
 
 

NOTA DA VIGARARIA GERAL 
DIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA 

 
Domingo, 07 de Fevereiro 

 
No primeiro domingo de Fevereiro (dia 07) celebra-se o Dia da Universidade 

Católica Portuguesa (UCP). 
Uma Universidade Católica corresponde sempre a um modo de a Igreja realizar 

a sua missão, na transformação da sociedade em que se insere, no sentido de sempre 
maior humanização das relações humanas. A formação, a investigação, o contributo 
para o diálogo dos saberes e das culturas é uma das formas mais profundas de presença 
da Igreja no mundo. Este ano, na sequência da publicação da Encíclica Laudato Si’, 
propõe-se uma reflexão específica sobre o lugar da UCP no diálogo entre os saberes, 
para a construção de uma casa comum mais humana e por isso mais respeitadora da 
Criação. 

A Arquidiocese de Braga, onde se situa um dos Centros Regionais da UCP, é 
chamada a refletir, nas suas comunidades, sobre o papel da sua Universidade e sobre o 
modo como o realiza e o pode vir a realizar.  

Em Braga, onde nasceu, a UCP ministra formação superior, ao nível de 
licenciatura, mestrado, doutoramento e pós-graduações, a cerca de mil alunos, na 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais e na Faculdade de Teologia. Essa formação 
abrange áreas diversificadas e estratégicas, sobretudo para a região do Minho, como 
sejam: Turismo, Comunicação, Psicologia, Serviço Social, TIC, Filosofia, Teologia, 
Ciências Religiosas, Português e Espanhol, Património. 

Incentivamos os párocos e capelães a ajudarem as comunidades a assumir a UCP 
como uma obra sua, ao serviço de todos, sobretudo na região em que habitamos. As 
colectas das celebrações litúrgicas desse domingo devem destinar-se a esta finalidade. 
Em Braga, os fundos recolhidos destinam-se a ajudar a Faculdade de Teologia,  pela sua 
importância para a vida da Igreja, sobretudo das dioceses do norte e interior do país.  

O Senhor Arcebispo Primaz presidirá, na Catedral, às 11.30 horas, à Missa 
comemorativa do Dia da Universidade Católica Portuguesa. 
 

 
 

Braga, 29 de janeiro de 2016 
Vigararia Geral 

 
 
 


