
PROPOSTAS DIOCESANAS  

CELEBRAÇÕES  

Peregrinações: nesta fase, será mais conveniente propor peregrinações 

pessoais, familiares, paroquiais, de movimentos ou arciprestados. 

Sugerimos que se valorizem os lugares de memória, santuários e as 

dioceses que nos deram origem.  

Dia da Diocese: tendo sido adiado em 2020, em virtude do surto 

pandémico, realiza-se em Mesão Frio a 6 de junho de 2021.  

 

FORMAÇÃO  

• O Centro Católico de Cultura, para além de manter a formação normal 

da “Escola de Ministérios”, sextas-feiras (21h00) propõe um programa de 

formação em Eclesiologia aos sábados de manhã (10h00) em Vila Real. 

Este tipo de formação poderá ser realizado noutros locais da diocese e 

disponibilizados nas plataformas digitais.  

• Prevê-se também formação sobre a utilização dos meios telemáticos e 

sobre a Carta Encíclica Laudato Si’.  

• Em colaboração com a Faculdade de Teologia da Universidade Católica 

Portuguesa, realizam-se as Jornadas de atualização teológico pastoral de 2 

a 5 de Fevereiro de 2021, em Vila Real. Estas Jornadas destinam-se ao 

clero e leigos da diocese.  

EVENTOS SOCIOCULTURAIS  

• A Comissão Diocesana Justiça e Paz, em parceria com a Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, promoverá algumas iniciativas sobre as 

questões relacionadas com a ecologia integral, em datas a designar.  

• Até julho de 2021, haverá comunicações (estilo conferência, tertúlia, 

mesa redonda...) sobre os seguintes temas:  

I. D. João Evangelista de Lima Vidal, primeiro bispo das Diocese 

(1923- 1933)  

II. D. António Valente da Fonseca (1933-1967)  

III. A catequese na diocese de Vila Real  

IV. A receção do Concílio Vaticano II em Vila Real  



V. Os movimentos laicais na diocese de Vila Real.  

 

• No dia 17 de Abril, sob a coordenação do Centro de Estudos de 

História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, realiza-se 

o I Colóquio do Centenário da Diocese de Vila Real subordinado 

ao tema “O contexto português e eclesial na época da criação da 

Diocese de Vila Real. 


