
Seminário da Guarda 
Rua D. José Alves Matoso, nº7 
6300-682 Guarda 
Tlf: 271 205 200 
smguarda@sapo.pt 

 
Caro colega, 

Saudações fraternas. 

 

A poucos dias de iniciarmos a Semana de Oração pelos Seminários, que será celebrada de 

9 a 16 de Novembro, vimos lembrar a realidade actual do nosso Seminário diocesano: 

- A comunidade do Seminário Menor está no Seminário da Guarda. Temos três alunos a 

frequentar o ensino secundário numa escola da cidade. 

- A comunidade do Seminário Maior está no Seminário Interdiocesano de São José, em 

Braga. Temos igualmente três seminaristas, acompanhados pelo nosso Reitor, Pe. Paulo 

Figueiró. 

- A nosso cargo, está também o Pré-Seminário que queremos continuar a dinamizar. 

Acompanhamos seis jovens, juntos das suas famílias, com a cooperação dos respetivos párocos. 

 

Estes números refletem o “inverno demográfico” que a nossa Diocese atravessa e reforça 

a necessidade de todos nos empenharmos numa renovada pastoral vocacional. 

Respondendo ao apelo de Jesus, “pedi ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a 

sua seara” (Mt 9, 38), distribuímos estes subsídios que ajudarão as suas comunidades a rezar 

pelas vocações sacerdotais. 

Dispomo-nos a visitar as suas comunidades para promoção vocacional e, desde já, 

contamos com a sua colaboração no encaminhamento de jovens candidatos ao Pré-Seminário. 

Para um acompanhamento mais eficaz, requer-se que tenham completado 13 anos ou 

concluído o 7º ano de escolaridade. 

 

No verso desta carta, encontrará as datas dos encontros do Pré-seminário e de outras 

actividades de promoção vocacional em paróquias. 

 

Gratos pela sua colaboração, desejamos-lhe um frutuoso trabalho pastoral. 

Respeitosos cumprimentos 

 

 

Guarda, 27 de Outubro de 2014 

 

 

Pe. Helder José Tomás Lopes 

Pe. Serafim da Conceição dos Santos Reis 

Responsáveis pelo Seminário Menor, Pré-Seminário e Pastoral Vocacional 

 

 



 

 

DATAS PARA ENCONTROS DE PRÉ-SEMINÁRIO: 

 

- 15 de Novembro (das 9h30 às 17h30) 

- 10 de Janeiro de 2015 

- 21-22 de Março (Retiro) 

- 9 de Maio 

- 21 de Junho  

- 10-11 de Setembro 

 

 

DATAS EM QUE A COMUNIDADE DE SEMINÁRIO SE DISPONIBILIZA PARA IR ÀS 

PARÓQUIAS FAZER PASTORAL VOCACIONAL*: 

 

- 9 de Novembro 

- 30 de Novembro 

- 7 de Dezembro 

- 18 de Janeiro de 2015 

- 8 de Fevereiro 

- 1 de Março 

- 15 de Março 

- 19 de Abril 

- 17 de Maio 

- 31 de Maio 

 

* Poderemos disponibilizar outras datas, consoante necessidade pastoral e disponibilidade 

da equipa educadora. 

 

 

O Seminário está também aberto a receber retiros juvenis, de cariz catequético ou 

vocacional (até 35 jovens - em camaratas, ou até 15 jovens - em quartos individuais). 

Podem também ser marcadas visitas ao Seminário, no âmbito da catequese ou 

grupos de jovens. 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

N.B.: A totalidade dos subsídios elaborados pela Comissão Episcopal das Vocações e 

Ministérios para a Semana de Oração pelos Seminários 2014 seguirá em formato digital 

para os endereços eletrónicos disponibilizados pela Cúria Diocesana. Os sacerdotes que 

não tiverem endereço eletrónico podem pedir aos seus colaboradores pastorais que os 

solicitem em: smguarda@gmail.com  

 


