PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE CARREÇO

1. Ermita Pires Viana Reis: {Salmista}
2. Rosa Maia de Oliveira
3. Mariana Pereira Lima
4. Carla Alexandra de Sousa Queiroz {Salmista}
5. Rosa Vieira Amorim

6. Júlia de Jesus Gomes Monteiro
7. Maria da Conceição Lopes Fernandes
8. Maria Henriqueta Sá Lopes Alves Santos
9. Maria da Conceição Fernandes Correia Seixas
10. Maria Odete Abreu Ramos
11. Filipa Videira Barreiros
12. João Nuno Amorim de Pinho {Coordenador/Organista}
13. José Araújo da Costa
14. Manuel da Silva Alves Leite
15. Avelino de Abreu Ramos Seixas
Fundado no dia 18 de Junho de 1983, o Grupo Coral Litúrgico revelou-se, desde o
início, um bom colaborador na acção eucarística desta Paróquia de Santa Maria
de Carreço. Os seus inspiradores e principais orientadores foram o saudoso
Doutor Adelino da Silva Carvalhosa, excelente organista e Joaquim de Oliveira
Paiva, dinamizador sempre prestável da parte litúrgica.
Nasceu sob o signo duma autêntica fraternidade e assim se tem mantido.
Em 1987, na altura do seu 4º aniversário da fundação, a Junta de Freguesia de
Carreço distinguiu cada um dos seus elementos com a Medalha de Mérito pelos
serviços prestados à Comunidade e pelo reconhecimento do seu valor como
grupo.

No dia 22 de Novembro de cada
ano, comemora-se o dia litúrgico
de Santa Cecília.
Filha de um senador
romano, reza a lenda, terá sido
martirizada pelos romanos em
virtude da sua confissão pública à
fé de Cristo, isto ainda no século
segundo.
No momento da sua execução
capital terá escutado o cantar dos
anjos.
Nas Actas de Santa Cecília lê-se
esta frase: "Enquanto ressoavam

os concertos profanos das suas
núpcias, Cecília cantava no seu
coração um hino de amor a Jesus,
seu verdadeiro esposo".
Estas palavras, lidas um tanto por
alto, fizeram acreditar no talento
musical da mártir Santa Cecília e
valeram-lhe o ser padroeira dos
músicos.
Hoje esta Santa e padroeira dos
músicos canta louvores ao Senhor
no céu.

