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DIOCESANA

A diocese do Porto vai realizar no próximo dia 9 de 
Setembro uma Peregrinação a Fátima no contexto deste 
ano centenário das Aparições de Nossa Senhora. 
Anunciada em Julho, na apresentação do Plano Pastoral 
da diocese, a peregrinação significa um grande gesto 
de gratidão pela visita da Imagem peregrina à 
diocese e pretende colocar no coração de Maria «os 

sonhos e projetos da Igreja do Porto». 
Na recente Carta Pastoral, D. António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, 
convoca a diocese inteira a participar na peregrinação e apela a que todas as 
comunidades cristãs estejam presentes. «Vamos como Igreja inteira peregrinar a 
Fátima para caminharmos com Maria nas fontes da alegria», escreveu o nosso 
bispo. 

Em nome da Comissão Coordenadora, venho dar-lhe conhecimento de alguns 
aspetos organizativos: 

1. A inscrição e transporte são da responsabilidade de cada paróquia. 
2. A chegada a Fátima deverá ser pelas 10 horas e regresso pelas 17 horas. 
3. Momentos celebrativos: 11 horas – missa no recinto; 16 horas – terço na 

capelinha 
4. Cada paróquia deve levar um sinal identificativo (estandarte mariano ou 

bandeira) que tomará parte na procissão de entrada. 
5. Haverá local reservado para presbíteros e diáconos. 
6. Está previsto que cada participante possa ter um guião (com orações, 

cânticos…), uma dezena, um autocolante e um cachecol. 
7. Cada paróquia deve cuidar da preparação espiritual dos peregrinos, 

promovendo nos dias anteriores momentos de oração, de reflexão e 
confissões. 

  
Numa futura circular daremos mais informações. Até lá estamos ao dispor para 
qualquer esclarecimento. Que Maria nos renove nas fontes da alegria para que 
sejamos uma diocese peregrina e missionária. 

Com os melhores cumprimentos 
+ António Augusto de Oliveira  



PARÓQUIAS DO SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL E DE SANTA MARINHA 
VILA NOVA DE GAIA - DIOCESE DO PORTO

22 a 24 Festa em honra de Santa Marinha

…EM JULHO …

… mesmo em “tempo de férias” há missa: 

Todos os sábados às 19:00 horas no Candal 

Todos os domingos às 9:30 horas em Santa Marinha e às 

11:00 horas no Candal 

Há missa vespertina (2.ª feira - dia 14 - às 19 horas) no 

Candal, da Assunção de Nossa Senhora 

Há missa no dia 15 às 9:30 horas em Santa Marinha e às 

11:00 horas no Candal 

Não há missa às segundas-feiras 

Só não há missa à semana dias: 8, 9, 10 e 11 + 16, 17 

e 18 

…EM AGOSTO …

6 21:30 horas Reunião co Conselho Pastoral Paroquial de Santa Marinha

7 21:30 horas Reunião co Conselho Pastoral Paroquial do Candal

9 6:00 horas Saída para a Peregrinação Diocesana e para Évora

9 19:00 horas Não há celebração da Missa

…EM SETEMBRO …


