
Programa da Festa da Imaculada Conceição 

Novenário de Preparação 

29 de novembro - 7 de dezembro 

 18:30h – Confissões 

 19:30h – Recitação do Terço 

 20:00h – Eucaristia  

4 de dezembro (sábado) 

 21:00h – Vigília das ENS – Equipas de Nossa 

Senhora  

7 de dezembro (terça-feira) 

 10:45h – Eucaristia – Escola Secundária JEA 

 13:15h – Eucaristia – Funcionários Públicos 

 20:00h – Eucaristia com Oração de Vésperas – 

Seminário Episcopal de Angra 

Vigília de Nossa Senhora da Conceição 

 21:00h – Catequese 

 22:00h – Escuteiros Agrupamento 492  

 23:00h – Movimento da Mensagem de Fátima 

 00:00h – Rancho de Romeiros de N. Sra da 

Conceição 

 01:00h – Confraria de Nossa Senhora da Conceição 

 03:00h – Caminho Neocatecumenal 

 06:00h – Romeiras 

 07:00h – Caminhantes de N. Sra da Conceição 

 

Festa da Imaculada Conceição 

8 de dezembro (quarta-feira) 

 

 07:45h – Alvorada pela Fanfarra Operária 
 

 08:00h – Eucaristia (Fanfarra Operária, Legião de 

Maria, Caminhantes de N. Sra da Conceição)  

 

 09:00h – Eucaristia (Bombeiros Voluntários de Angra 

do Heroísmo) 

 

 10:30h – Eucaristia pelo Povo com Batismos 

 

 12:00h – Eucaristia (Catequese e Escuteiros)  

 

 14:00h – Eucaristia (Movimento da Mensagem de 

Fátima e Cursilhos de Cristandade) 

 

 16:30h – Saudação pela Recreio dos Artistas 

 

 17:00h – Eucaristia (Fraternidades Franciscanas) 

 

 18:30h – Saudação dos Taxistas a N. Sra da Conceição 

 

 19:00h – Eucaristia de Encerramento (Confraria de  

Nossa Senhora da Conceição)  

 

 

 



 

     Caros Paroquianos/ Peregrinos do Santuário de Nossa Senhora 

da Conceição 

     Aproximando-se os dias festivos da Imaculada Conceição da 

Santíssima Virgem neste ano de 2021, o nosso coração alegra-se e 

o nosso pensamento eleva-se para Deus pois trazemos no coração 

os caminhos do Santuário para responder positivamente aos 

apelos da nossa Mãe do Céu: sermos filhos que sabem ser 

peregrinos do Céu. 

     Chega, pois, a cada uma das nossas casas o programa das 

festividades, tornando-se assim mais fácil cada família organizar-se 

e ter todas as informações para estar presente e participar.  

     Se a situação se mantiver com está agora em termos de Covid19, 

podemos estar na igreja sem medo, no entanto, sempre com as 

devidas precauções, nomeadamente com o uso obrigatório da 

máscara. Nossa Senhora da Conceição espera-nos no seu 

Santuário. Se respeitarmos as regras, haverá lugar para todos, uma 

vez que há 7 (sete) celebrações no dia 8.  

     Também nos é pedido o nosso contributo material para que se 

preste dignamente o louvor que a nossa Mãe do Céu merece, e o 

nosso santuário possa sustentar-se. 

     Agradeço ao Conselho dos Assuntos Económicos e à Confraria 

de Nossa Senhora da Conceição a disponibilidade e generosidade 

para levar por diante este peditório. A todos os 

Paroquianos/Peregrinos de Nossa Senhora da Conceição, a nossa 

gratidão em nome de todos. 
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Os Reitores 

 

P. Ricardo António Henriques 

P. António Henrique Pereira 

 

Santuário de  

Nossa Senhora da Conceição 

Angra do Heroísmo 
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