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 11 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 Reunião de Catequistas da Infância (10h) 
 12 . Segunda-feira 
 13 . Terça-feira 
 14 . Quarta-feira 
 BA - Distribuição de Frescos 
 Reunião dos Jovens Crismados em 2016 (18h) 
 15 . Quinta-feira  
 16. Sexta-feira 
 17 . Sábado 
 18 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 
 Catequese de Infância (17.30h) 

 

 

Agenda 
11 a 18 de Setembro 

Espaço Solidário (2ª a 6ª - 14h/19h  - Domingos (11h/14h) 
Atendimento Social (2ª a 5ª - 10h/12h, 15h) 
Loja Solidária (2ª, 4ª e 5ª - 15h/18h) 
Convívio da 3ª Idade (2ª a 6ª - 15h/18h) - a partir de Outubro 
 Escola de Música (2ª, 4ª, 5ª e 6ª - 17.30h/20.30h) 
Reunião de NA (2ª, 3ª, 5ª e 6ª- 13h) 
Posto de Enfermagem (3ª e 5ª - 17h/18h) 
Apoio Psicológico (2ª, 3ª e 4ª -  10h/13h) - marcação prévia 
 

 Reunião do Conselho Pastoral Paroquial (16h) 

   

CATEQUESE PAROQUIAL 
 

A Catequese Paroquial começa nos próximos dias 18 de Setembro (para os 
que têm catequese ao Domingo) e 21 de Setembro (para os que têm cate-
quese à 4ª feira). 
Os horários são os habituais: das 18.00h às 19.30h, à 4ª feira e das 17.30h às 
19.00h aos Domingos (terminando com a missa das 19.00h). 
 

Quem quiser pode desde já inscrever-se no Secretariado Paroquial. 
Mas será sempre necessária a presença no primeiro dia da Catequese de pelo 
menos um dos pais para receberem todas as informações, que só nessa altura 
estarão completas. 
 

Em Nossa Senhora das Dores funciona um outro centro de Catequese. 
A Catequese aí é ao Domingo, das 11.30h às 12.30h. 
Já está aberto o processo de recolha de inscrições para a Catequese, sempre 
um pouco antes ou depois da missa, tanto ao Domingo (missa às 10.30h) co-
mo de semana (missa às 19h). 
 
 
 

HORÁRIOS DE MISSAS E CONFISSÕES 
 

As missas já retomaram o seu horário normal, tanto em Nossa Senhora das 
Dores (Domingo às 10.30h e de segunda a sábado às 19h) como em Nossa 
Senhora de Fátima (Domingo às 9h, 10.30, 12h e 19h, de segunda à sexta, às 
9h, 12.10h e 19h, e aos sábados às 10.30h e às 19h). 
 

A única excepção é a missa vespertina das 16.30h, em Nossa Senhora de 
Fátima, que só será retomada no mês de Outubro. 
 

Estão também já afixados novos horários de Confissões que assim regressam 
também à normalidade. 
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ACOLHIMENTO DO Pe LUÍS PEDRO 
 

O Senhor Patriarca nomeou o Pe Luís Pedro para coadjutor das paróquias de 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima e de Santa Joana, Princesa. 
 

O Pe Luís Pedro vai assim deixar as paróquias do concelho de Óbidos, onde 
era pároco in solidum, para vir colaborar connosco. 
 

Será apresentado à Comunidade no próximo dia 25 de Setembro. 
 Concelebrará em Santa Joana, Princesa na missa das 10.30h. 
E aqui, em Fátima, na missa das 12h. 
 

A seguir à missa, às 13.30h, teremos um almoço convívio no nosso Salão 
Paroquial. 
As inscrições para o almoço são naturalmente limitadas pela capacidade do 
espaço de que dispomos, agravada pela necessidade de acolhermos, tanto os 
paroquianos de Santa Joana, Princesa, que se queiram juntar a nós, como os  
antigos paroquianos do Pe Luís Pedro que virão certamente acompanhá-lo. 
As inscrições fazem-se no Secretariado Paroquial e terminam no dia 22 de 
Setembro, 5ª feira. Pedimos o contributo de 10 €. 

 
 

ENSAIOS DOS COROS LITÚRGICOS 
 

Precisamos de reforçar os nossos Coros que acompanham as missas, tanto 
em Nossa Senhora das Dores como em Nossa Senhora de Fátima. 
 

Os que quiserem servir a Comunidade desta maneira, integrando estes coros, 
basta aparecerem nos ensaios. 
 

Em Nossa Senhora das Dores os ensaios são à 5ª Feira, às 21h, na Igreja 
 

Em Nossa Senhora de Fátima os ensaios são à 6ª Feira, às 21h, no Centro 
Paroquial (porta 3, 2º andar) 

 
 

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL 
 

No próximo Domingo, dia 18 de Setembro, às 16h, vamos reunir o Conselho 
Pastoral Paroquial. 
Depois de uma avaliação do ano pastoral que passou, programa-
remos este ano que agora está a começar  e estabeleceremos o 
nosso calendário paroquial para este ano. 
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CHORUS FATIMAE 
 

Estão abertas inscrições para novos elementos do Chorus Fatimae - o Coro 
Paroquial da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em Lisboa. 
As audições são abertas a todos.  
Não é necessário ter experiência coral… Basta ter gosto em cantar, sentido 
de afinação e vontade em fazer novos amigos. 
Os ensaios regulares decorrem todas as segundas feiras pelas 21:30h, no 
Centro Paroquial, porta 3, num ambiente descon-
traído e simpático. 
O primeiro ensaio é já no próximo dia 19 de Se-
tembro. 
Para se inscrever basta aparecer num dos ensaios. 
O repertório é variado desde as primeiras pe-
ças  polifónicas , aos espirituais negros e obras de 
repertório coral da actualidade. 
Venha cantar connosco!  

 
 

ESCOLA DE MÚSICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
 

Estão abertas, até final do mês de Setembro, as Inscrições para a Escola de 
Música da nossa Paróquia.  
A Escola tem aulas de Piano, Formação Musical, Guitarra Clássica, Violino, 
Viola de Arco e Canto. 
Para mais informações podem contactar o Secretariado Paroquial ou con-
sultar os cartazes espalhados pelo espaço da Igreja.  

 
 

AULAS DE GUITARRA CLÁSSICA LIGEIRA (Pepe) 
 

Estão também abertas aas inscrições para aulas de guitarra clássica, método 
ligeiro, com o professor Pepe Feu, 
 

As aulas são uma vez por semana à 2ª. 3ª, 5ª ou 6ª feira, das 18h às 19h ou 
das 19h às 20h. 
 

As inscrições devem ser feitas no Secretariado Paroquial (nome, 
idade e contacto). 
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