
 

#LIGADOSEMREDE   

13 a 19 Setembro 

 
NOVO ANO PASTORAL 2020/2021 
ao iniciar o novo ano pastoral, renovamos o 
convite para os mais diversos serviços paroquiais. 
É melhor sermos muitos a fazer pouco, do que 
poucos a fazer muito. A comunidade é a “vinha do 
Senhor” onde há trabalho para todos. Que 
ninguém se sinta de fora. Os movimentos 
apostólicos renovam-se a partir do sim de cada 
batizado para estar ao serviço do bem comum da 
comunidade.  
 
CONSELHO ECONÓMICO 
na quarta-feira, dia 16, às 21h30. 
 
DIREÇÃO DO CENTRO PASTORAL  
DOM ANTÓNIO BENTO MARTINS JÚNIOR 
na quarta-feira, dia 16, às 21h30. 
 
INÍCIO DA CATEQUESE 
neste momento e face ao desenvolvimento da 
pandemia, não há data prevista para o início da 
Catequese. Pedimos a vossa compreensão e 
atenção para quando houver uma data para se 
começar a catequese. 
 
FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA 
no domingo, dia 20, 10h30: Assembleia de Irmãos; 
12h Eucaristia Solene. Todas as celebrações 
decorrem na igreja da Colegiada cumprindo e 
respeitando as orientações para estes tempos de 
pandemia que estamos a viver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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.   

 
HORÁRIO DA IGREJA PAROQUIAL 
de segunda a sábado, das 9h às 19h40.  
Aos Domingos, das 10h às 19h40.  
 
ATENDIMENTO COM O PÁROCO 
de terça a sexta das 17h30 às 18h30. Outros 
horários podem ser agendados pelo 
senhoradaoliveria@arquidiocese-braga.pt ou pelo 
253416144.  
 
SECRETARIADO 
de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h30 e 
14h30 às 19h; aos sábados das 9h30 às 12h30.  
Para evitar deslocações podem contatar, nos 
mesmos horários: 253416144; 
secretariadoregionalcatequese@gmail.com 
 
CENTRO PASTORAL D. ANTÓNIO BENTO 
MARTINS JÚNIOR – 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.  

 

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  
 Sábado – 16h. 
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