UM OLHAR OUTRO
Passaram-se já três semanas da visita pastoral do senhor Arcebispo D. Jorge

Ortiga à paróquia de Santa Maria Maior. Tempo suficiente para que, em grupo,
pudéssemos fazer a avaliação da visita e dos vários momentos que a constituíram. Foi tarefa já realizada ao nível do Conselho Económico e do Secretariado
Permanente do Conselho Pastoral.
Não se trata de dizer que foi positiva ou negativa. Não é nestas coordenadas
que se move a Visita Pastoral a uma Paróquia. Certamente que é sempre positiva a presença do Pastor junto do seu rebanho. A questão de um «outro olhar»
é, antes: aproveitou a Paróquia esta ocasião para crescer espiritual e pastoralmente? Claro que a resposta é sim. Embora me pareça que, dadas algumas circunstâncias situadas e dada a exiguidade do tempo disponível, que se poderia
ter ido mais longe. Por exemplo, dou-me conta de que alguns sectores da comunidade quase não se aperceberam da hora importante que vivíamos, dado
que a Visita Pastoral não é um acto de todos os dias. É sempre um momento
único, que acontece mais ou menos de cinco em cinco anos e que pode- e deve
- ser aproveitado para que os diversos grupos tomem consciência da pertença
a um todo, que é a Paróquia. A verdade é que todos os grupos que se sentem
e vivem como Paróquia foram convidados a manifestarem-se. Correu-se um
risco e alguns apresentaram-se como da Paróquia, originando interrogações.
Preferi tal «excesso» de abertura de portas confiando no Espírito que trabalha o
«coração» também das estruturas. Mostrou-se ao Arcebispo uma Paróquia real,
com anseios e esperanças, fragilidades e dificuldades.
Além dos actos mais «visíveis», outros houve mais discretos. As instituições
civis foram visitadas e todas acolheram bem o senhor Arcebispo, destacandose a dimensão de «pontífice», que o bispo desempenha na diocese. As «pontes»
unem e a Igreja define-se pela construção de pontes, levando às relações humanas e institucionais a força do amor que une, no respeito pelas diferenças.
Não faltou o contacto com idosos e doentes (no Hotel-Lar) ou a visita a um
casal idoso retido em casa, nem a oração no cemitério junto da campa dos
priores de Barcelos, nem o jantar com os sacerdotes que servem na Paróquia.
Na visita que fez aos dois grupos de catequese de adultos, ficou claro que a
catequese de adultos é uma feliz realidade na nossa paróquia, já lá vão muitos
anos: não só o termo se tornou familiar como a formação cristã de adultos
se impõe por si, sendo já procurada por vários cristãos de outras paróquias,
sobretudo por aqueles que, não tendo ainda completado a iniciação cristã com
o Crisma, a seguem semana a semana para um dia serem crismados. Claro que está por trás de tal procura o desejo de um dia poderem assumir o
múnus de padrinho/madrinha de Baptismo. Também aqui dou graças a Deus
pela caminhada difícil mas eficaz: quando procuram o Pároco para certificar a
idoneidade, já é usual reconhecer a falta de Crisma como impedimento, a que
se junta de imediato a manifestação da vontade de frequentar a catequese de
adultos. Ou seja, já se reconhece que uma «exigência» tem sentido quando há
uma resposta oferecida. É que no espaço de 12 anos foram crismados na nossa
Paróquia cerca de 900 jovens e adultos. Logo... só não é crismado quem não
quer porque a todos se dá oportunidade de formação para tal.
O último trabalho escrito pedido aos que se crismaram foi uma Carta ao Arcebispo. Tivemos ocasião de colocar nas mãos dele um volume encadernado com
as cartas dos crismandos, a ele dirigidas.
Faz parte da Visita a «vigilância» sobre os arquivos da Paróquia, que conservam
a «Memória». Pôde ele observar os livros de Assentos de Baptismos, Casamentos e Funerais, as Actas do Conselho Económico, do Conselho Pastoral e do Secretariado Permanente, bem como a evolução em números dos participantes
na missa dominical, bem como da situação económico-financeira da Paróquia
e da sua evolução nos últimos anos. O boletim Paroquial encadernado por
anos, bem como os Programas Pastorais publicados ano ano deram nota de
objectividade ao que vai acontecendo em Barcelos.
Confesso que tive a intenção de aproveitar a ocasião para fazer o meu próprio
exame de consciência sobre o «estado» da Paróquia. E nos encontros com os
colaboradores mais directos referi-o várias vezes, de modo a que fique registado tal «estado» em 2017, como referência a comparar na próxima Visita
Pastoral. Dir-me-ão que a Paróquia não é uma empresa e que dispensaria tal
rigor. Não concordo. Porque nao sendo uma empresa - refiro-o várias vezes - no
seu funcionamento e na sua relação com o mundo a quem procura servir, deve
fazê-lo com os meios humanos mais adequados. Se a improvisação pode indiciar confiança no Espírito, não deixa de indiciar também desleixo. Ora uma boa
organização, livre e libertadora não condicionando a acção do Espírito Santo,
também é necessária para a melhor e mais eficaz utilização dos meios de que
dispomos para o anúncio feliz e libertador de Jesus, razão de ser da Paróquia.
O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso
Tiragem semanal: 1000 ex.

FESTA DO COMPROMISSO (9º ANO)
FESTA DO ENVIO (10º ANO)

Ano XIII - Nº 24 - 11 Junho 2017
Foram celebradas na Vigília de Pentecostes,
no dia 3 de Junho, no Senhor da Cruz.

BODAS DE DIAMANTE - PARABÉNS
Celebram hoje, dia 11, as suas bodas de ouro de
casamento Ilídio da Silva Carlos e Maria do
Carmo Campos Carlos. O casamento foi celebrado em Lobito - Angola, no dia 11 de Junho
de 1957. A Paróquia une-se à acção de graças e
felicita o casal por este jubileu.
Para eles os nossos parabéns.

BODAS DE DIAMANTE - PARABÉNS
Celebram na quarta, dia 14, as suas bodas de
ouro de casamento João Machado da Silva
e Ana Maria Alves Gomes. O casamento foi
celebrado em Arcozelo, no dia 14 de Junho de
1957. A Paróquia une-se à acção de graças e
felicita o casal por este jubileu.
Para eles os nossos parabéns.

Rua D. António Barroso, 116, 4750-258 Barcelos. Tel. 253 811 451, Telm. 966 201 411, email: paroquiadebarcelos@sapo.pt
Web: paroquiadebarcelos.org - Facebook: paroquiadebarcelos

Quando se ama nunca se está só

PROCISSÃO DO CORPO DE DEUS
15 JUNHO 2017

Dou graças a Deus pelo dom da fé.
CREIO. Esta palavra marca uma diferença radical. Diz que os meus limites 1. Saída da Igreja do Terço às 18.15, em dinão são absolutos. As fronteiras do meu pensar e do meu sentir estão de- recção à Igreja Matriz
finitivamente abertas. E nem sou capaz de imaginar-me sem fé. De facto, 2. Da Av. dos Combatentes, pelo Campo 5 de
aberto permanentemente à transcendência, sei e sinto que Alguém me Outubro, entra na Rua Cândido dos Reis até ao
atrai, me olha de modo absolutamente diferente e me considera sempre Campo de S. José.
válido e digno. Esse Alguém, cuja existência nem me preocupo em com- 3. Segue depois pela Rua D. Diogo Pinheiro para
provar - não é possível nem é necessário, simplesmente porque atravessa entrar na Rua D. António Barroso.
a minha vida toda - está presente dando sentido à minha liberdade e ao 4. No Largo Martins Lima, segue pela Rua Inmeu agir. Numa palavra: nunca estou só. Amo e sou amado. E neste Amor, fante D. Henrique e, atravessando o Largo do
antecedente e presente, vivo as dificuldades da caminhada humana, nem Município, entrará na igreja Matriz, terminando
sempre bem ultrapassadas. Ou seja, sou amado, num amor que me liberta com a celebração da Eucaristia às 19.00.
e que não me poupa às intempéries sobre a condição humana.
A Confrraia do Santíssimo Sacramento, que a
Vem isto a propósito do Mistério da promove, convida todos os cristãos barcelenses
Santíssima Trindade, com que a liturgia a participar. De modo especial espera a presença
de hoje celebra o próprio ser de Deus, o de todas as irmandades e confrarias - com seus
mistério do ser, traduzido na teologia e estandartes e insígnias - bem como todos os
na vida dos crentes com a palavra Trinda- grupos paroquiais. O louvor à Eucaristia situade. Ao mesmo tempo Deus é Uno e Trino. se no coração da fé cristã e é o ponto de partida
Vaso honoríNão há dois ou três deuses. Deus é um para todo o compromisso eclesial.
fico
só. Assumimos toda a revelação acontecida na vida do povo de Israel, aquele que se libertou dos deuses para aceitar a proposta de uma
Aliança: o Deus único comprometeu-se com o povo, com quem fez e faz Aliança de amor eterno.
Ao mesmo tempo falamos de uma Trindade de Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A relação
de amor que existe entre o Pai que cria e que envia o Filho como Salvador chama-se Espírito
Santo, que continua no coração de cada crente a obra de salvação realizada por Jesus.
Certamente que a revelação do próprio ser de Deus aconteceu ao longo da história de um povo. E ainda hoje Deus continua a
revelar-se, a dar sinais da sua presença na história de cada um.
É verdade que a revelação aconteceu no tempo e foi depois da Encarnação do Verbo - Aquele que melhor revelou o Pai de Misericórdia - que a Humanidade se deu conta do dom de Deus, do Espírito Santo, que Jesus enviou de junto do Pai. Nos primeiros
séculos do cristianismo, teólogos e pastores esforçaram-se por encontrar a melhor linguagem para dizerem, em termos e categorias humanas, o ser misterioso de Deus, o Inefável. Sem pôr, de modo algum, em causa que Deus é único, eles foram capazes de
encontrar a especificidade de cada uma das pessoas divinas, para dizerem a Trindade na Unidade. E ainda hoje, diante das dificuldades de compreensão humana, o crente
fala de Deus, como uma Presença na sua
vida, que sente, invoca e deseja «tocar»,
A Confraria de Nossa Senhora da Franqueira já tornou público o programa da próx- mesmo que tantas vezes não seja claro
ima peregrinação, a terminar em 13 de Agosto. Assim, a imagem da Franqueira vai se se refere ao Pai, como Criador, ao Fipermanecer em «novena»:
lho como Salvador ou ao Espírito Santo
• de 15 a 22 de julho - Paróquia de Abade do Neiva;
como Santificador.
• 22 a 29 de julho - Paróquia da Silva;
Claro que a Liturgia cuida da linguagem
• 29 de julho a 5 de agosto - Paróquia de Vila Boa;
da fé e ensina-nos a dirigir-nos ao Pai, ao
• 5 a 13 de agosto - Paróquia de Santa Maria Maior.
Filho e ao Espírito Santo, ora invocando
A Paróquia vai acolher a imagem de Nossa Senhora às 21.30 de sábado, dia 5 no as três pessoas, ora dirigindo-se a uma
topo da Av. São Nuno Álvares Pereira, seguindo, depois, em direcção à Igreja Matriz. delas em particular.
O Secretariado Permanente do Conselho Pastoral vai decidir o itinerário, seguindo Se pensarmos que o ser de Deus é moo «bom senso» habitual: seguir o mais possível no sentido do trânsito, evitando ao delo de vida do ser humano, teremos na
máximo prejuizos a terceiros. Os enfeites de rua, como sinal de bom acolhimento, própria vida de comunhão trinitária o
são bem-vindos, desde que bem ponderados e autorizados.
modelo para o agir humano: da diversiSabemos como há reparos bem razoáveis e fundamentados quando, desnecessária- dade de visões e pontos de vista à procumente se corta o trânsito por longos períodos. Assistindo igual direito a todos para ra da Unidade entre todos, no amor uns
ocuparem a via pública, não deve ser este direito aproveitado sem razões fortes aos outros.
quando está em causa a segurança. Os cristãos devem dar exemplo.
O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso

PEREGRINAÇÃO À FRANQUEIRA

SERVIÇO LITÚRGICO DA SEMANA

INFORMAÇÕES

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
X DOMINGO DO TEMPO COMUM - SANTÍSSIMA TRINDADE

Intenções das missas a celebrar na Matriz

Segunda, 12 - Leituras: 2 Cor 1, 1-7
		
Mt 5, 1-12

(Segunda a Sábado - 19.00; Domingo - 11.00 e 19.00)

Segunda, 12 - Laurinda Ferreira Carvalho

Terça, 13 - S. António de Lisboa
Leituras: Sir 39, 8-14
Mt 5, 13-19

Terça, 13 - Venâncio Bonifácio Miranda Arantes e esposa
Quarta, 14 - Pais e familiares de Maria Manuela Relho

Quarta, 14 - Leituras: 2 Cor 3, 4-11
		
Mt 5, 17-19
Quinta, 15 - SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE
			DE CRISTO
Leituras: Deut 8, 2-3. 14b-16a
1 Cor 10, 16-17
		
Jo 6, 51-58
Sexta, 16 - Leituras: 2 Cor 4, 7-15
Mt 5, 27-32
Sábado, 17 - Santa Maria
Leituras: 2 Cor 5, 14-21
		
Mt 5, 33-37
DOMINGO, 18 - XI DO TEMPO COMUM
Leituras: Ex 19, 2-6a
Rom 5, 6-11
		
Mt 9, 36-10, 8

Louvor e glória ao Senhor
para sempre

Quinta, 15 - Intenções colectivas:
- Manuel Celso da Silva Cunha, pais e avós
- Jorge Pereira de Faria
- Maria da Glória de Lima Bandeira Santos
- Luís Correia e Benilde de Fátima Pinto
- Manuel Augusto Gomes da Silva (1º aniv.)
Sexta, 16 - Manuel Rosa Batista da Costa
Sábado, 17 - Intenções colectivas:
- José Ferreira, esposa Isaura e filho José Luís
- Jorge Martins da Silva Correia
- Maria Carlota da Silva Correia (7º dia)
- Manuel de Sousa Monteiro e esposa Amélia da Silva
- Fernando Araújo Pinto, esposa Maria da Paz e Fernandinha
Domingo, 18 - 12.00 - Missa pelo povo na Peneda (Dia da Paróquia)
		
19.00 - Pelos irmãos, vivos e falecidos,
					da Confraria das Almas

Mestra de uma «Igreja em saída»

1. O grande sonho do Papa Francisco encontra em Fátima um precioso motor para
a sua efectivação. Ele, que soube que ia ser bispo num dia 13 de Maio, não se tem
cansado de propor uma «Igreja em saída».
2. Maria, ícone maior de uma «Igreja em saída», mostra-se, em Fátima, portadora de
uma saída para a Igreja. É quando, abrindo as mãos, emite uma luz que faz com que
os pastorinhos se vejam a si mesmos em Deus.
3. As mãos da Mãe iluminam o caminho que nos deposita no regaço do Pai.
Fátima surge, assim, como um apelo à recentragem do homem em Deus, do tempo
na eternidade, da terra no Céu.
4. É a Céu que sabe a presença de Maria na Cova da Iria: «Sou do Céu».
Maria é do Céu. Nós somos para o Céu.
5. Sendo inevitável que olhemos para a eternidade a partir do tempo, é decisivo que
nos habituemos a olhar para o tempo à luz da eternidade.
Rebolada sobre si mesma, a humanidade devasta-se e devora-se. Só a divina inspiração é capaz de regenerar a nossa humana condição.
6. A 5 de Maio de 1917, o Papa Bento XV suplicava a Nossa Senhora que apontasse
ao mundo o caminho da paz. Oito dias depois, a 13 de Maio, Nossa Senhora condescende: «Rezem o Terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim
da guerra».
7. Por seis vezes, é feito este pedido. É que – como alerta o Papa Francisco – o Terço
ajuda-nos a reviver «gestos concretos em que se desenvolve a acção de Deus em
nosso favor».
8. Na sua simplicidade, o Terço transporta uma enorme profundidade. Contemplando Aquele que dá a vida por todos, como é que ousaremos tirar a vida a alguém?
9. O próprio convite, para muitos insuportável, ao sacrifício encerra uma dimensão
terapêutica sumamente luminosa. Sacrifício é «ofício sagrado». Haverá algo mais
sagrado do que aceitar sofrer para aliviar o sofrimento?
10. Só quem aceita sofrer é capaz de reparar no quanto dói sofrer. Só quem aceita
sofrer evitará fazer sofrer. O mundo não entende e, pelos vistos, não aprende.
Mas não é preciso tocar nas feridas para curar todas as feridas (cf. Is 53, 5; 1Ped 2,
24; Jo 20, 27)?
João António Pinheiro Teixeira, In DM 06.06.2017
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VIAGEM À ROMÉNIA
E BULGÁRIA
Proposta pela Paróquia, esta viagem/peregrinação pelos cristãos
Ortodoxos, conta com mais de 30
inscritos, pelo que se informa que
há ainda lugares disponíveis. As
inscrições devem fazer-se quanto
antes.
Pede-se a todos os inscritos que
sinalizem o pagamento, no todo ou
em parte, sabendo-se que, em regra, as agências de viagens exigem
o pagamento integral a 30 dias da
partida. Logo, a 28 de Junho tudo
tem de estar pago.

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Querem contrair Matrimónio:
RICARDO JORGE CARVALHO NOGUEIRA, de 31 anos, filho de Francisco da
Cruz Miranda Nogueira e de Ana de
Carvalho Rodrigues, residente em Barcelos, com ISAURA DANIELA DA ROCHA
PINTO, de 27 anos, filha de Vitor Manuel
Vieira Pinto e de Maria Luísa Pereira da
Rocha, residente em Gandra - Paredes.
«Os fiéis são obrigados a manifestar ao pároco ou ao
Ordinário do lugar, antes da celebração do matrimónio,
os impedimentos de que, porventura, tenham conhecimento» (Cânone 1069).

ENTREGA DOS CABAZES - Avisam-se
as famílias assistidas pela Equipa Sóciocaritativa, que a próxima entrega de caDONATIVOS:
bazes será efectuada no sábado, dia 24.
As ofertas recebidas vão abaten- Mais se informa que, a exemplo dos
do, semana a semana, à dívida de anos anteriores, é interrompido este
98.000, tornada pública aquando da
inauguração. Reforça-se o apelo a tipo de apoio nos meses de Julho e
Agosto, retomando-se o serviço em 23
todos os paroquianos e benfeitores.
de Setembro, estando também encer- Anónimo - 5.010,00
rado o nosso atendimento permanente
TOTAL: 5.010,00 euros
(que se efectua aos sábados entre as 17
A transportar: - 53.027,70 euros
e 18h) nos mesmos meses, reabrindo a
PREPARAÇÃO DA PRIMEIRA COMU- 9 de Setembro.
NHÃO - Além de outros momentos preparativos, pais e padrinhos são convida- ACAGRUP - O Agrupamento 13 - Aldos a participar na missa das 19.00 de caides de Faria tem o prazer de convisegunda-feira, durante a qual se prepa- dar toda a sua comunidade, nomeadararão espiritualmente para a Festa. Con- mente Escuteiros, Familiares, Dirigentes
vidadas ao arrependimento, as crianças e Antigos Escuteiros para participar no
podem repetir a sua «Festa do Perdão», ACAGRUP (ACAmpamento de AGRUconfessando-se. Dois sacerdotes estarão Pamento), nos próximos dias 8 e 9 de
para atender pais e padrinhos. A Festa da julho, em Sandiães.
Eucaristia será na próxima quinta-feira Para facilitar as inscrições para o ACApara 7 crianças que vão dar mais um GRUP, podem preencher o seguinte
formulário online (https://goo.gl/forms/
passo na iniciação cristã.
NbPPV591oJCS5DWx2).

RESIDÊNCIA PAROQUIAL

MISSAS NO DIA DO
CORPO DE DEUS

Vespertinas na Quarta:
- 15.30 na Igreja do Terço
- 17.30 na Capela de S. José
- 19.00 na Igreja Matriz
- 9.00 no Senhor da Cruz
- 10.00 na Misericórdia
- 11.00 na Matriz (1ª Comunhão)
- 12.15 no Senhor da Cruz
- 15.30 na Igreja do Terço
-19.00 na Matriz (encerramento do
Lausperene)
- Em Santo António às horas habituais
REUNIÃO DE PAIS DO 1º ANO - Na
próxima sexta-feira, na Casa do Menino
Deus, o pároco e catequistas vão reunir
com os pais das crianças que frequentaram o 1º ano de catequese. Pretende-se
ouvir os pais acerca do modo como decorreu o ano e tomar decisões em ordem
ao próximo ano. O Prior espera a presença de todos os pais.
ENCERRAMENTO DA CATEQUESE
- Será no próximo sábado, dia 17, das
15.00 às 16.00, o encerramento do ano
catequético, com uma celebração na
Matriz e lanche/convívio nas salas de
catequese.

CASAMENTOS
No próximo sábado, às 11h30,
no Senhor da Cruz, realizar-se-á
o casamento de Ivo Filipe da Silva Gonçalves e de Marta de Jesus
Pinto Sousa e às 15h realizar-se-á
o casamento de Ricardo Jorge Correia Santos e de Carla Cristina da
Silva Gonçalves.

ENCONTRO ARCIPRESTAL DA CATEQUESE - Decorre na tarde de hoje, na
Franqueira, o Encontro Arciprestal da
Catequese, promovido pela ECA.
ENCONTRO DE CATEQUISTAS COORDENADORES PAROQUIAIS - No
próximo sábado haverá um encontro de
catequistas coordenadores paroquiais
do Arciprestado, organizado pela ECA.
ARCA DE EMPREGO - PRECISAM-SE:
(FONTE DO “I.E.F.P.”): - Operador caixa p/
Barcelos, refª 588770465;
-Representante comercial p/Matosinhos, refª 588 770 388;
-Assentadores de revestimentos p/Braga, refª 588 770 342
PRECISAM-SE (DIVERSOS):
-Técnico de manutenção/electrotecnia
p/empresa “Gabor” (Silveiros); contacto
directamente no local.
-Vendedor de Loja p/JOM (Várzea/S.
Bento); contacto directamente no local.
-Comercial/telefonista
p/”Chuvitex”(Barqueiros); contacto no local.
-Vendedor de Loja, operador de caixa e
técnico de informática p/Staples(Barcelinhos); contacto directamente no local.
-Controlador de qualidade p/bordados e estampados(M/F) + Modelista c/
conhec.s do sistema “Lectra”(Modaris),
para “BECRI”; contacto: 253 839 230.
-Costureiras especializadas p/”Irmãos Rodrigues, Lda.”/Gilmonde; tel. 253830070.
-Electricistas c/experiência p/”Electroeuropa”; enviar C.V. para servico.pessoal.electricidade@gmail.com.
-Revistadeiras e Brunideiras c/experiência p/empresa de confecções na área
de Barcelos; contacto: 253 833 850.

OFERTAS PARA BOLETIM
Pedimos a colaboração generosa
para com o Boletim, que é distribuído gratuitamente.
- Família n.º 140 - 5,00
- Família n.º 224 - 10,00
- Família n.º 226 - 10,00
- Família n.º 64 - 20,00
- Família n.º 65 - 20,00
- Família n.º 893 - 25,00
TOTAL DA SEMANA - 90,00 euros
A transportar: 10.652,40 euros
Despesas até agora: 20.346.91 euros

LAUSPERENE PAROQUIAL
NO DIA DE CORPO DE DEUS
24 horas de adoração na Paróquia
Clarificando a informação do último número, dizemos que o Sagrado Lausperene na nossa Paróquia
começará com a Missa das 15.30 na
Igreja do Terço, na próxima quarta-feira, véspera do Corpo de Deus.
1. Início às 15.00 na Igreja do Terço.
Encerramento às 18.30:
a. Confraria do Terço das 16.30 às
17.30;
b. Sócio-caritativa das 17.30 às18.30.
2. Início na Capela do Menino Deus às
18.30 e encerramento às 20.30:
3. Início às 17.30 na Capela de S. José
com Missa (em vez da quinta-feira) até
às 21.30:
a. Confraria até 20.00;
b. Pastoral Familiar das 20.00 às
21.30.
3. Início na Igreja Matriz às 21.30 e encerramento às 01.00:
a. Escuteiros até 22.00;
b. Ir. de Santa Maria Maior até 23.00;
c. Leitores até 24.00;
d. MEC’s até 1.00.
5. Início no templo do Senhor da Cruz
às 09.00 de quinta-feira e encerramento às 12.15:
a. ACI das 09.45 às 11.00;
b. Real Irmandade das 11.00 às
12.15.
6. Início na Igreja da Misericórdia às
11.00 e encerramento às 13.00:
a. Mesa da Misericórdia ou… até
12.00;
b. LOC/MTC até 13.00.
7. Início na Igreja de Santo António às
13.00 e encerramento às 16.30.
8. Início na Igreja do Terço às 15.30,
com Missa, seguida de adoração e procissão para a Matriz às 18.00, com missa, à chegada, às 19.00 e encerramento
às 20.00.
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