
 

#LIGADOSEMREDE   

24 Agosto a 5 Setembro 
 
 
ATENDIMENTO COM O PÁROCO: na semana de 24 
a 31 não haverá atendimento. Quem necessitar de 
documentos ou de algum assunto deve fazê-lo 
fora desse período.  
 
SECRETARIADO: encerrado de 20 a 30 de Agosto. 
Reabre a partir do dia 31 nos seguintes dias e 
horários: 
de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h30 e 
14h30 às 19h; aos sábados das 9h30 às 12h30.  
Para evitar deslocações desnecessárias devem 
contatar, nos mesmos horários: 253416144; 
secretariadoregionalcatequese@gmail.com 
 
IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA 
OLIVEIRA: de segunda a sábado, das 9h às 19h40 
domingo. Aos Domingos, das 10h às 19h40.  
 
IGREJA DA MISERICÓRDIA: na quarta-feira, dia 26, 
não haverá celebração da eucaristia.  
 
SECRETARIADO: encerrará de 20 a 30 de Agosto. 
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 
comércio local. Para evitar deslocações 
desnecessárias devem contatar, nos mesmos 
horários: 253416144; 
secretariadoregionalcatequese@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OFERTA PAROQUIAL E CONTRIBUTO PARA 

CONTINUAR A MISSÃO DA IGREJA: agradecemos 

às famílias, e a todas as pessoas, que já fizeram o 

seu contributo: com a oferta paroquial ou 

donativos para os gastos correntes da paróquia. 

Face às atuais contingências, podem contribuir 

através de transferência bancária: Fábrica da 

Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira - 

BPI: IBAN PT500010000056929940001  
(enviando comprovativo com os seus dados para 

que possamos passar o respetivo recibo para 

senhoradaoliveira@arquidiocese-braga.pt) ou 

através de envelope entregando-o no 

secretariado ou no cartório paroquial. Para poder 

ajudar, como deve, a Paróquia tem de ser ajudada, 

como precisa.   

 
CENTRO PASTORAL D. ANTÓNIO BENTO 
MARTINS JÚNIOR – INSCRIÇÕES: encontram-se a 
decorrer as inscrições para as valências de pré-
escolar – Jardim de Infância e Centro de 
Atividades de Tempos Livres – catl. Mais 
informações nos serviços administrativos de 
segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30, pelo 
e_mail jornal@oconquistador.com ou pelo 
telefone 253 416 144.  
 
VOTOS DE BOAS FÉRIAS: a todos os que vão de 
férias queremos desejar boas férias. Esperamos 
que este seja um tempo de descanso e encontro 
familiar e que ninguém esqueça a sua vida cristã. 
Boas Férias! 

 

 

   
 

EUCARISTIAS 
 IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 
  Segunda a Sábado - 19h;  
  Domingo - 12h e 19h.  
 IGREJA DA MISERICÓRIDA  
  Quarta – 17h;  
  Domingo - 10h30 
 IGREJA DE NOSSA SENHORA DO CARMO  
  (não se celebra de 11 de Julho e todo o mês de Agosto. Recomeça a 5 de Setembro) 
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