...Que Cursos?...

Curso de Música Litúrgica
O Curso de Música Litúrgica forma para o serviço litúrgico do
canto e da música na liturgia. Desdobra-se no Curso de Salmistas, Curso Preparatório e Curso Geral.

Curso de Salmistas
O Curso de Salmistas, com a duração de três anos, forma para
o serviço do canto na liturgia (salmistas, cantores…).
Disciplinas: Arte de Dizer; Canto I, II e III; Coro; Formação
Musical I e II; História da Salvação*; Instrumento
de Tecla I, II e III; Liturgia I e II*; Proclamação
Litúrgica.

Curso Preparatório

Quem somos?...
Criada em 1989, a partir do Curso de Música
Litúrgica (1971), e reintegrada no Centro de Cultura
Católica em 2001, a Escola Diocesana de Ministérios
Litúrgicos, em colaboração com o Secretariado
Diocesano de Liturgia, fornece aos alunos as
competências necessárias para o exercício dos vários
ministérios que a comunidade cristã lhes pede no
âmbito da liturgia.
À séria e aprofundada preparação técnica, a
proposta da Escola junta a imprescindível formação
bíblica e litúrgica, de modo que os vários ministérios
— leitores, acólitos e músicos — se situem e exerçam
no conhecimento da própria ação litúrgica.

O Curso Preparatório proporciona aos candidatos as habilitações musicais indispensáveis para a frequência do Curso
Geral.
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Disciplinas: Canto I e II; Coro; Formação Musical I, II e III; Piano I, II e III.

Curso Geral
O Curso Geral, com a duração de três anos, forma para o serviço da música na liturgia (organistas, diretores de coro e
assembleia…).
Disciplinas:

Coro; Direção Coral I e II*; Harmonia I, II e III;
História da Música Sacra I* e II; História da Salvação*; Liturgia I e II*; Órgão I, II e III.

* Disciplina do programa curricular não lecionada em 2019-2020.

«Os que servem ao altar, os leitores, comentadores e
elementos do grupo coral desempenham também um
autêntico ministério litúrgico. Exerçam, pois, o seu
múnus com piedade autêntica e do modo que convém
a tão grande ministério e que o Povo de Deus tem
direito de exigir.
É, pois, necessário imbuí-los de espírito litúrgico, cada
um a seu modo, e formá-los para executarem perfeita
e ordenadamente a parte que lhes compete».
II CONCÍLIO DO VATICANO, Sacrosanctum Concilium, n. 29.
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Acólitos, Leitores e Músicos para a Liturgia
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Funcionamento

Inscrições

 Os cursos, de duração trienal, são lecionados sobretudo aos
sábados de manhã e de tarde, de outubro a junho. O calendário e o horário das aulas individuais são estabelecidos de acordo com as disponibilidades dos professores e dos alunos.

 As inscrições decorrem até 31 de julho e de 2 a 27 de
setembro. Os alunos que já frequentaram os cursos no ano
anterior renovam a sua inscrição.

 A frequência das aulas é obrigatória. Perde a escolaridade
quem ultrapassar as cinco faltas injustificadas ou não perfizer
2/3 das aulas previstas por disciplina, independentemente das
faltas serem justificadas ou não.
 O aproveitamento dos alunos é objeto de avaliação, de
acordo com a especificidade de cada disciplina e o modo
determinado pelo professor. A não aprovação duas vezes à
mesma disciplina impede a frequência do curso.

Curso de Acólitos
O Curso de Acólitos, com duração de três anos, forma para o
serviço litúrgico do altar e do presidente, na celebração da
Eucaristia e nos outros sacramentos e sacramentais.
Disciplinas: Ano Litúrgico*; Arte e Liturgia I e II*; Cerimonial
I*, II* e III; História da Salvação*; Lecionário*;
Liturgia I e II*; Movimento e Expressão Corporal;
Simbólica Litúrgica.

Curso de Leitores
O Curso de Leitores, com duração de três anos, forma para o
serviço litúrgico da Palavra (leitores, comentadores…).
Disciplinas: Arte de Dizer; Coro de Leitores; História da Salvação*; Lecionário*; Liturgia I e II*; Proclamação
Litúrgica I* e II; Introdução à Sagrada Escritura;
Sagrada Escritura I*, II e III*.

 Os alunos ou as respetivas comunidades contribuem para a
sustentação dos cursos, mediante o pagamento faseado da
taxa de inscrição e frequência:
Leitores e
Acólitos

Salmistas

Preparatório

Geral

Inscrição

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

Outubro

80,00 €

175,00 €

230,00 €

220,00 €

Dezembro

65,00 €

125,00 €

170,00 €

160,00 €

Fevereiro

50,00 €

60,00 €

60,00 €

60,00 €

Total

245,00 €

410,00 €

510,00 €

490,00 €

Calendário
Início das aulas
Sessão solene
Audição do fim do 1º trimestre
Reinício das aulas
Audição do fim do 2º trimestre
Reinício das aulas
Audição do fim do 3º trimestre
Exames
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5 de outubro, 9.00 h.
19 de outubro, 14.30 h.
14 de dezembro
4 de janeiro
4 de abril
18 de abril
6 de junho
13, 20 e 27 de junho

 As inscrições fazem-se na secretaria do CCC de segunda a
sexta-feira das 15.00 às 19.00 h. e aos sábados das 9.00 às
13.00 h.
 Exige-se para todos os cursos a apresentação do pároco ou
do responsável da comunidade, mediante a assinatura do
boletim de inscrição, e a entrega da documentação
comprovativa das condições a seguir referidas e de uma
fotografia. O boletim de inscrição, a preencher pelo
candidato, pode ser obtido na secretaria ou impresso a partir
da página web do CCC.
 Suposta a apreciação dos casos particulares, a inscrição
supõe ainda o cumprimento das seguintes condições,
consoante os cursos:
Cursos de Leitores e Acólitos: 11º ano de escolaridade ou
equivalente.
Curso de Salmistas: 11º ano de escolaridade ou
equivalente; aprovação em teste de aptidões musicais.
Curso Preparatório: 9º ano de escolaridade ou
equivalente; aprovação em teste de aptidões musicais;
idade máxima indicativa de 26 anos.
Curso Geral: 11º ano de escolaridade ou equivalente;
certificado de habilitações musicais; aprovação em teste
de aptidões musicais; aprovação em teste de admissão em
Piano e Formação Musical, de acordo com o programa
disponível no CCC; idade máxima indicativa de 30 anos.
 Os alunos que se inscrevem pela primeira vez no Curso de
Música Litúrgica fazem teste de admissão no dia 28 de
setembro, às 9.30 h.
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