo

Terça – feira (10 de setembro)
Centro Comunitário Paroquial de Nossa 
Senhora das Dores
17h00 – Bênção das Crianças
17h15 – Terço Meditado
19h00 – Jantar convívio (partilhado)

Quarta – feira (11 de setembro)
Externato de Nossa Senhora das Dores de 
Laveiras/Caxias
21h00 – Terço meditado - Escravas da 
Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus
21h30 – Visita ao colégio e apresentação 
do projecto pedagógico do externato

Quinta-feira (12 de setembro)
Igreja de Laveiras
21h00 – Terço meditado - Grupo de Jovens 
e Catequese
21h30 – Atuação do Coro de São Bruno

Sexta-feira (13 de setembro)
Bairro da Pedreira Italiana - Centro 
Cultural
17h00 – Exposição da Imagem de Nossa 
Senhora de Fátima no Centro Cultural da 
Pedreira Italiana
21h00 – Procissão das Velas - Terço na mão, 
Maria no Coração (Inicio no Centro Cultural 
da Pedreira Italiana)

(percurso da procissão das velas)
Saída do Centro Cultural da Pedreira 
Italiana - Rua de Milão, Rua de Pádua, R. 
Pedreira Italiana, Rua Viscondessa de Santo 
Amaro, Rua Calvet de Magalhães, Rua 
Dom. Francisco de Almeida, Av. Conselheiro 
Ferreira Lobo, Paroquia de Caxias Laveiras

Sábado (14 de setembro)
Igreja de Laveiras
19h00 – Missa com Bênção dos doentes
20h30 – Transporte de Nossa Senhora das 
Dores, da Igreja de Laveiras-Caxias para o 
Grupo Desportivo Unidos Caxienses
Através desta caminhada, com Maria, estamos 
certos de que iremos juntar toda a comunidade 
- unindo ambos os Programas, Festivo e 
Religioso - ,no acolhimento a Nossa Senhora 
das Dores, por forma a que esta se sinta mais 
unida, num claro momento de encontro de uma 
comunidade que quer construir mais pontes 
e empenhar-se por se sentir mais unida na 
diversidade. Uma festa de todos e para todos!

Domingo (15 de setembro)
Sede do Grupo Desportivo Unidos 
Caxienses
12h00 – Exposição da imagem de Nossa 
Senhora das Dores (sede do Grupo 
Desportivo Unidos Caxienses)
15h00 – Eucaristia Dominical - Missa 
campal na sede dos Unidos Caxienses, 
seguida da Majestosa Procissão
(percurso da procissão em honra de Nossa 
Senhora das Dores)
Saída do Grupo Desportivo Unidos 
Caxienses, na Av. João de Freitas Branco 
(frente à PSP), Rua Calvet de Magalhães, 
Rua Fonte, Rua São João de Deus, 
Av. Conselheiro Ferreira Lobo, Paroquia 
de Caxias Laveiras.

Paróquia 
de Laveiras

                    Festas de 
Nossa Senhora 

 das Dores Laveiras-Caxias
2019



Programa Festivo
Quinta-feira (12 de setembro)
19h30 – Hastear das bandeiras com a presença 
da fanfarra da A.H. dos Bombeiros Voluntários 
de Paço de Arcos e guarda 
de honra do Agrupamento de Escuteiros 45 
de Caxias
20h00 – Abertura do recinto das Festas
22h00 – Concerto Rock com os “Green Leather”

Sexta-feira (13 de setembro)
19h00 – Abertura do recinto das Festas
22h00 – Concerto de Musica Tradicional 
Portuguesa com o Grupo “TEM.PÔ”

Sábado (14 de setembro)
09h00 – 15h00 – Apresentação das equipas 
dos escalões de formação do futsal, na Sede do 
Grupo Desportivo Unidos Caxienses, 
na Av.ª João de Freitas Branco n.º 16
16h00 – Abertura do recinto das Festas

17h00 – Workshop/espetáculo de dança com a 
Associação Cultural “Trópico de Dança”
18h00 – Workshop de teatro com a Associação 
Cultural “Matraca”
22h00 – Espetáculo musical e noite de baile 
com a artista “Ruth Marlene” e seus bailarinos

Domingo (15 de setembro)
15h00 – Eucaristia Dominical - Missa campal 
na sede dos Unidos Caxienses, seguida da 
Majestosa Procissão, acompanhada pela 
Banda de Música constituída pelo Grupo de 
Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde
18h30 – Atuação do rancho Folclórico
 da Pedreira Italiana
22h00 – Concerto de Lusofonia na voz 
de Morais Moreno e amigos

Nota:
Recinto da Feira: Av.ª João de Freitas Branco.
O programa poderá sofrer alterações por 
motivos imprevistos.

Pelos festejos em honra de 
Nossa Senhora das Dores, 
padroeira principal da Pa-
róquia de Laveiras-Caxias, 
quero endereçar a todos os 

paroquianos e Caxienses, 
atra vés desta pequena mensa-

gem, um pedido mais formal para se sentirem 
convidados a participarem animadamente nesta 
festa mariana e formular um desejo de que estes 
dias em honra de Nossa Senhora sejam dias de 
alegria, de encontro, de união e celebração da fé 
e da oração que a todos motiva para que sejamos 
um. Aliás, é esse sempre o motivo principal das 
festas, a aproximação e proximidade das pessoas 
e o envolvimento numa pertença que as motive 
a sentirem-se bem e comprometidas com uma 
comunidade onde se sintam mais felizes, acolhi-
das, respeitadas e apoiadas. O slogan das festas 
de Oeiras dizia que seria “uma festa que gira à 
volta de todos nós”. Apadrinho o slogan e su-
blinho a importância de que a festa só acontece 
com as pessoas e para as pessoas. Por isso, este 

ano tivemos mais sensibilizados e abertos a ou-
tras realidades que não sendo exclusivamente 
religiosas são da nossa comunidade e refletem o 
que de melhor se faz no desporto, na cultura, na 
ação social e na educação pela nossa Laveiras-
-Caxias. Agradeço a forma como todos e todas 
as instituições abraçaram esta iniciativa e desafio 
para que as festas de Nossa Senhora das Dores 
sejam as festas onde a mãe do Céu é louvada e 
agraciada com a entrega e devoção amorosa 
de todos, mas também uma referencia de uma 
comunidade que quer construir mais pontes e 
empenhar-se por se sentir mais unida na diver-
sidade. Que estes dias sejam realmente dias de 
festa, de encontro e quero desde já agradecer a 
abertura de portas das instituições que aderiram 
ao nosso convite porque manifesta a abertura de 
corações e de vontades que nos motivam a so-
nhar com um futuro mais promissor. Bem hajam 
e boas festas.

Padre António Tavares
Prior da Paróquia de Laveiras-Caxias

Pelo segundo ano conse-
cutivo a União das Fregue-
sias de Oeiras e São Julião 
da Barra, Paço de Arcos e 

Caxias, em parceria com a 
Paróquia de Laveiras-Caxias e 

a Irmandade de Nossa Senhora das Dores de 
Laveiras, vão promover as Festas em Honra 
de Nossa Senhora das Dores, Padroeira da 
Paróquia de Laveiras-Caxias.
Estamos a revitalizar as tradições desta terra, com 
o envolvimento da comunidade e dos agentes 
culturais, desportivos e sociais, numa Festa que é 
de todos e para todos. O programa para este ano 
foi reforçado e conta com duas tardes e quatro 
noites, numa diversidade cultural e social que 
entendemos necessária para ir ao encontro do 
público em geral.
As Festas são por norma um momento de 
encontro das pessoas, de proximidade com os 

eleitos locais, com a comunidade local e com as 
Instituições. Citando o Sr. Prior de Caxias, esta 
terra é “uma comunidade que quer construir mais 
pontes e empenhar-se por se sentir mais unida na 
diversidade”. Que assim seja, com momentos de 
verdadeiro entretenimento e harmonia.
Agradeço à Paróquia de Laveiras-Caxias, à 
Irmandade de Nossa Senhora das Dores de 
Laveiras e a todas as Instituições culturais, sociais, 
desportivas, juvenis e cívicas que se quiseram 
associar a este evento, em particular ao Município 
de Oeiras pelo apoio concedido, sem os quais 
não seria possível a realização deste evento tão 
importante para as gentes de Caxias.
Bem hajam e desejo umas excelentes Festas para 
todos.

Madalena Castro
Presidente da União das Freguesias de Oeiras 
e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias 

Estas Festas estão a receber um 
carinho especial por parte 
da União das Freguesias de 
Oeiras, São Julião da Barra, 
Paço de Arcos e Caxias e da 

Paróquia de Laveiras, com o 
apoio do Município de Oeiras.

A importância de manter as tradições mesmo 
em localidades com traços urbanos, reforçam 
o espirito coletivo e comunitário de que estas 
Festas em Honra de Nossa Senhora das Dores são 
exemplo.

A revitalização de Festividades locais como a de 
Laveiras-Caxias tem especial importância porque 
envolve toda a comunidade: Freguesia, Paróquia 
e Coletividades, pelo que o Município de Oeiras 
não podia deixar de se associar a esta Festa.
Os Oeirenses têm orgulho nas suas Festas, nas 
suas tradições e na sua História!
Venha celebrar estes momentos connosco!

Isaltino Morais
Presidente da Câmara Municipal de Oeiras


