
T O M E  N O TA
I N F O R M A Ç Õ E S  P A R O Q U I A I S

[31 maio- 6 junho, 2020]

 #LIGADOSEMREDE”: 
    HORA DE IR RECOMENÇANDO

• IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHO-
RA DA OLIVEIRA: 

de segunda a domingo, das 9h às 19h40. [O uso 
da máscara é obrigatório nos espaços interio-
res da Igreja, enquanto lugar público. É sempre 
obrigatório manter a distância de dois metros em 
relação a outras pessoas. Devem aplicar-se todas 
as medidas da etiqueta respiratória e de lavagem 
das mãos.]

• SECRETARIADO:
 de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h30 e 
14h30 às 19h, aos sábados das 9h30 às 12h30, 
cumprindo todas as normas da DGS para o co-
mércio local (uso de máscara, um cliente de cada 
vez e distanciamento social). 
Para evitar deslocações desnecessárias devem 

contatar, nos mesmos horários: 253416144; se-
cretariadoregionalcatequese@gmail.com

• IGREJA DA MISERICÓRDIA –
 estando o P. Paulino Carvalho nomeado colabo-
rador na Igreja da Misericórdia, informa-se, que 
a partir do dia 31 de Maio, haverá celebração da 
Eucaristia às quarta-feiras às 17h e aos Domingos 
às 10h30 (deixando de haver na Igreja de Nos-
sa Senhora da Oliveira às 10h). Agradecemos a 
compreensão e colaboração e todos.

 
 HORÁRIO PARA ATENDIMENTO COM

O PÁROCO:
a partir do mês de Junho o horário para atendimento 

será: 
terça a sexta das 17h30 às 18h30.

Outros horários podem ser agendados pelo:
email: senhoradaoliveria@arquidiocese-braga.pt
telf.: 253 416 144

• EUCARISTIAS:
 vamos recomeçar a partir do sábado dia 30, nos seguintes HORÁRIOS E IGREJAS:

IGREJA PAROQUIAL DE 
NOSSA SENHORA DA 

OLIVEIRA
IGREJA DA MISERICÓRIDA IGREJA DE NOSSA 

SENHORA DO CARMO

Segunda a Sábado - 19h
Domingo - 12h e 19h

Quarta – 17h
Domingo - 10h30 Sábado - 16h

Todos estamos cientes das condicionantes para continuarmos a combater a pandemia cumprindo as normas 
estabelecidas para entrar na igreja e para as celebrações da Eucaristia: uso de máscara; higienização das mãos, 
limitação de lugares para se respeitar as distâncias, comunhão na mão e utilização de portas diferentes para 
evitar cruzamentos. Para ajudar teremos equipas de acolhimento que necessitam da colaboração correspon-
sável de todos. Depende de cada um ser um agente ativo de saúde pública.


