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Mensagem do Pároco (Pe. Bruno Ferreira) 
 

Queridos paroquianos,  

Ao iniciar um novo ano catequé�co saúdo, a par�r de Roma, o Pe. 

Luciano Lagoa, todas as crianças, jovens, famílias, catequistas e 

auxiliares, e todos aqueles (as) que colaboram na catequese e vida 

paroquial.  

Reiniciamos a catequese paroquial em tempo de pandemia, o que é 

sem dúvida uma circunstância desafiadora, exigente e nova. Porém, não 

podemos ficar paralisados e fechados no medo, na inércia ou no 

comodismo. É tempo de voltar às nossas a�vidades e ro�nas, porque a 

vida não pode parar! Assim sendo, salvaguardando a segurança de 

todos e cumprindo sem vacilar todas as regras de saúde, retomamos a 

vivência litúrgica e sacramental, a par�cipação paroquial e o serviço da 

evangelização.   

A nossa comunidade paroquial, com os seus responsáveis e 

colaboradores, acolhem cada um de vós e comprometem-se a serem 

verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, ao serviço do Reino e da 

Igreja. Como bap�zados, somos Filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e 

templos do Espírito Santo. Como Igreja de Cristo, Apostólica e 

Evangelizadora, somos chamados a celebrar, a evangelizar e a 

testemunhar: em casa, na família, no trabalho, na escola, na paroquia, 

etc… 

”Somos todos família, todos irmãos”. Contamos com o empenho de 

todos e pedimos a intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São 

Tiago, nosso padroeiro, e do jovem Beato Carlo Acu�s! 

Bom Ano pastoral 
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Mensagem do Vigário Paroquial (Pe. Luciano Lagoa) 
 

Caros amigos, ao iniciar a catequese paroquial gostaria, em nome de 

todos os catequistas, de vos saudar afectuosamente e dizer-vos que é 

com muito gosto que recebemos os vossos filhos na catequese 

paroquial onde procuraremos ser presença de Jesus para cada um deles. 

Obrigado pela confiança que depositais na catequese paroquial como 

complemento à vossa própria missão catequé�ca que assumistes no 

bap�smo. 

Este ano, pelos mo�vos que todos conhecem, será especial e talvez 

mais diBcil mas podeis estar seguros que tudo faremos para que decorra 

sem problemas e com o mesmo proveito dos anteriores. Tudo foi 

preparado no sen�do da segurança inerente a esta ac�vidade e podeis 

estar seguros de que os vossos filhos se encontram bem entregues. 

Obrigado, mais uma vez, pela confiança nas estruturas paroquiais e 

fazemos votos que nas vossas famílias tudo possa correr pelo melhor 

com a bênção de Deus e a presença da Virgem Mãe.     
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Secretariado da Catequese 

Presidente 
Pe. Bruno Ferreira, pároco 

Pe. Luciano Lagoa, Vigário Paroquial 

Coordenação geral 
Márcia Gonçalves 
Diác. João Alves 

Informática e 
comunicação 

Tiago Pereira 

Coordenadores de ano 
1º ANO Ana Martins 

2º ANO Arminda Costa 

3º ANO João Sousa 

4º ANO Márcia Gonçalves 

5º ANO Sónia Couto 

6º ANO Lurdes Silva 

7º ANO Luís Sousa 

8º ANO Tiago Areal / Sofia Ribeiro 

9º ANO Elisabete Oliveira 

10º ANO Vítor Martins 
 

 

Calendário do Ano Catequético: 

1º Período: 

10 de Outubro a 19 de Dezembro de 2020 

2º Período: 

9 de Janeiro a 20 de Março de 2021 

3º Período: 

10 de Abril a 26 de Junho de 2021 
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Salas de catequese, horários e respe�vos catequistas 
 

Ano Dia Hora Local Catequistas/ auxiliares 

1º Sábado 16h15 

Residência Paroquial: 
Sala 1 

Ana Martins 

Residência Paroquial: 
Sala 2 

Mª da Assunção 
Ana Lima 

Residência Paroquial: 
Sala 3 

Ernestina 
Mª Goretti 

2º Sábado 16h15 

Residência Paroquial: 
Sala 10 

Arminda Neves 
Ana Sofia Torres 

Barbara Costa 

Residência Paroquial: 
Sala 4 

Diác. João Alves 

3º Sábado 16h15 

Residência Paroquial: 
Sala 8 

João Sousa 
João Pereira 

Residência Paroquial: 
Sala 9 

Mª Olívia 
Beatriz Pereira 

Residência Paroquial: 
Sala 7 

Emília Santos 
Beatriz Reis 

Residência Paroquial: 
Sala 11 

Marta Pereira 

4º Sábado 16h15 

Casa Pastoral: Sala 1 Márcia Gonçalves 

Casa Pastoral: Sala 2 Mariana Gonçalves 

Salão Paroquial 
Francisco Paiva 

Susana Maia 
Ana Reis 

5º Sábado 16h15 
Casa Pastoral: Sala 8 

Sónia Couto 
Sandra Abrantes 

Casa Pastoral: Sala 10 
Mariana Martins 
Diana Marques 
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6º Sábado 16h15 

Casa Pastoral: Sala 7 
Maria de Lurdes 

Maria Inês 

Casa Pastoral: Sala 6 
Emília das Dores 

Célia Carneiro 

Casa Pastoral: Sala 11 
Ana Isabel 
Carolina 

7º Sábado 18h30 Casa Pastoral: Sala 11 
Luís Sousa 

Isabel Torres 

8º Sábado 18h30 
Residência Paroquial: 

Sala 4 

Mário Torres 
Tiago Areal 

Sofia Ribeiro 

9º Sábado 18h30 Salão Paroquial 
Elisabete 

Maria Jacinta 
Ana Reis 

10º Sábado 18h30 Casa Pastoral: Sala 8 Vítor Martins 
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Mapa das Salas 

Residência Paroquial e Salão | Rés-do-chão 
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Residência Paroquial e Salão | 1º Andar 
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Casa Pastoral Pe. António Serra 
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Festas e Informações gerais 

Calendário das Festas de Catequese: 

Catequese 
da 

Infância 

1º ANO 
Festa do 

Acolhimento 

10 de Outubro 
de 2020 

2º ANO 
Festa do Pai-

Nosso 

12 de Junho de 
2021 

3º ANO 
Festa do perdão 

e Eucaristia (1ª 

Comunhão) 

3 de Junho de 
2021 

4º ANO Festa da Palavra 
21 de Novembro 

de 2020 

5º ANO 
Festa da 

Esperança 

19 de Junho de 
2021 

6º ANO 
Festa da 

Profissão de Fé 

6 de Junho de 
2021 

Catequese 
da 

Adolescência 
“Say Yes” 

7º ANO 

19 de Junho 
8º ANO 

9º ANO 

10º ANO 

Local Igreja Matriz 

Dinamização do “Mês de Maria”  

Domingos de Maio 2021 

1º 1º e 2º ano 

Igreja 
Matriz 

 
18h30 

2º 3º, 4º e 5º 
ano 

3º 6º e 7º ano 

4º 8, 9º e 10º 
ano 

Dinamização das eucaristias de sábado (16h30) 
 Os anos de catequese dinamizarão a eucaristia (leituras, oração dos 

fieis, ofertório, etc…) de forma rotativa. Nos anos 1º ao 6º as leituras 
são lidas pelos catequistas. Do 7º ao 10º podem ler os catequistas 
e/ou catequisandos. O ano que dinamizar a eucaristia fica sentado 
na Capela-Mor. Haverá exceção somente quando houver alguma 
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festa de catequese de algum ano. Nessa celebração é esse ano a 
dinamizar, depois retoma o ciclo programado. 

 

 Quando houver feriados em algum sábado em tempo de catequese, 
os respectivos anos de catequese e catequistas assumirão as 
leituras, oração dos fiéis, ofertório, etc… 

 

 Até ao final de Julho a eucaristia das 16h30 de sábado será 
celebrada. Depois fica suspensa em Julho, Agosto e Setembro. Até 
ao final de Junho os catequistas devem assumir esta eucaristia. 

 

Outras informações importantes  
 

 Nos feriados religiosos e não religiosos não há catequese. 

 No dia 24 de Dezembro, na Ig. Matriz (15h00), será celebrada a Vigília 
de Natal. Esta será a celebração de Natal para toda a catequese, 
catequistas, catequisandos e pais.  

 Nos tempos fortes da liturgia (Natal e Páscoa) apelamos à participação 
de todos (as). 

 O “Mês de Maria” (domingos de Maio, 18h30) é dinamizado pela 
catequese, catequistas, crianças e adolescentes; devem convidar os 
pais e os filhos para as celebrações do Dia da Mãe (trazer as flores 
como já é costume) e do dia 13 de Maio, dia de Nossa Senhora de 
Fátima. 

 A festa final da adolescência e seus familiares será no dia 19 de Junho 
de 2021. 

 Os Pais devem incentivar os seus filhos e suas famílias a participarem 

nas eucaristias, no Sacramento da Reconciliação e à partilha com a 

comunidade, nomeadamente com a Côngrua Paroquial e nos 

ofertórios das eucaristias. Ensinem os filhos e catequisandos a serem 
generosos e a partilhar. 

 A catequese paroquial dispõe de material de apoio aos catequistas, 
que estes podem requisitar ou pedir (ex: material de apoio da 
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catequese, livros, fotocópias, 2 projectores, etc…). Pede-se que sejam 
sempre responsáveis e cuidem bem do material, bem como das chaves 
das salas. 

 Ao longo do Ano Catequético os catequistas irão reunir com os pais 

dos catequisandos, fazer sessões de catequese familiares e marcar 

visitas do pároco (ou vigário paroquial) aos grupos de catequese. 
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Apólice de Seguro 
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Plano de Con�ngência (Resumo) 

Atenção! 

Os progenitores ou qualquer outro acompanhante do catequizando não 

poderá entrar nas instalações dedicadas à catequese, estando estes 

locais com identificação para tal. Pede-se aos 

progenitores/acompanhantes que respeitem as regras estabelecidas. 

Obrigatoriedade 

- Uso de Máscara 

- Distanciamento de 1.5 a 2 metros 

- Desinfeção das Mãos 

Sintomas 

FEBRE (> OU = A 37.5 ºC) OU TOSSE OU DIFICULDADE RESPIRATÓRIA 

O Catequizando não deve Comparecer quando... 

- Existir um caso suspeito de COVID-19 no seu agregado familiar ou de 

algum familiar que tenha estado a menos de 14 dias. 

- O catequizando ou algum membro do agregado familiar apresentar 

sintomas de COVID-19. 

- Existir um caso suspeito de COVID-19 na turma escolar. 

- A turma escolar do catequizando se encontrar de quarentena. 

O Catequista não deve comparecer quando... 

- Existir um caso suspeito de COVID-19 no seu agregado familiar ou de 

algum familiar que tenha estado a menos de 14 dias. 

- O catequista ou algum membro do agregado familiar apresentar 

sintomas de COVID-19. 

- Existir um caso suspeito de COVID-19 na turma académica ou no local 

de trabalho. 

- A turma académica ou o turno empreendedor do catequista se 

encontrar de quarentena. 
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A Responsabilidade 

A responsabilidade recai sobre o catequista que de modo direto 

interage com o catequizando. Caso haja um caso suspeito de COVID-19 

o catequista leva o catequisando para a sala de isolamento mais próxima 

e contacta os coordenadores gerais da Catequese, posteriormente, 

estes procederão aos devidos contactos a efetuar. 

Áreas de  isolamento 

Existência de duas áreas de isolamento, a sala nº6 da Residência 

Paroquial e a sala nº3 da Casa Pastoral e Paroquial Padre António Serra. 

Ambas se localizam de frente ao WC. As salas estão equipadas com 

todos os equipamentos determinados pela DGS. 

 

Plano de contingência completo no site da paróquia: 

http://www.paroquiadebougado.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe. Bruno Ferreira, pároco 
Pe. Luciano Lagoa, vigário paroquial 

Secretariado da Catequese Paroquial



 


