INFORMAÇÕES DE FINAL DO ANO LETIVO
1. No sábado, dia 5 de junho, ocorre a audição de final de trimestre da Escola
Diocesana de Ministérios Litúrgicos, que substitui as aulas da referida Escola, exceto
Sagrada Escritura I (Curso de Leitores). Não sendo possível realizar a audição numa
sessão presencial conjunta, em virtude da pandemia, será realizada por classes (à
semelhança do que ocorreu na audição do 1º trimestre), nos seguintes horários: 9.30
horas (Casa de Vilar) – Sessão do Curso de Acólitos; 9.30 horas (Sala 1.6) – Audição de
Piano; 10.10 horas (Sala E.8) – Audição de Canto (Curso Preparatório); 10.30 horas
(Sala 1.8) – Audição de órgão e de Direção Coral; 11.45 horas (Sala 1.8) – Audição de
Canto (Curso de Salmistas); 12.15 horas (Sala 1.8) – Audição do Coro de Leitores.
2. O sábado, dia 5 de junho, é o último dia de aulas do Curso Básico de
Teologia.
3. Os exames dos vários Cursos decorrem segundo o calendário afixado ou
segundo o método e calendarização indicados pelos professores. Os trabalhos, se os
houver, devem ser entregues até ao termo da lecionação (5 de junho).
4. O concerto de final de ano da Escola Diocesana de Ministérios Litúrgicos
está agendado para dia 26 de junho, às 21.30 horas, na Igreja de Nossa Senhora da
Maia. Atendendo aos condicionalismos que a pandemia criou ao longo do ano letivo,
intervêm apenas os alunos da classe de Órgão. Todos os alunos do CCC estão
convidados a estar presentes e a divulgar o concerto.
5. Os alunos que continuam os seus cursos no próximo ano letivo devem proceder à
reinscrição até 31 de julho ou de 2 a 24 de setembro. Na medida do possível, pede-se
que não deixem a reinscrição para os últimos dias, de modo a facilitar a preparação do
início das aulas. Agradece-se também a divulgação dos Cursos lecionados no CCC junto
de eventuais interessados.
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