INFORMAÇÕES DE INÍCIO DE ANO LETIVO
1. As aulas do Curso Básico de Teologia e do Curso Complementar de Formação de Catequistas
têm início no próximo sábado dia 2 de outubro, às 8.30 h., de acordo com o horário divulgado e
disponível na página web do CCC. Todas as aulas são lecionadas na sala 1.1 (salão nobre), com exceção
da aula de Teologia Pastoral, lecionada aos sábados entre as 8.30 h. e as 9.25 h., que decorrerá na sala
1.2, de modo que a anterior fique disponível para uma disciplina da Escola Diocesana de Ministérios
Litúrgicos que tem mais alunos inscritos. Como foi divulgado, a disciplina da Psicologia do
Desenvolvimento é lecionada em videoconferência por Zoom, às sextas-feiras, das 19 h. às 20.50 h.,
com início a 8 de outubro. Os alunos inscritos receberão atempadamente as coordenadas de acesso.
2. As aulas da Escola Diocesana de Ministérios Litúrgicos iniciam-se no sábado dia 2 de outubro,
com uma sessão para todos os alunos, às 9 horas, na sala 1.1. Por esta razão, as aulas previstas para o
período das 8.30 h. às 9.20 h. são suprimidas. A partir das 9.25 h., decorrem de acordo com os horários
e as salas entretanto divulgados na página web do CCC e no placard.
3. O calendário letivo encontra-se disponível na página web do CCC e no placard.
4. No dia 16 de outubro, às 14.30 h., realiza-se a Sessão solene de início do ano letivo, presidida
por D. Manuel Linda, bispo do Porto. É uma iniciativa em que devem estar todos os alunos do Centro de
Cultura Católica (CCC). Nela é proferida pelo P. Domingos Areais, Professor de Sagrada Escritura do CCC,
uma comunicação subordinada ao tema No parto da cruz nascem os filhos de Deus. Do programa faz
ainda parte uma breve intervenção dos alunos da Escola Diocesana de Ministérios Litúrgicos. São
também entregues os diplomas e certificados aos alunos que concluíram os seus cursos em 2019/2020
e em 2020/2021, que os pedirem. Recorda-se que no ano passado devido à pandemia não foi possível
realizar a sessão. Habitualmente trata-se de uma sessão aberta a quem desejar participar. Este ano,
porque ainda são necessários cuidados devido à pandemia, a sessão é reservada aos professores, aos
alunos inscritos no presente ano letivo e àqueles que concluíram os seus cursos nos dois últimos anos
letivos. Nesse dia há aulas segundo o horário previsto, sendo, todavia, suprimidas as aulas da Escola
Diocesana de Ministérios Litúrgicos que coincidem com a sessão.
5. Apesar do contexto de pandemia ser mais favorável do que no ano letivo passado, continuamos
a manter os cuidados preventivos do risco de infeção, designadamente a higienização das mãos, algum
distanciamento e o uso obrigatório de máscara no interior do edifício do CCC, de acordo com o que
ainda está previsto para os estabelecimentos escolares.
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