
 

 

 

Bragança, 15 de outubro de 2017 

 

Caro colega: 

 Saudações em Cristo. 

 Diz-nos a Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis no seu nº 28: “… O tempo de 

formação para o sacerdócio ministerial é um tempo de prova, de amadurecimento e de 

discernimento por parte do seminarista e da instituição formativa”. 

 Na fidelidade a esse espírito continuamos empenhados na árdua e silenciosa tarefa de 

ajudar a formar Homens e, com a graça de Deus, de entre os muitos chamados, alguns 

escolhidos, que sejam bons e santos sacerdotes. 

 Este ano celebramos a Semana dos seminários de 12 a 19 de novembro. Enviamos junto 

o material de apoio para uma conveniente e oportuna dinâmica de oração. Também disponível 

em: https://www.dropbox.com/sh/omyp985x9dzb84e/AAAKoJ5kJiO6-GPWD-oJVpXca?dl=0. 

 Continuamos disponíveis para recolher as ofertas que não nos puderem fazer chegar, 

sobretudo os produtos da terra e/ou outros. Assim, deixo o contacto do Sr. Pe. Fernando 

Fontoura, (tel. 932 326 350; Mail – flafontoura@gmail.com) ecónomo da Casa para 

facilitar e agilizar o processo de recolha, bem como o NIB do Seminário no caso de 

desejarem efetuar alguma oferta em dinheiro, por transferência. De tudo passaremos o 

respetivo recibo. NIB do Seminário – 0045.2216.4024.8816.7347.1 (Crédito Agrícola). 

Desde já muito gratos. Renovo ainda a informação de que todas as semanas lembramos 

na Eucaristia da comunidade, às quintas-feiras, pelas 19.00h, os benfeitores desta Casa, 

tanto vivos como defuntos, para que possam divulgá-la junto das comunidades e/ou 

serviços que vos estão confiados. 

Por fim pedia que sinalizassem jovens rapazes com vontade de fazer a 

experiencia de Seminário, e nos fizessem chegar os seus contactos, a fim de os 

podermos acompanhar quer aqui quer em Pré-seminário. Excecionalmente, a partir 

deste ano letivo o Sr. Bispo abriu a frequência do Seminário ao 9º ano do ensino básico, 

pelo que fica também a informação. 

Desde já muito grato e confiado no seu empenho por esta causa, que é de todos 

e por agora nos está confiada, subscrevo-me com estima e amizade, 

 

Padre José Carlos A. A. Martins, Reitor 

https://www.dropbox.com/sh/omyp985x9dzb84e/AAAKoJ5kJiO6-GPWD-oJVpXca?dl=0


 

  

 

 

                 

 


