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- Este Domingo, dia 09, só haverá Eucaristia, às 07h30. 
 

- Também neste Domingo, dia 09, haverá leilão de madeiras, às 
15h00. 
 

- Dia 14 de agosto Missa Vespertina da Assunção de Nossa Senhora, 
às 20h00. 
 

- No dia 15 de agosto haverá Eucaristia da Solenidade da 
Assunção de Nossa Senhora, apenas às 07h30. 
 

- Domingo, dia 16 de agosto, haverá Eucaristia às 07h30 e Missa 
Solene na Capela de São Roque, às 10h30. Informam-se os 
paroquianos, que pelas 10h00, será cortada a avenida nos dois 
sentidos até à rotunda. A alternativa de trânsito será apenas pelo 
campo de futebol. 
 

- A Secretaria Paroquial estará aberta apenas às quartas e 
sextas-feiras, das 09h30, às 12h00 e aos sábados das 14h30, às 
15h30, de 11 a 29 de agosto.  

 

- De 11 a 29 de agosto, matrículas e renovação de matrículas para 
as crianças e jovens do 1º ao 10º ano da catequese.  

 

- Para as matrículas do 1º ano devem trazer certidão de 
nascimento da criança e comprovativo de batismo (no caso de 
batismo fora da Paróquia).  
 

No ato da matrícula terão de fazer o pagamento do catecismo 
caso o desejem e terem os direitos Paroquiais atualizados.  
 

As matrículas podem ser efetuadas por qualquer pessoa desde 
que reúnam os documentos e condições obrigatórias. 
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MATRÍCULAS CATEQUESE – 2020/2021 
(De 11 a 29 de agosto: às quartas e sextas das 09h30, às 12h00 e aos 

sábados das 14h30, às 15h30) 

(Para quem vem pela 1ª vez para a catequese) 
 DOCUMENTOS e CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS NO ATO 

DA MATRÍCULA 
 

1. Situação regularizada com a paróquia (Direitos Paroquiais em dia), 
2. Comprovativo de Batismo (no caso de batismo fora da paróquia), 
3. Se desejar catecismo, deverá pagar 10€ no ato da matrícula. / Se não 

quiser deverá pagar 3€.  
4. As matrículas podem ser efetuadas por qualquer pessoa desde que 

reúnam os documentos e condições obrigatórias. 
5. NOTA: As inscrições devem ser concluídas nos dias previstos. 

 

 (Para quem já frequenta a catequese) 
 DOCUMENTOS e CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS NO ATO 

DA MATRÍCULA 
 

1. Situação regularizada com a paróquia (Direitos Paroquiais em dia), 
2. Se desejar catecismo, deverá pagar 10€ no ato da matrícula. / Se não 

quiser deverá pagar 3€.  
3. As matrículas podem ser efetuadas por qualquer pessoa desde que 

reúnam os documentos e condições obrigatórias. 
4. NOTA: As inscrições devem ser concluídas nos dias previstos. 

 


