AVISO A PROPÓSITO DO DESCONFINAMENTO
CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA - ESCOLA DIOCESANA DE MINISTÉRIOS LITÚRGICOS
Tendo-se confirmado a nova etapa de desconfinamento a partir de 19 de abril, deixam-se algumas
informações sobre sua repercussão no funcionamento e nas atividades letivas do Centro de Cultura
Católica:
1. O edifício e a secretaria do CCC reabrem na próxima segunda-feira, dia 19 de abril, nos
horários habituais. Mesmo assim convirá privilegiar como forma de contacto o telefone e o
correio eletrónico. Relativamente ao telefone, a partir de dia 19, será possível o contacto
tanto pelo número fixo do CCC (226094639) como pelo número móvel ultimamente em
uso (960004032). Passa, contudo, a ser possível a deslocação física ao CCC, para
questões de secretaria e também estudar nos instrumentos.
2. Como referido na mensagem de 7 de abril, as aulas do Curso Básico de Teologia manterse-ão online até ao termo da lecionação no início de junho. As disciplinas em comum com a
Escola Diocesana de Ministérios Litúrgicos terão de ser ajustadas no seu horário a partir da
próxima semana: Liturgia II, a partir de 22 de abril, volta a ser lecionada às quintas-feiras,
das 21 às 21.50 horas; Sagrada Escritura I, a partir de 24 de abril, mantém a lecionação
aos sábados, antecipando, todavia, o horário para o período das 8.30 às 9.25 horas.
3. A aulas da Escola Diocesana de Ministérios Litúrgicos passam a ser lecionadas
presencialmente a partir de 24 de abril (23 de abril no caso das aulas de Órgão desse dia).
As aulas decorrerão nos horários habituais, com as seguintes exceções:
a. A disciplina de Liturgia II, mantendo a sua lecionação online, passa a ser lecionada
às quintas-feiras (a partir de 22 de abril), das 21 às 21.50 horas.
b. A disciplina de Sagrada Escritura I do Curso de Leitores, mantendo a sua lecionação
online aos sábados, é antecipada para o horário das 8.30 às 9.20 horas, de modo
a permitir que os leitores possam estar no Centro às 11.15 horas para a lecionação
presencial das restantes disciplinas.
c. Passando a disciplina de Liturgia para a quinta-feira, as restantes disciplinas do
Curso de Acólitos voltam a ser lecionadas presencialmente um tempo letivo mais
cedo: Arte e Liturgia II (8.30 horas); Movimento e Expressão Corporal (9.25 horas);
Cerimonial I (10.20 horas).
d. A lecionação da disciplina de Coro do Curso de Música Litúrgica não será retomada
até ao fim do ano letivo. Atendendo ao relativo pouco tempo restante e sobretudo
ao maior risco que significa o canto conjunto de todos os alunos do Curso de
Música Litúrgica, ouvido o professor, entendeu-se ser esta a melhor opção.
e. Na decorrência da não lecionação de Coro, a disciplina de Direção Coral II será
lecionada no horário das 13.05 às 13.55 horas, evitando assim o tempo livre de
permeio e permitindo o regresso dos alunos mais cedo.
4. A 1 de maio, feriado nacional, não haverá aulas. A aula de Liturgia II, antecipada para as
quintas-feiras, manterá, contudo, a sua lecionação na quinta-feira, 29 de abril.
5. Durante o mês de maio procuraremos elaborar o calendário de exames. Pretendemos que
os exames decorram presencialmente. Atendendo à disponibilidade de espaços, entretanto
avaliaremos, se tal é possível também para as disciplinas com mais alunos.
6. No regresso das atividades presenciais e no sentido de prevenir a infeção por COVID-19,
observar-se-ão as orientações divulgadas no início do ano letivo
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