Paróquia da Trofa
Em vista dos últimos acontecimentos (pandemia Covid 19) e das comunicações da Conferência
Episcopal Portuguesa, do nosso Bispo diocesano e também da Vigararia Trofa/ Vila do Conde
que a seguir se transcrevem, O pároco de S. Martinho de Bougado informa o seguinte:
1. Não haverá celebração da Eucaristia comunitária a partir desta data até nova ordem.
2. O pároco entretanto irá realizar todas as celebrações previstas pelas intenções
marcadas mas numa celebração privada (só com o pároco, sacristão e seminaristas) e
na Igreja Nova. Sublinha-se que serão celebrações sem a presença de povo). As
pessoas que tenham a sua intenção marcada para as respectivas eucaristias se não
quiserem que seja enunciada devem contatar o cartório paroquial. Mesmo sem
presença de povo as pessoas poderão marcar as suas intenções dando a oferta da
celebração no cartório paroquial.
3. Haverá transmissão via internet pela trofa TV da celebração das 11.00h de Domingo
ficando disponível no site do jornal “O Notícias da Trofa”.
4. A Igreja Matriz e a Capela da Senhora das Dores irão estar abertas desde as 9.00h até
às 18.00h para quem quiser rezar individualmente nesses espaços.
5. Quem quiser poderá ter acesso às leituras deste dia a partir do site da liturgia: www.
liturgia.pt
6. Os funerais serão realizados mas com a presença mínima de pessoas na celebração
(pede-se que sejam só os familiares diretos). Nas capelas mortuárias da paróquia as
pessoas poderão ir mas pede-se que não haja aglomeração de pessoas).
7. A Via sacra será também suspensa.
8. A catequese bem como outras reuniões que envolvam um número considerável de
pessoas estão também suspensas (nomeadamente o CPM e o encontro com casais que
completassem 10, 25, 50, 60 anos).
9. Quanto às celebrações da Páscoa e ao compasso, a seu tempo daremos indicações
precisas sobre a sua realização ou não.
10. Os baptismos que estão agendados realizar-se-ão mas pede-se também que tenham o
mínimo de pessoas presentes.
11. A visita aos doentes que estava programada para a semana fica suspensa e adiada
para uma ocasião a seguir à Pascoa.
12. Outras celebrações ou situações particulares devem ser tratadas pessoalmente com o
Pároco.
13. O Cartório paroquial continuará aberto para qualquer esclarecimento no horário
normal: terças e quintas das 9.00h às 12.30h; quartas e sextas das 15.00h às 19.00h.
Peço a compreensão de todas as pessoas para esta situação excepcional e que apesar de tudo
assinalemos o “Dia do Senhor” da maneira possível.

Covid-19 – Comunicado da Conferência
Episcopal Portuguesa
Em consonância com as indicações do Governo e das autoridades de saúde, a
Conferência Episcopal Portuguesa determina que os sacerdotes suspendam a
celebração comunitária da Santa Missa até ser superada a atual situação de
emergência.
Também devem seguir-se as indicações diocesanas referentes a outros
sacramentos e atos de culto, bem como à suspensão de catequeses e
reuniões.
Estas medidas devem ser complementadas com as possíveis ofertas
celebrativas na televisão, rádio e internet.
Permaneçamos em oração pessoal e familiar, biblicamente alimentada,
confiados na graça divina e na boa vontade de todos.
Lisboa, 13 de março de 2020

Vigararia Trofa / Vila do Conde
Comunicado
Tendo em conta o agravamento da situação de saúde pública e as determinações das
competentes autoridades civis;
Tendo em conta o Comunicado da Conferência Episcopal Portuguesa;
Tendo em conta as orientações do Bispo da Diocese do Porto, D. Manuel Linda;
A Vigararia da Trofa-Vila do Conde, na sua reunião da manhã do dia 13 de março,
informa o seguinte:
1. Suspensão de todas as Eucaristias, a partir desta data, por tempo
indeterminado, até novas determinações;
2. Os párocos celebrarão diariamente sem presença dos fiéis pelas intenções das
suas comunidades;
3. A administração de todos os sacramentos será apenas feita em casos de
urgência e para o menor número possível de pessoas;
4. Os funerais serão celebrados exclusivamente com a presença dos familiares
diretos;
5. Suspensão de todas as devoções populares e atividades pastorais a partir desta
data;
6. Suspensão da Catequese a partir desta data;
7. Suspensão das Confissões Quaresmais, a retomar logo que seja possível;
Exortam-se os fiéis a viverem o tempo quaresmal valorizando a oração em família.
Embora a transmissão televisiva nunca supra a presença na comunidade orante que
participa na Eucaristia, enquanto se mantiver esta emergência de saúde pública,
aconselhamos os fiéis a que assistam à transmissão da Santa Missa Dominical pela
televisão, rádio e internet.
Como nos recomendam os nossos bispos, “permaneçamos em oração pessoal e
familiar, biblicamente alimentada, confiados na graça divina e na boa vontade de
todos”.
Trofa e Vila do Conde, 13 de março de 2020

