Dia da Unidade Pastoral de Sintra
DOMINGO DE PENTECOSTES, 20 DE MAIO 2018

PROGRAMA
19 de maio, CONCERTO, pelas 21:30 na igreja de São Miguel
o Atuação dos coros, Coral Allegro da Universidade Católica de Lisboa e Coro Ares Novos de Alverca para
interpretar em conjunto duas obras do compositor Gabriel Fauré - Cantique de Jean Racine e Requiem,
acompanhados por orquestra de câmara e solistas.

20 de maio
MISSA ÀS 11:30 NA IGREJA DE SÃO MIGUEL
o Esta será a única missa, no Domingo (*), em toda a Unidade Pastoral.
o Cada comunidade irá entrar na Missa com o seu estandarte.
(*) Para quem não possa ir á Missa da UPS, haverá no Sábado missa em S. Pedro às 18h e no Domingo celebração da
Palavra com Comunhão, em S. Martinho, às 19h.

ALMOÇO APÓS A MISSA (fazer inscrição prévia)
o No fim do almoço (sobremesa e café) cada comunidade fará uma apresentação de 3 minutos (com fotografias
e texto) das suas atividades mais relevantes bem como o que perspetivam para o corrente ano.
o Entre as apresentações das comunidades irá ser cantada uma canção pelo Coro da Universidade Sénior.
o Após o almoço e a apresentação das comunidades, está previsto a projeção de um filme na Sala D. José
Policarpo.
Comunicar as inscrições para o almoço (por mail, telefone ou pessoalmente) ao Cartório da Unidade
Pastoral ou aos Coordenadores/as Pastorais da sua Comunidade, até 15 de maio de 2018 (3ªfeira).
Almoço Adultos – 10€
Almoço até aos 16 anos – 5€
Almoço para famílias de 4 ou mais elementos (pais e
filhos) – 30% desconto

Contactos do Cartório da Unidade Pastoral:
2ª Feira, das 16H às 18H
3ª a 6ª Feira, das 10H às 12H e das 16H às 18H
Sábado, das 17H às 18H30
Telf: 219 244 744 || 966 223 785
Mail - sao.miguel@paroquias-sintra.pt

