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Um novo ano recomeça cheio de novidades: acolhemos o nosso bispo 
diocesano, D. António Moiteiro, o nosso Projecto Educativo do 
Seminário de Santa Joana Princesa é revisto e enriquecido e 
lançamos um Anuário para o Seminário. Juntamos a estas novidades 
a alegria do acolhimento de cinco novos seminaristas no 10º ano. 

Recomeçar não é apenas o reinício de uma rotina ou de um ciclo, nem 
é começar novamente, mas na nossa visão educativa e cristã, só pode 
ser começar também de uma forma nova. Queremos ser melhores, 
melhorar o que não foi tão bom, corrigir o que foi mal e dar mais um 
passo no nosso caminho vocacional. A propósito, não sei se já viste o 
filme Toy Story, mas o Toy tinha uma frase que usava muitas vezes que 
era “para o infinito e mais além”. Queremos que este ano seja assim, 
recomeçamos para não estarmos parados, para viver sonhos, ideais, 
ter horizontes grandes e chegar ao infinito que está para além de nós e 
que é o próprio Deus que nos faz ser melhores em cada dia. 

Ao navegares por estas páginas espero que vejas aqui mais que uns 
nomes, uns projectos ou um calendário, mas que possas ver a tua 
história a acontecer diante de Deus que te chama a ir além do que 
achas ser capaz. O céu, o infinito, o mais além é o nosso limite. 

MENSAGEM DE ABERTURA
RECOMEÇAR
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EQUIPA FORMADORA



P.e João Miguel Araújo Alves, reitor
22.06.1979      13.11.2005    966 661 155      jo-alves@sapo.ptNasc.  Ord.    T.  

P.e João Paulo Soares Henriques, educador e ecónomo
04.02.1981      09.07.2006     967 490 159    padre.joaopaulo@gmail.comNasc.  Ord.  T.  

P.e Luís Manuel Barbosa de Oliveira, diretor espiritual
18.08.1960      10.05.1987      966 970 818     paroco.cpsb@netvisao.pt Nasc.  Ord.  T.  

P.e Ângelo Manuel Pereira da Silva,  diretor espiritual
19.05.1971      13.07.1997      962 623 977     padreangelo@sapo.pt  Nasc.  Ord.   T.  

Av. de João J. Magalhães, 17

3814-506 AVEIRO

Quinta da Ribeira—Caparide
2765-021 ESTORIL

T.  234 422 171

F.  234 421 632

T.  214 649 850

geral@seminarioaveiro.org

www.seminarioaveiro.org

secretaria.spsj@gmail.com
www.seminariodecaparide.weebly.com

SEMINÁRIO DE SANTA JOANA PRINCESA

SEMINÁRIO PATRIARCAL DE SÃO JOSÉ

P.e Nuno Amador Silvestre Carlos, vice-reitor
15.11.1979    27.06.2004   Nasc.  Ord.    

P.e Hugo Emanuel da Assunção Gonçalves, prefeito
28.06.1979    02.07.2011Nasc.  Ord.  

P.e Nuno Isidro Nunes Cordeiro, diretor espiritual
08.09.1964    01.07.1990Nasc.  Ord.  

P.e Filipe José Rocha dos Santos,  diretor espiritual
01.06.1980    26.06.2005Nasc.  Ord.  



P.e José Miguel Barata Pereira, , reitor
07.11.1971   29.06.1996Nasc.  Ord.  

P.e Carlos Miguel Jesus Vieira Duarte Gonçalves, prefeito
18.10.1974    23.09.2001 Nasc.  Ord.  

P.e Pedro Miguel Franco Lourenço, prefeito
06.09.1973     05.07.1998 Nasc.  Ord.  

P.e Alexandre Coutinho Lopes de Brito Palma, prefeito
11.08.1978   02.07.2006Nasc.  Ord.  

P.e Rui Pedro Trigo Carvalho, diretor espiritual
06.10.1978   27.06.2004Nasc.  Ord.  

P.e Francisco José Tito Espinheira, diretor espiritual
23.03.1954   26.06.1983Nasc.  Ord.  

P.e José João dos Santos Marcos, diretor espiritual
17.08.1949    23.06.1974Nasc.  Ord.  

P.e Luís Alberto Martins de Carvalho, diretor espiritual
09.05.1954   18.11.1979Nasc.  Ord.  

P.e Daniel Batalha Henriques, diretor espiritual
30.03.1966   01.07.1990Nasc.  Ord.  

Rua do Seminário

1885-076 MOSCAVIDE

T.  219 457 379 secretaria@seminariodosolivais.org

www.seminariodosolivais.org

SEMINÁRIO PATRIARCAL DE CRISTO REI



EQUIPA
P.e João Paulo Soares Henriques, diretor
Maria João da Silva Matias
António Gonçalves Mendes
Carlos Gabriel Oliveira Pinto

Av. de João J. Magalhães, 17

3814-506 AVEIRO

T.  234 422 171

F.  234 421 632

pre@seminarioaveiro.org

www.pre.seminarioaveiro.org

PRÉ SEMINÁRIO DIOCESANO DE AVEIRO

          candidatos
           5.º e 6º anos de escolaridade | encontros trimestrais

          +novos
           7.º e 8º anos de escolaridade | encontros mensais

          +velhos
           9º ano de escolaridade e seguintes | encontros mensais

          +18
           encontros trimestrais

GRUPOS
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Adriano de Oliveira Gomes
 25.12.1999    963 424 163    oliveira_25_99@hotmail.comNasc.     T.

Esc. Sec. Mário Sacramento   |  10.º Ano  |  Ciências e Tecnologias 
Paróquia de São Miguel de Travassô
Travessa das Hortas, 191     3750-755 TRAVASSÔ 

Bruno José Domingues Cruz
 01.07.1999   917 312 022    bruno_cruz_1999@hotmail.comNasc.     T.

Esc. Sec. Mário Sacramento   |  10.º Ano  |  Ciências e Tecnologias 
Paróquia de São Salvador do Covão do Lobo
Rua da Chousa, 35      3840-125 COVÃO DO LOBO 

João Gonçalo Damas Carvalho
 01.03.1999   913 184 514    joao_andebol@live.com.ptNasc.     T.

Esc. Sec. Mário Sacramento   |  10.º Ano  |  Ciências e Tecnologias 
Paróquia de São Bernardo
Tv da Gândara, 68      3810-064 OLIVEIRINHA DO VOUGA 

José Gabriel da Silva Costa
 04.02.1999   919 477 414    jgabriel_99@hotmail.comNasc.     T.

Esc. Sec. Mário Sacramento   |  10.º Ano  |  Ciências e Tecnologias 
Paróquia de Santa Marinha de Avanca
Rua da Fontela, 23      3860-065 AVANCA 

SEMINÁRIO DE SANTA JOANA PRINCESA
SEMINARISTAS
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Simão Oliveira Jesus
 08.10.1999   916 993 695    simao_jesus8@hotmail.comNasc.     T.

Esc. Sec. Mário Sacramento   |  10.º Ano  |  Manutenção Industrial 
Paróquia de Santa Catarina
Rua do Marco, 33 - Mesas     3840-571 SANTA CATARINA 

Diogo Vieira Chuva
 14.05.1998   918 282 033    diogochuva@hotmail.comNasc.     T.

Esc. Sec. José Estêvão  |  11.º Ano  |  Artes Visuais  
Paróquia de N.ª S.ª da  Saúde da Costa Nova  do Prado
Avenida da Bela Vista, 157     3830-451 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO 

Francisco Gonçalves Matias Mendes
 17.11.1998   913 932 564    kiko9325@gmail.comNasc.     T.

Esc. Sec. Mário Sacramento   |  11.º Ano  |  C. Socioeconómicas 
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Rua dos Emigrantes, 28      3830-181 ÍLHAVO 



SEMINÁRIO MAIOR

Daniel Filipe Ribeiro Maia 
 04.07.1995   966 924 673    danyfixes@gmail.comNasc.     T.

Seminário de São José  |  Tempo Propedêutico 
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Rua do Caseiro, 45, R\c D      3810-078 AVEIRO 

Daniel da Silva Loureiro
 04.07.1995   967 413 629    dsl96@hotmail.comNasc.     T.

Seminário de São José  |  Tempo Propedêutico 
Paróquia de São Salvador de Ílhavo
Rua Capitão João Cajeira, 21     3830-117 ÍLHAVO 

José Carlos Marques Leitão
 25.10.1996   916 432 739    miniman_jose@hotmail.comNasc.     T.

Seminário de São José  |  Tempo Propedêutico 
Paróquia S.ta Cruz de Albergaria-a-Velha
Rua Cabo Eira, 10 - Sobreiro     3850-256 ALBERGARIA-A-VELHA 

Nuno André Fernandes Gonçalves
 01.11.1991   919 172 920    nuno-a-goncalves@hotmail.comNasc.     T.

Seminário de Cristo Rei-Olivais  |  3.º Ano de Teologia  
Paróquia de São Mamede de Talhadas
Rua St. Teresinha, 107  - Arcas     3740-401 TALHADAS SVV 

SEMINARISTAS

|11



Jorge Manuel dos Santos Gonçalves
 01.06.1991   916 993 695   j.m.s.g.3228@gmail.comNasc.    T.

Seminário de Cristo Rei-Olivais  |  3.º Ano de Teologia  
Paróquia de São Miguel de Recardães
Rua do Crasto d’Além, 1129     3750-713 RECARDÃES 

Pedro Rafael Oliveira
 09.03.1993   916 769 430    pedro.ra.oliveira@hotmail.comNasc.     T.

Seminário de Cristo Rei-Olivais  |  3.º Ano de Teologia  
Paróquia de S. Tiago da Ribeira de Fráguas
Rua dos Cabecinhos, 1.º Esq.     3850-707 RIBEIRA DE FRÁGUAS 

Fábio Daniel Mota Freches
 12.01.1987   913 932 564    fabiofreches@gmail.comNasc.     T.

Seminário de Cristo Rei-Olivais  |  4.º Ano de Teologia  
Paróquia da Vera Cruz
Av. J. J. Magalhães, 17      3814-506 AVEIRO 

Gustavo André da Silva Fernandes
 14.08.1989   927 076 478    gustavo_fernandes@live.com.ptNasc.     T.

Seminário de Cristo Rei-Olivais  |  Ano Pastoral 
Paróquia de São Miguel de Recardães
Rua da Fonte - Casaínho de Cima     3750-712 ÁGUEDA 



COMUNIDADE DAS RELIGIOSAS DO AMOR DE DEUS

Ir.ª Maria da Conceição Teixeira de Oliveira, superiora
08.12.1941    24.09.1970Nasc.  Prof.  

Ir.ª Bernardete de Jesus Silva
26.02.1925   19.05.1955Nasc.  Prof.  

Ir.ª Maria dos Anjos Rocha
15.12.1935     02.01.1962Nasc.  Prof.  

Ir.ª Maria Alice de Jesus 
07.01.1936   11.09.1965Nasc.  Prof.  

Ir.ª Maria Manuela Vieira Facão
23.11.1941    10.09.1972Nasc.  Prof.  

Estrada de São Tiago, 6

3814-506 AVEIRO

T.  234 181 296
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P.e Carlos Martins
09.11.1921    03.09.1944Nasc.  Ord.  

P.e José Soares Lourenço
14.07.1923    13.07.1947Nasc.  Ord.  

P.e José Martins Belinquete
02.02.1931     03.07.1955Nasc.  Ord.  

P.e Manuel de Pinho Ferreira
02.07.1939   15.08.1963Nasc.  Ord.  

P.e Georgino Rocha
08.02.1941   15.08.1964Nasc.  Ord.  

P.e Júlio da Rocha Rodrigues
04.02.1945  15.08.1970Nasc.  Ord.  

P.e Alberto Nestor Camões Rodrigues Sobral
27.06.1948  08.12.1972Nasc.  Ord.  

D.ª Adélia Abrantes Martins
05.09.1925Nasc.  

Sr. Manuel Fernando Rodrigues
16.09.1946Nasc.  

CASA SACERDOTAL DE SANTA JOANA PRINCESA

Estrada de São Tiago, 8

3814-506 AVEIRO

T.  234 181 292 casasacerdotal@seminarioaveiro.org



Dr. Amândio Albuquerque
Diác. Afonso Diniz Dias
Dr.ª Catarina Raquel Castro Ferrão 
Prof.ª Fernanda Pinguelo
Prof.ª Fátima Salgueiro
Prof.ª Rosa Prata

OUTROS COLABORADORES

Joaquim Manuel Ferreira Andias de  Pinho
Maria José Duarte Pereira dos Santos
Maria Melânia de Matos Valente
Célia Maria Marques Ribeiro
Ana Patrícia Tavares Neves
Nuno Manuel Sousa Dias Pinto Gabriel
Maria de Fátima Dias de Almeida
Isabel Maria de Oliveira Margaça Ferreira
Margarida Henriques Ferreira de Castro
Margarida Rosa Soares Henriques
Maria João Ferreira Correia 

COLABORADORES
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A comunidade do Seminário de Santa Joana Princesa

1.  Objectivo principal

2.  Características 

3.  Admissão e permanência

4.  Uma educação integral na centralidade de Cristo

    4.1  Crescimento humano

    4.2  Crescimento espiritual e vocacional

    4.3  Crescimento intelectual e cultural

5.  Um projecto de todos

    5.1  Equipa Educativa

    5.2  Outros agentes vocacionais

6.  Etapas de crescimento

7.  A Casa Sacerdotal de Santa Joana Princesa
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A comunidade do Seminário de Santa Joana Princesa

 

1. Objectivo principal
O seminário de Santa Joana Princesa insere-se dentro do espírito e da proposta da 
Igreja do tempo educativo denominado “Seminário menor”. O Concílio Vaticano II 
propõe esta instituição com o objectivo específico de “cultivar os gérmenes da 
vocação” através de “uma peculiar educação religiosa” e uma “apta direcção 
espiritual”, sempre na colaboração estreita dos educadores (família e equipa de 
seminário) e na atenção à idade no seu evoluir psicológico e na riqueza das 
experiências humanas acumuladas. Neste sentido, e cumprindo a vontade da Igreja, 
este tempo de seminário acolhe adolescentes ou jovens que queiram realizar um 
período estável de discernimento e acompanhamento vocacional tendo em vista a 
possibilidade de uma vocação presbiteral. “Seguir Cristo Redentor de alma generosa e 
coração puro” é o desafio educativo que se coloca a quem entra neste período, 
procurando realizá-lo num contexto comunitário, tendo em conta as exigências 
próprias da idade. 
Para que este objectivo geral seja concretizado, é necessária a colaboração na 
acção educativa entre o seminário, as famílias, a escola e as paróquias. O respeito 
pela gradualidade numa proposta integral e coerente e alicerçada por uma 
intimidade com Jesus Cristo e um acompanhamento próximo e atento são as 
condições indispensáveis para suscitar escolhas responsáveis.
No horizonte e cumprimento deste objectivo geral, o fim específico deste tempo de 
seminário é essencialmente educativo: proporcionar àqueles que desejam um 
maior discernimento da sua vocação, a possibilidade de um acompanhamento que 
os disponha a seguir Jesus Cristo com verdade de intenção. É função deste 
Seminário propor o presbiterado como ideal de vida e chamamento, ajudando a 
alcançar uma resposta na fé, com maturidade humana e espiritual suficiente para 
que seja dada com sentido de responsabilidade e chamamento. 

 

2. Características 
A comunidade do Seminário de Santa Joana Princesa procura configurar-se neste 
objectivo nas seguintes características:
- estar ao serviço do crescimento integral num progressivo crescimento vocacional, 

respeitando e tendo em conta o percurso já feito em família, paróquia e/ou Pré-
Seminário. Para este crescimento ser favorável tem o dever de fazer memória da 
vida cristã como chamamento à santidade, ao serviço, ao testemunho, ao 
seguimento na descoberta do próprio estado de vida;

- ter uma capacidade de adaptação às necessidades e exigências dos jovens que 
aqui residem;

- estar caracterizada por um clima familiar que cria as condições para se viver numa 
alegria fraterna, na partilha e na ajuda mútua;

- estar atenta aos critérios de admissão apresentados pelo Tempo Propedêutico 



e/ou ao Seminário Maior, para que não surjam saltos irreais na vida do jovem;
- integrar, sem substituir, a acção da família, da escola e das paróquias nas suas 

tarefas educativas;
- ter consciência da referência e proposta vocacional que é para a diocese, 

mormente para os adolescentes em catequese e jovens em pastoral juvenil, 
procurando integrar e favorecer as propostas de um trabalho em colaboração e 
participação;

 

3. Admissão e permanência
Na Comunidade residente do Seminário de Santa Joana Princesa são admitidos 
jovens que tenham concluído o 9º ano de escolaridade e estejam em condições de 
frequentar o ensino secundário. Podem entrar nesta comunidade de seminário em 
qualquer um dos três anos do secundário, consoante a oportunidade daqueles que o 
apresentam. 
 
Seja qual for o percurso prévio a esta admissão, deverão verificar-se as seguintes 
condições:
- o adolescente/jovem deve escolher livremente fazer parte desta comunidade;
- demonstrar possuir, conforme a sua idade, as qualidades fundamentais de 

humanidade, de fé e de disponibilidade que permitam acolher a proposta 
educativa do seminário;

- deverá possuir capacidades intelectuais para progredir no itinerário escolar;
- deverá ter-se em conta a participação na vida paroquial e o ambiente familiar;
- que tenha feito um percurso prévio em Pré-Seminário ou em qualquer outro grupo 

vocacional.
 
Tendo em conta que esta comunidade é habitada por adolescentes e jovens, a 
Equipa Educativa terá presente as oscilações, crises e dificuldades próprias da 
idade que acompanham a formação da personalidade no discernimento da vontade 
de Deus. Quando um seminarista não aceita a relação educativa e não mostra sinais 
de evolução e mudança em tempo conveniente, não existe mais sentido a sua 
permanência em comunidade, devendo-se encontrar sempre a melhor solução 
valorizando o seu bem e futuro.
Para uma avaliação serena e objectiva do percurso de cada um, os padres 
educadores deverão procurar um diálogo frequente entre si e em colaboração 
aberta com a família, a escola e a paróquia.

 

4. Uma educação integral na centralidade de Cristo
Esta  comunidade res idente  do  Seminár io  de  Santa  Joana acolhe 
adolescentes/jovens que procuram estavelmente discernir a sua vocação. Tendo 
em conta as suas idades, torna-se necessário uma atenção particular à variedade 
das exigências educativas, aceitando um critério de gradualidade. 
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O centro desta proposta educativa é o encontro com Jesus Cristo, amigo e mestre, 
com tudo aquilo que se é (humano, espiritual, intelectual). 
 
4.1 Crescimento humano
Seguindo Cristo no caminho para a maturidade humana, este seminário procura 
que os jovens adquiram e cuidem aquelas virtudes humanas que são necessárias 
para a construção de uma personalidade equilibrada e madura, como a sinceridade, 
a honestidade, a generosidade, a responsabilidade, a perseverança, o respeito pelas 
pessoas e pela obra da criação. É necessário também o cuidado por verdadeiras 
relações de amizade, na aceitação e no respeito das orientações comunitárias, no 
amadurecimento gradual da liberdade e autonomia, mostrando uma capacidade 
para viver comunitariamente, no interesse e respeito e em favor do bem comum. 
Nestas idades tem um lugar particular a evolução afectivo-sexual, ajudando-se a 
enfrentar as dificuldades e gerir as pulsões e os sentimentos numa perspectiva de 
“dom-de-si”. Ganha particular importância o acompanhamento psicológico e 
educativo que ajude ao melhor conhecimento de si, apropriando-se da sua história 
pessoal nas dificuldades e virtudes, olhando para a vida com um 'olhar de fé'.
Interessa também que o seminarista suscite um interesse crítico pela realidade 
humana e cultural que o circunda, tendo um olhar particular para as situações que 
se apresentam como socialmente mais difíceis. Neste sentido existem acções de 
voluntariado, de forma organizada na cidade ou próprio Seminário e Casa 
Sacerdotal, que são uma oportunidade para descobrir a alegria da vida como doação 
e uma riqueza humana que o ajuda no amadurecimento de algumas qualidades e 
virtudes.
Como manifestação de um crescimento humano saudável e harmonioso, são de 
particular relevo as actividades humanas como o desporto, caminhadas, momentos 
de lazer e de jogo. Não são momentos apenas de enriquecimento de horário, mas 
necessários ao equilíbrio psico-espiritual do jovem.
 
Tempos e espaços:

- o ambiente escolar na diversidade de relações humanas (professores e 
colegas) e na forma de aprendizagem;

- vida de comunidade;
- trabalho em equipas de serviço;
-acções de voluntariado;
-apoio formativo de um psicólogo(a) competente
-participação em momentos desportivos, de lazer e convívio;
-encontros de formação humana;
-formação no âmbito da expressão e relações humanas

 
Critérios objectivos de crescimento e discernimento:

A) Dimensão pessoal
1. Alegria por estar no seminário assumindo as propostas educativas com 

entusiasmo;
2. Aceitação livre e convicta das orientações do seminário;



3. Abertura ao diálogo
4. Sentido de compromisso e responsabilidade;
5. Cultivo da alegria, da diversão e do bom humor;
6. Participação nos momentos de convívio e desporto;
7. Cuidado com a limpeza, asseio pessoal e do ambiente;
8. Delicadeza no falar e agir;
9. Valorizar o esforço das famílias e da diocese na sustentação e estadia no 

seminário;
10. Austeridade e sentido comum nos gastos
11. Sentido da partilha livre
12. Evolução afectiva/sexual 
 

B) Dimensão comunitária
1. Relação verdadeira com os outros para um convívio saudável e amizade 

sincera;
2. Disponibilidade e espírito de serviço;
3. Capacidade para avaliar e deixar-se avaliar;
4. Atitude de respeito e amizade para com professores, colegas e 

funcionários da escola, assim como com as pessoas que vivem e auxiliam 
no seminário;

5. Disponibilidade para acções de voluntariado;
6. Colaboração nas iniciativas e trabalhos para a vida da comunidade;
7. Capacidade de iniciativa.

4.2 Crescimento espiritual e vocacional
A proposta espiritual e a formação religiosa ajudam os seminaristas a tomar 
consciência do próprio mundo interior para reconhecer e acolher o chamamento de 
Deus e o apelo a uma resposta em Igreja. Todo este percurso só é possível com a 
ajuda da direcção espiritual em relação com os educadores residentes, para que se 
proporcione a cada seminarista tempo e espaço para uma relação de intimidade 
pessoal com Cristo. Neste sentido tornam-se importantes algumas iniciativas como 
uma proposta gradual de escuta da Palavra de Deus, os momentos de oração 
pessoal e comunitária que conduzem ao gosto pela Eucaristia e os encoraja na 
descoberta do sacramento da Reconciliação. Os itinerários de catequese 
juvenil/vocacional e a participação em momentos de itinerários juvenis da Diocese 
são oportunidades para a realização de experiências espirituais que vão formando a 
interioridade.
No campo espiritual surge também toda a problemática vocacional, propondo-se o 
presbiterado como ideal e horizonte a discernir, avaliando as disposições e as 
consistências e inconsistências vividas, para que o próprio vá optando pelo 
ministério pastoral ou por outras formas de vida eclesial. Toda a opção e 
planeamento vocacional não são definitivos uma vez que não é essa a finalidade 
deste tempo, mas caminham para que os percursos posteriores se possam fundar 
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num assentimento de fé e de maturidade humana e espiritual suficientes para 
progredir com seguranças e certezas. 
Para que a problemática vocacional seja posta com seriedade e relevância, deve-se 
ter em conta a idade e desenvolvimento espiritual, assim como o testemunho dos 
educadores e demais presbíteros que ajudam a ver o “ser padre” como um ideal de 
vida centrada numa doação à imagem de Jesus Cristo. 
Para que toda esta ajuda seja possível é importante o momento da direcção 
espiritual para ajudar a aprofundar as opções vocacionais na referência da vida de 
cada um com a proposta de Jesus Cristo. O Director Espiritual é sempre um padre 
que procurar integrar todas as dimensões educativas na vida do seminarista que 
acompanha, criando assim uma unidade de vida e um centro de referência. 
 Os padres da Equipa Educativa e a Comunidade religiosa residente, assim como 
os padres da Casa Sacerdotal, são agentes vocacionais pelo testemunho de uma 
opção feita na entrega total a Jesus Cristo no serviço à Igreja. Por este facto, são 
mais que meros residentes uma vez que a partilha do dia-a-dia tem uma força 
interpelante na vida do seminarista. 
 
 
Tempos e espaços:

- diálogo com o director espiritual;
- participação e valorização da vida de oração comunitária;
- valorização da oração pessoal;
- valorização da leitura orante da Palavra de Deus;
- participação em itinerários espirituais e momentos de retiro;
- encontros de catequese e discernimento vocacional;

 
Critérios objectivos de crescimento e discernimento:

1. Fidelidade à oração pessoal e comunitária;
2. Aprender o valor do silêncio e da reflexão pessoal;
3. Participação séria e comprometida na vida litúrgica;
4. Construção do próprio projecto de vida;
5. Proximidade e abertura com o director espiritual;
6. Estima da Palavra de Deus e centralidade da Eucaristia;
7. Apreço e valorização pelo sacramento da Reconciliação;
8. Evolução na clarificação na questão vocacional;
9. Capacidade de enfrentar as dificuldades vocacionais de forma positiva 

e verdadeira;
 

4.3 Crescimento intelectual e cultural
A escola e o estudo são parte integrante do equilíbrio e gradualidade do caminho. 
São oportunidade de crescimento intelectual, como também oferecem chaves 
interpretativas para afrontar a realidade de modo inteligente e crítico. 
Ao longo do percurso na comunidade residente, para além de toda a aprendizagem 
tida na escola, é objectivo integrante que o seminarista possa estudar com gosto, 



organizar o estudo de forma cada vez mais autónoma e responsável, amadurecendo 
a capacidade de constância de confronto perante o cansaço. O seminário ajudará 
também a abrir para outros interesses como as artes, a leitura, o cinema, a 
comunicação social, abrindo assim campo complementar à escola para a educação 
estética, musical, artístico e literário. 
 
Tempos e espaços:

- escola nas suas propostas;
- tempos de estudo em grupo e individual;
- leitura habitual de jornais e livros variados;
- uso da internet como ferramenta de trabalho e de lazer;
- participação e encontros culturais ou espectáculos promovidos na vida 

da cidade;
- envolvimento em festas do seminário através da partilha das 

capacidades artísticas de cada um;
- formação no âmbito da música e/ou outras formas artísticas

 
Critérios objectivos de crescimento e discernimento:

1. Estudo com gosto e motivação aos outros;
2. Organização do tempo dedicado ao estudo progredindo na autonomia, 

responsabilidade e constância;
3. Assiduidade às aulas e aproveitamento;
4. Interesse pela leitura de livros e jornais;
5. Cultivo de outras expressões culturais como o teatro, a música, o 

cinema, exposições, etc. 
6. Colaboração nas iniciativas culturais da comunidade;

 
 
 

5. Um projecto de todos
 
5.1 Equipa Educativa
A Equipa Educativa deve assumir o seu serviço com estabilidade e na motivação, 
preparada para enfrentar os desafios que vai assumir através de uma boa 
preparação e competência pedagógico-educativa, unida entre si e o Bispo 
diocesano, assumindo solidária e responsavelmente o Projecto do Seminário de 
Aveiro nas suas diversas etapas e a comunidade residente deste Seminário em 
particular, vivendo a complementaridade das funções a exercer e na solidariedade 
diante das demais solicitações diocesanas.  

Esta Equipa é constituída por:
 
- um reitor que é o primeiro responsável pela comunidade residente do Seminário de 
Santa Joana Princesa e pela unidade e progressão em todo o itinerário do Seminário 
Diocesano. Deve coordenar o funcionamento da Equipa e a implementação do 

|23



projecto educativo nas suas diversas dimensões, procurando presidir às reuniões e 
actos oficiais, acompanhar a vida dos seminaristas em outros seminários como o 
Tempo Propedêutico, o Seminário Maior. Tem também uma função relevante de 
proximidade e apoio à programação da formação inicial nos primeiros anos de 
ministério; avalia e ajuíza em equipa as entradas e permanências no seminário de 
Santa Joana e informa o Bispo da vida do Seminário; representa o Seminário diante 
da comunidade eclesial e civil.
 
- educadores auxiliares que são corresponsáveis com o reitor de toda a vida desta 
comunidade e do percurso do Seminário Diocesano. Procuram partilhar funções 
para que a relação com os seminaristas seja pessoal e particularizada, cuidando da 
educação integral do seminarista. Na atenção próxima à vida disciplinar e aos 
projectos pessoais de cada um, procuram a colaboração com a escola sendo os 
Encarregados de Educação, com as comunidades paroquiais através dos seus 
párocos e com as famílias através de uma proximidade efectiva. Auxiliam o reitor na 
organização da vida ordinária da casa através da condução e implementação do que 
diz respeito ao projecto educativo, como também ajudando na economia e gestão 
dos recursos humanos e materiais do seminário. Neste sentido, respondem e 
representam o reitor na ausência delegada deste. Auxiliam ainda o reitor na 
avaliação e discernimento da vocação de cada seminarista, inteirando-se ainda da 
unidade de todo o processo formativo do Seminário Diocesano, sendo desta Equipa 
que surgem om responsáveis pelos diversos percursos vocacionais, quer do Pré-
Seminário nas suas diversas formas, como o acompanhamento da formação inicial 
no ministério ordenado e a ligação com os demais seminários.
 
- directores espirituais que auxiliam a restante Equipa Educativa no cuidado pelo 
discernimento vocacional do seminarista, na ajuda ao auto-conhecimento e à 
formação no âmbito da intimidade da consciência. A direcção espiritual insere-se 
dentro daquilo a que se chama “foro interno”, ajudando no caminho da fé e no 
discernimento dos sinais de vocação, guardando segredo o conteúdo dos colóquios. 
Os directores espirituais ajudam ainda a Equipa Educativa na organização do tempo 
de seminário, sobretudo com orientações para a vida litúrgica e espiritual, assim 
como as propostas de recolecção e de retiro. 

 
5.2 Outros agentes vocacionais
- um(a) psicólogo(a) que ajuda a Equipa Educativa no apoio e acompanhamento 
vocacional e ajuda o seminarista no auto-conhecimento e na avaliação da sua 
personalidade; apoia ainda na educação dos afectos e na formação para as relações 
humanas, sempre tendo presente o discernimento que é próprio nesta fase 
vocacional. Compete também ao psicólogo fazer uma avaliação psicológica e das 
atitudes humanas de fundo na resposta ao chamamento, para que a acção educativa 
possa ajudar com mais eficácia no crescimento humano e vocacional.  
 



- as famílias, como verdadeiros responsáveis da educação, são chamados a ser pelo 
exemplo os primeiros anunciadores da fé e favorecer a vocação de cada um. O 
seminário não existe como delegado ou substituto da educação familiar, mas como 
colaborador na formação integral de cada jovem. À família se pede o incentivo e o 
apoio no caminho vocacional, quer pelo testemunho de fé, quer pelo envolvimento 
nas iniciativas previstas pelo Seminário. À família se pede uma atenção particular 
nos fins-de-semana familiares e tempos de férias, de modo a que a caminhada em 
Seminário não seja vista apenas como o tempo passado durante os estudos, mas 
continuada e prolongada na família e em comunidade. 
A Equipa Educativa do Seminário procura acompanhar os seminaristas a partir do 
contexto familiar, quer pela acção prévia no percurso de Pré-Seminário, quer pelas 
visitas às famílias e convite destas nas iniciativas do Seminário. Procura ainda que 
os seminaristas mantenham a proximidade afectiva com a ida a casa nas férias, fins 
de semana passados quinzenalmente e ainda outras datas que se julguem 
oportunas e importantes.
 
- os padres das comunidades de residência são complementares nesta acção 
educativa, não só pelo facto de conhecerem os jovens e as suas famílias, mas pelo 
facto de serem o elo entre o seminário e a comunidade assegurando a continuidade 
educativa. Muitas vezes eles estão na origem do gérmen vocacional pelo seu 
testemunho de vida ou pelo primeiro acompanhamento efectuado e 
encaminhamento para o seminário, tendo assim uma presença importante e 
originária no processo vocacional. 
A Equipa Educativa procura uma relação próxima com os padres das comunidades 
onde habitam os seminaristas procurando uma proximidade dialogante e 
interveniente de modo a que possa existir uma ajuda e confiança recíprocas e 
suscitando a presença destes na vida do seminário.
 
- as religiosas da Congregação do Amor de Deus que habitam no Seminário de Santa 
Joana Princesa, procurando encarnar o Amor de Deus na vida do dia-a-dia e desta 
forma dão testemunho na vida da Comunidade do amor gratuito de Deus no serviço 
que prestam no cuidado e manutenção da casa, mas sobretudo, na interpelação de 
uma consagração total e livre a Deus através dos conselhos evangélicos. Dando 
cumprimento à sua missão de estar ao serviço da educação integral da juventude 
“onde quer que se julgue necessário”, no seminário são acima de tudo um sinal de 
consagração a Deus no serviço aos irmãos através de uma vida que convida à 
simplicidade, ao amor aos outros concretizado no serviço humilde e livre. Na vida do 
seminário são também a garantia de uma proximidade orante pelas vocações ao 
ministério presbiteral, sinal de uma Igreja diocesana que também ela, em tantas 
outras comunidades, reza pela missão deste Seminário.
 
- a comunidade paroquial, presidida e animada pelos padres que estão ao seu serviço, 
mantém em todo este itinerário vocacional uma acção fundamental por ser o 
contexto eclesial mais próximo do seminarista. Mesmo sendo o Seminário uma 
comunidade educativa, não substitui a acção e os meios formativos que a 
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comunidade paroquial oferece. Neste sentido, proporciona-se que o seminarista 
participe na vida da comunidade, na celebração eucarística nos tempos que são 
destinados à família, na frequência da catequese segundo o ritmo possível, na 
preparação para o sacramento da confirmação, na participação em grupos juvenis e 
nos seus itinerários e em movimentos eclesiais que porventura possam pertencer. 
Toda a caminhada vocacional é progressiva e neste percurso de Seminário Menor 
julga-se importante e necessário a continuidade com o ambiente familiar e 
paroquial.
 
- os professores de EMRC estão intimamente envolvidos no Projecto Educativo do 
Seminário uma vez que são agentes privilegiados de pastoral vocacional. Por meio 
deles passam também as iniciativas da Pastoral Vocacional Diocesana e as acções 
do Pré-Seminário. A sua presença na escola, para além do desenvolvimento das 
competências previstas nos programas, está também marcada pela colaboração 
com as iniciativas diocesanas, sobretudo aquelas que são dirigidas aos 
adolescentes e jovens, procurando ajudar estes na descoberta do sentido das suas 
vidas e no colocar-se da questão vocacional.
 

6. Etapas de crescimento
Os critérios de crescimento e discernimento já apontado em cada uma das 
dimensões pautam a vida da comunidade e são elemento de avaliação pessoal e 
comunitária. Estes elementos definidos apresentam-se como as competências que 
se querem adquiridas no fim do percurso de três anos. 
Uma vez que não é obrigatório (ainda que conveniente) neste percurso realizar os 
três anos, quem entrar na vida de seminário num 11º ou 12º anos deverá reunir as 
condições necessárias para ingressar nessa etapa. 
Tratam-se de etapas não muito definidas uma vez que se trata de um período de três 
anos, mas existindo necessidade de marcar a vida da comunidade com sinais 
exteriores de crescimento. 

Neste sentido, é comum a toda a comunidade:
- A vida de oração ordinária, como a oração da manhã, a eucaristia e a oração da 

noite;
- Os momentos de refeição, ajustados com os horários escolares;
- O tempo de Adoração ao Santíssimo;
- As catequeses/formações quinzenais no âmbito humano, da fé e da vocação;
- Tempos de passeios e de retiros
- Tempos de trabalho e serviços
 
A cada ano são acentuadas dimensões específicas. Se por um lado o 10º ano é o início 
de um percurso e uma adaptação ao ritmo da comunidade nas suas diversas 
vertentes, é também o início de um percurso de discernimento vocacional em 
comunidade, com a ajuda da Equipa Educativa e na iniciação à direcção espiritual. 



O 11º ano continua este percurso, ainda que se valorize uma dimensão activa que 
pode passar já por acções de voluntariado. Valoriza-se neste ano o ministério 
ordenado como ideal de vida, dando-se a conhecer mais em concreto aquilo que é a 
vida e missão de um padre diocesano e as suas diferenças com outras formas de 
resposta vocacional.
O 12º ano apresenta-se como um momento de consolidação das etapas anteriores e 
avaliação mais objectiva e real do progresso realizado. Valoriza-se neste ano o 
encontro com o psicólogo numa perspectiva de conhecimento pessoal e ajuda à 
resposta vocacional, assim como o início de uma Escola da Palavra que ajude a 
estudar, reflectir e rezar a partir da Palavra de Deus de cada Domingo. A 
necessidade de uma resposta com horizonte de futuro é motivo para uma atenção 
redobrada dos vários intervenientes educativos, valorizando-se a proximidade da 
Equipa e do director espiritual. Pode-se valorizar também neste ano a colaboração 
na catequese na Paróquia da Glória e formas concretas e organizadas de 
voluntariado que ajudem o seminarista a encontrar-se com situações concretas em 
que a sua doação, testemunho e ensino possam ser um desafio vocacional.
 

7. A Casa Sacerdotal de Santa Joana Princesa
A Casa Sacerdotal existe no Seminário de Santa Joana Princesa com uma identidade 
própria, residindo nela sobretudo aqueles padres que por força da idade, da doença 
ou das ocupações encontrem aí uma habitação condigna; ela é como que a 
concretização da existência do Seminário, no acolhimento daquelas sementes que 
outrora foram lançadas, deram fruto e novamente aqui retornam no descanso e 
serenidade do dia-a-dia. 
A Casa Sacerdotal é uma oportunidade educativa e vocacional no ritmo da vida do 
Seminário, não só suscitando nos seminaristas uma proximidade amiga e atenta, 
em visitas ocasionais ou em voluntariado organizado, mas também potenciando o 
encontro e partilha de vidas doadas na missão pastoral. O Seminário deverá 
procurar esta riqueza que os padres residentes na Casa Sacerdotal poderão trazer, 
quer pelo testemunho das suas vidas, na procura de espaços celebrativos e orantes, 
bem como momentos de convívio e lazer. 
Na existência relacional destas duas valências, existe um benefício mútuo, sendo a 
presença dos seminaristas um sinal de juventude e de jovialidade na vida da Casa 
Sacerdotal, uma riqueza para os padres mais idosos e uma verdadeira 
potencialidade para o testemunho das alegrias do ministério realizado. 
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AGENDA



SETEMBRO
1 a 4 Encontro de Formadores dos Seminários de Portugal
3 Aniversário da Ordenação do P. Carlos
5 Aniv.º natalício da D. Adélia
 Aniv.º natalício da Margarida Ferreira
10 Abertura do Ano Letivo 2014-15 no Seminário de S.ta Joana Princesa
 Aniv.º de Profissão Religiosa da Ir.ª Manuela
11 Aniv.º de Profissão Religiosa da Ir.ª Alice
13 Cerimónia canónica de tomada de posse do novo Bispo
14 Celebração Eucarística na Catedral presidida por D. António Moiteiro
16 Aniv.º natalício do Sr Manuel Rodrigues
19 a 21 Fim de semana familiar
20 e 21 Encontro dos +novos do Pré Seminário
21 Reunião com os Pais dos Seminaristas
24 Aniv.º de Profissão Religiosa da Ir.ª Conceição
24 a 28 Férias do P. João Alves
27 e 28 Encontro dos +velhos do Pré Seminário 

OUTUBRO
2 Reunião com os Párocos dos Seminaristas
3 a 5 Fim de semana familiar
4 LXXV aniversário da abertura do Seminário Diocesano de Aveiro  (nas casas do 

jardim)
5 Aniv.º natalício da Maria José
8 Aniv.º natalício do Simão
11 Recoleção dos Seminaristas
17 a 19 Fim de semana familiar
18 a 19 Encontro dos +novos do Pré Seminário
18 Aniv.º natalício da Margarida Henriques
23 Aniv.º natalício do Quim
25 e 26 Encontro dos +velhos do Pré Seminário
25 Aniv.º natalício do Zé Carlos
31 Fim de semana familiar

NOVEMBRO
1 TODOS OS SANTOS
 Aniv.º natalício do Nuno Gonçalves
1 e 2 Fim de semana familiar
8 e 9 Encontro dos +novos do Pré Seminário
9 Aniv.º natalício do P. Carlos
9 a 16 Semana de Oração pelos Seminários
13 Aniversário da Ordenação do P. João Alves
14 63ºaniv. da inauguração do edifício do Seminário de S.ta Joana Princesa
15 e 16 Encontro dos +velhos do Pré Seminário
15 Vigília de Oração pelo Seminário em todos os Arciprestados
17 Aniv.º natalício do Francisco
18 DEDICAÇÃO DA CAPELA DO LAVA PÉS da Casa Sacerdotal
21 a 23 Fim de semana familiar
22 e 23    Retiro para Casais
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23 NOSSO SENHOR JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO
23 Aniv.º natalício da Ir.ª Manuela
28 a 30 Fim de semana familiar
30 DOMINGO I DO ADVENTO

DEZEMBRO
6 e 7 Encontro dos +novos do Pré Seminário
8 IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM S.TA MARIA, Padroeira de Portugal
 Aniversário da Ordenação do P. Nestor
 Aniv.º natalício da Ir.ª Conceição
11 LXXVI aniversário da Restauração da Diocese de Aveiro
13 e 14 Encontro dos candidatos ao Pré Seminário
15 Aniv.º natalício da Ir.ª Maria dos Anjos
16 Fim do 1.º Período
17 Avaliação do Período
 Festa de Natal do Seminário
18 Início das Férias de Natal
18 a 21 Estágio de Inverno
20 e 21 Encontro vocacional +18
23 Aniv.º natalício da Maria Melânia
25 NATAL DO SENHOR
 Aniv.º natalício do Adriano
28 Aniv.º natalício da Isabel 
30 Aniv.º natalício da Patrícia
31 Fim de semana familiar

JANEIRO / 2015
1 SANTA MARIA MÃE DE DEUS
2 Aniv.º de Profissão Religiosa da Ir.ª Maria dos Anjos
4 EPIFANIA DO SENHOR
 Regresso de Férias 
5 Início do 2.º Período
7 Aniv.º natalício da Ir.ª Alice
11 Reunião com os Pais dos Seminaristas
12 Aniv.º natalício do Fábio Freches
16 a 18 Fim de semana familiar
17 e 18 Encontro dos +novos do Pré Seminário
17 Aniv.º natalício da Maria João Matias
19 Aniv.º natalício do João Mendes
24 e 25 Encontro dos +velhos do Pré Seminário
24 Curso de Lectio Divina
30 e 31 Fim de semana familiar



FEVEREIRO
1 Fim de semana familiar
2 Aniv.º natalício do P. Belinquete
4 Aniv.º natalício do P. João Paulo
 Aniv.º natalício do P. Júlio
 Aniv.º natalício do José Gabriel
8 Aniv.º natalício do P. Georgino
9 Aniv.º natalício do Pedro Oliveira
13 a 18 Férias de Carnaval
14 SÃO CIRILO E SÃO METÓDIO, Padroeiros da Europa
14 e 15 Encontro dos +novos do Pré Seminário
17 Entrudo
18 QUARTA FEIRA DE CINZAS
 Regresso de férias
19 Reinício das aulas
20 Aniv.º natalício do Gabriel Oliveira
21 e 22 Encontro dos +velhos do Pré Seminário
26 Aniv.º natalício da Ir.ª Bernardete
27 a 1 Retiro Quaresmal (27fev - 1mar)
 Fim de semana familiar

MARÇO
1 Aniv.º natalício do João Carvalho
14 e 15 Encontro dos +novos do Pré Seminário
15 Aniv.º natalício da Célia
19 SÃO JOSÉ, ESPOSO DA VIRGEM SANTA MARIA
20 Fim do 2.º Período
20 a 22 Retiro Anual dos Seminaristas
21 e 22 Encontro dos candidatos ao Pré Seminário
22 Início das Férias da Páscoa
25 ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
28 a 2 Estágio da Primavera (28mar - 2abr)
29 DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR

ABRIL
2 a 5 Encontro vocacional +18
5 DOMINGO DE PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
6 Regresso de Férias
7 Início do 3.º Período
 Aniv.º natalício da Catarina
11 DEDICAÇÃO DA IGREJA CATEDRAL DE AVEIRO
 Recoleção dos Seminaristas
 Aniv.º natalício da Fátima
17 a 19 Fim de semana familiar
18 e 19 Encontro dos +novos do Pré Seminário
25 Dia da Liberdade
25 e 26 Encontro dos +velhos do Pré Seminário
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27 Aniv.º da Fundação da Congregação das Irmãs do Amor de Deus
29 SANTA CATARINA DE SENA, Padroeira da Europa

MAIO
1 e 2 Passeio Anual
2 e 3 Fim de semana familiar
9 Aniv.º natalício da Beatriz Gonçalves
12 SANTA JOANA PRINCESA, Padroeira de Aveiro
14 Aniv.º natalício do Diogo
15 a 17 Fim de semana familiar
16 e 17 Curso de Relações Humanas
17 ASCENSÃO DO SENHOR
 Aniv.º natalício do Senhor Bispo
19 Aniv.º de Profissão Religiosa da Ir.ª Bernardete
23 e 24 Encontro dos +novos do Pré Seminário e + velhos
24 PENTECOSTES
 Festa das Famílias dos Seminaristas e Pré Seminaristas 
29 a 31 Fim de semana familiar
31 SANTÍSSIMA TRINDADE

JUNHO
1 Aniv.º natalício do Jorge
5 Fim do 3.º Período para o 11.º e 12.º anos
6 e 7  Encontro dos candidatos ao Pré Seminário
7 SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
 Aniversário da Inauguração da Casa Sacerdotal de Santa Joana Princesa
10 DEDICAÇÃO DA IGREJA DO ESPÍRITO SANTO DO SEMINÁRIO DE AVEIRO
12 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – Padroeiro do Seminário
 Fim do 3.º Período para o 10.º ano
13 SANTO ANTÓNIO DE LISBOA – Padroeiro secundário de Portugal
 Avaliação do Período
 Início das férias para o 10.º ano
14 a 27 Férias do P. João Alves
15 a 25 I Fase de Exames Nacionais
22 Aniv.º natalício do P. João Alves
24 NASCIMENTO DE SÃO JOÃO BATISTA
 Aniv.º natalício da Maria João 
27 Aniv.º natalício do P. Nestor
27 a 2 Estágio/Encontro de Verão (27jun a 2jul) 
29 SÃO PEDRO E SÃO PAULO, APÓSTOLOS



JULHO
1 e 2 Estágio/Encontro de Verão (27jun a 2jul)
1 Aniv.º natalício do Bruno
2 Aniv.º natalício do P. Pinho
3 Aniversário da Ordenação do P. Belinquete
4 Aniv.º natalício do Daniel Maia
5 a 18 Férias do P. João Paulo 
9 Aniversário da Ordenação do P. João Paulo
11 SÃO BENTO, Padroeiro da Europa
13 Publicação dos resultados da I Fase de Exames
 Aniversário da Ordenação do P. Zé Lourenço
14 Aniv.º natalício do P. Zé Lourenço
17 a 21 II Fase de Exames Nacionais
23 SANTA BRÍGIDA, Padroeira da Europa

AGOSTO
2 a 15 Férias do P. João Alves
4 Publicação dos resultados da II Fase de Exames
9 SANTA TERESA BENEDITA DA CRUZ, Padroeira da Europa
12 Aniversário da Ordenação do Senhor Bispo
 Aniv.º natalício do Nuno Gabriel
14 Aniv.º natalício do Gustavo
15 ASSUNÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
 Aniversário da Ordenação do P. Júlio
 Aniversário da Ordenação do P. Georgino
 Aniversário da Ordenação do P. Pinho
16 Aniv.º natalício do António Gonçalves
16 a 29 Férias do P. João Paulo
22 Aniv.º natalício do Daniel Loureiro
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HORÁRIOS



7h00 Levantar

7h30 Laudes

8h10 Partida p/ Escola

9h30 

2º turno almoço

10h30 

Jantar

11h30 

Completas

12h20 

13h40 

14h30 

15h30 

16h30 

17h30 

18h30 

19h40 

20h30 

21h30 

22h30 

7h50 Pequeno almoço

9h00 

1º turno almoço

10h00 

Eucaristia

11h00 

Estudo

12h00 

Descanso 

13h00 

14h00 

15h00 

16h00 

17h00 

18h00 

19h00 

20h00 

21h00 

22h00 

23h00 

Levantar

Laudes

Pequeno almoço

Arrumações 

Estudo quando há Pré-Seminário

 Formação/trabalho quando não há

Eucaristia [Casa Sacerdotal]

 

 Pré-Seminário ou  

 Trabalho ou  

 Desporto ou   

 Estudo   

Almoço  

Merenda   

Vésperas   

Jantar

      Tempo livre

Levantar

Laudes

Pequeno almoço

Eucaristia

Almoço

Merenda

Estudo

Vésperas

Jantar

Meeting PJP

2ª a 6ª feira sábado domingo

* Nos fins de semana familiares a saída
para casa faz-se depois das aulas
de sexta-feira e o regresso no domingo
para a celebração de Vésperas

Exceções
2ª feira:  18h30   catequese 10º
4ª feira:  15h00   futebol
                 16h30   merenda
                 17h00   aula de expressões 
5ª feira:  21h00   adoração SS
                 21h30   meeting PJA

6ª feira:  19h40   jantar temático
                 21h00   atividade cultural

7h00 

7h30 

8h30 

9h30 

10h30 

11h30 

12h30 

13h30 

14h30 

15h30 

16h30 

17h30 

18h30 

19h30 

20h30 

21h30 

22h30 

8h00 

9h00 

10h00 

11h00 

12h00 

13h00 

14h00 

15h00 

16h00 

17h00 

18h00 

19h00 

20h00 

21h00 

22h00 

23h00 



SERVIÇOS



SERVIÇOS

Sacristão
- Acende e apaga as luzes da Igreja antes e depois das celebrações, 

respetivamente;
- Cuida da arrumação das Capelas e Sacristias;
- Supervisiona a preparação das celebrações e suprime as falhas ou faltas, 

procurando prevenir os incómodos causados pelos esquecimentos e/ou 
enganos;

- Supervisiona a limpeza e o estado de conservação das alfaias litúrgicas;
- Faz a gestão do stock do pão e vinho de missa, ceras e pavios, advertindo com 15 

dias de antecedência a falta de qualquer um destes elementos;
- Cuida da limpeza dos paramentos e gere a sua distribuição pelas sacristias;
- Vela pelo silêncio na sacristia e nas capelas;

 
 
Desporto

- Guarda as chaves do campo e responsabiliza-se por elas e pelo seu uso;
- Cuida do material desportivo e propõe a sua gestão mais eficiente;
- Promove o desporto nas suas mais variadas modalidades;
- Dirime as questões surgidas durante a prática de desporto;
- Cuida pelo cumprimento dos horários quer de início quer de fim;
- Estabelece a habitual relação de cortesia com o guarda do campo, o sr Ladeira, 

e o gerente da empresa o Sr Carlos André Oliveira;

Refeitório e Bar
- Cuida da limpeza e arrumação do refeitório alertando os hebdomadários para 

qualquer inconformidade;
- Mantém os stocks do carrinho de apoio à mesa (galheteiros, cereais, chocolate) 

e do frigorífico (manteigas, queijos e iogurtes) em colaboração com a Ir.ª 
Conceição;

- Projeta com o P. João Paulo e coordena os trabalhos de preparação do 
refeitório para os dias festivos;

- Secunda qualquer falha dos serventes da mesa;
- Cuida, com especial atenção, o serviço das mesas às visitas ou hóspedes
- Cuida da limpeza e arrumação do bar alertando os hebdomadários para 

qualquer inconformidade;
- Trata dos stocks comercializáveis do Bar e combina com o P. João Paulo os 

produtos a ter disponíveis no Bar;
- Arruma nos expositores os produtos comercializados e recolhe com frequência 

o resultado apurado, entregando-o na secretaria;
- Secunda qualquer falha do servente;



 Salas de Estudo e Sala de Computadores
- Cuida da limpeza e arrumação da sala de estudo, quer dos livros comuns quer 

dos materiais individuais, alertando para isso os colegas prevaricadores;
- Zela pelo silêncio naquele corredor e na sala;
- Promove, na ausência dos padres, o clima de estudo próprio da sala;
- Cuida da limpeza e arrumação da sala de computadores chamando a atenção a 

quem a deixa desarrumada;
- Cuida dos materiais informáticos zelando também pela limpeza do ambiente de 

trabalho dos computadores, pelo seu bom uso e manutenção;
- Provém às necessidades dos materiais usados, sobretudo do papel para a 

impressora;
- Procura alertar os colegas para o cumprimento dos horários estabelecidos;

 
 
Salas de TV e Auditório

- Cuida da limpeza e arrumação da sala;
- Promove o visionamento de filmes, reportagens, documentários ou outros 

programas de interesse propondo-os à comunidade;
- Cuida da manutenção dos aparelhos da sala de tv, do seu bom uso e 

manutenção
- Cuida do espaço Auditório e da sua arrumação;
- Cuida dos meios áudio e de iluminação de todo o espaço;
- Dá apoio aos grupos organizados que utilizem o espaço correspondendo às 

suas necessidades;
- Responsabiliza-se pelo aquecimento/arrefecimento;
- Assegura-se da limpeza dos WC;
- Assegura a manutenção da máquina de café zelando também depois de cada 

utilização pelo dinheiro aí depositado;
 

 Sala de Leitura e Biblioteca
- Cuida da limpeza do espaço e da arrumação das revistas e jornais;
- Cuida do armazenamento das revistas e jornais desatualizados para a 

reciclagem;
- Em sintonia com o P. João Alves faz a seleção dos jornais e revistas a estarem 

expostos e daqueles que serão arquivados;
- Organiza mensalmente o arquivo da secretaria e entrega à Dr.ª Patrícia os 

materiais para a Biblioteca
- Apoia a Dr.ª Patrícia na reorganização da Biblioteca na medida do que lhe for 

solicitado e das suas possibilidades;
- Vaza semanalmente o depósito do desumidificador da sala do livro antigo e 

entrega a água destilada na rouparia
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TAREFAS

Serventes da Mesa
- Servem as refeições, isto é, trazem as comidas da cozinha para a mesa e 

retiram a louça usada para a copa de sujos;
- Limpam as mesas no fim das refeições e preparam-na de novo para a refeição 

seguinte (excetuando para o almoço e jantar dos dias de semana em que por 
motivo de horário se têm de deslocar de imediato para a escola);

- Cuidam do asseio e arrumação do refeitório e do frigorífico (parte dos pequenos 
almoços);

- Aceitam de bom grado a supervisão do colega responsável do serviço e acatam 
as suas orientações, sobretudo nos dias festivos ou excecionais, não deixando 
de colaborar com propostas coerentes e responsáveis;

 
Bar-man

- Serve os cafés após as refeições e ao sábado de manhã, quando possível;
- Leva a louça usada à copa de sujos e traz a louça lavada, arrumando-a nos seus 

lugares;
- Lava diariamente a máquina de café, a banca e o balcão;
- Cuida da arrumação do Bar, nomeadamente das prateleiras/ expositores, 

mesas, caixotes do lixo, frigorifico (parte dos produtos do Bar);
- Aceita de bom grado a supervisão do colega responsável do serviço e acata as 

suas orientações, sobretudo nos dias festivos ou excecionais, não deixando de 
colaborar com propostas coerentes e responsáveis;

 Sineiro
- Toca o sino meia hora antes das Laudes;
- Toca o sino cinco minutos antes de todas as celebrações litúrgicas da 

comunidade (Eucaristia, Laudes, Vésperas, Completas, Adoração ao 
Santíssimo, …);

- Toca o sino no fim do recreio da noite;
- Dá corda ao relógio do Claustro Maior aos domingos;
- Fecha porta principal (madeira) depois de Completas e apaga as luzes do 

Claustro Maior;
 
Antifonário e Cantor

- Inicia o Hino e propõe as Antífonas e respetivos Salmos nas celebrações da 
Liturgia das Horas;

- Escolhe os cânticos para a eucaristia e propõe-os à comunidade, iniciando-os 
quando possível;

- Combina com o P. João Paulo os cânticos para os dias mais festivos e indica-lhe 
alguns que possam ser aprendidos por todos;

NB:
O cantor deve escolher os cânticos tendo em conta, sempre que possível, a 
sua relação com as leituras do dia ou o sentido do acontecimento celebrado;



Deve advertir para a correção da letra dos cânticos do ordinário, 
nomeadamente o Santo e o Pai nosso;

 
Acólito

- Prepara, com a ajuda do Leitor, tudo o que seja necessário para as Ações 
Litúrgicas (Eucaristia, Liturgias das Horas, Adoração ao Santíssimo);

- Serve ao Altar na Eucaristia e apresenta o missal ao Presidente da celebração 
quer para as coletas quer para a oração eucarística;

- Arruma tudo o que for usado nas celebrações às quais serve, mantendo sempre 
limpa e arrumada a sacristia e o Presbitério;

- Lava o cálice que foi usado com um pouco de água corrente, enxuga-o e 
arruma-o dentro do saco respetivo depois de o polir ligeiramente com o pano 
próprio;

- Lava diariamente as galhetas e as lavandas com água e uma vez, durante o seu 
turno (às quartas-feiras), com detergente da louça;

- Acolita na celebração da liturgia das horas aos Domingos e festivos;
- Acolita na Adoração ao Santíssimo Sacramento;
- Propõe as preces na Liturgia das Horas e a Oração Universal na Eucaristia;
- Aceita de bom grado a supervisão do colega responsável do serviço (Sacristão) 

e acata as suas orientações, sobretudo nos dias festivos ou excecionais, não 
deixando de colaborar com propostas coerentes e responsáveis;

NB:
O acólito deve preparar tudo de tal modo que cinco minutos antes da hora 
marcada para o início da celebração esteja já tudo preparado, estando ele 
próprio com a alva já vestida;
O acólito deve zelar pela arrumação da sacristia e sobretudo do silêncio 
dentro dela;
Às quintas-feiras, entre as coisas necessárias para a missa, prepara uma 
hóstia para a adoração, adaptada à custódia que vai ser usada;
Antes de cada celebração pergunta ao Presidente as partes 
variáveis/opcionais do missal, sobretudo o Prefácio e a Oração Eucarística;
O acólito deve procurar saber como desempenhar as funções que lhe são 
destinadas atempadamente e, se necessário, exercitá-las com a ajuda de 
algum colega que saiba ou de algum dos padres;

 
Leitor

- Prepara antecipadamente as leituras, procurando compreender o seu sentido, 
e, se necessário, ensaia a leitura com a ajuda de alguém que saiba;

- Proclama a Palavra de Deus nas celebrações litúrgicas;
- Ajuda o acólito na preparação das celebrações e acolita com ele;
 

Cuidador da Lâmpada do Santíssimo
- Cuida que não falte azeite à lâmpada do Santíssimo;
- Aviva o pavio uma ou duas vezes por dia, conforme for necessário;
- Trata da limpeza da lâmpada e dos acessórios durante o seu turno.
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ESCALAS



Sacristão
Desporto
Refeitório e Bar
Salas de Estudo e Computadores
Sala de TV e Auditório
Sala de leitura e Biblioteca

1.º Período
Diogo
Simão

Francisco
Adriano
Gabriel
Bruno

2.º Período
Gabriel

Francisco
Simão
João
Diogo

Adriano

3.º Período
Francisco

João
Bruno
Simão

Adriano
Diogo

SERVIÇOS

TAREFAS

LÂMPADA DO SANTÍSSIMO

Servente
Servente
Barman
Sineiro
Leitor
Acólito
Ant. e C.

Servente
Servente
Barman
Sineiro
Leitor
Acólito
Ant. e C.

Servente
Servente
Barman
Sineiro
Leitor
Acólito
Ant. e C.

10-set
João

Bruno
Gabriel
Simão

Adriano
Diogo

Francisco

12-out
Adriano
Diogo
Simão

Francisco
Bruno
Gabriel

João

16-nov
Francisco
Adriano
Bruno
João

Simão
Diogo

Gabriel

14-set
Diogo
Simão
João

Adriano
Gabriel

Francisco
Bruno

19-out
Gabriel

Francisco
Adriano
Bruno
Simão
João
Diogo

23-nov
Diogo
João

Francisco
Simão
Bruno
Gabriel
Adriano

21-set
Francisco
Adriano
Diogo

Gabriel
João

Bruno
Simão

26-out
Simão
Diogo
João

Gabriel
Adriano
Bruno

Francisco

30-nov
Gabriel
Simão
Diogo
Bruno

Francisco
Adriano

João

28-set
Bruno
Gabriel

Francisco
João
Diogo
Simão

Adriano

02-nov
João

Francisco
Adriano
Diogo

Gabriel
Simão
Bruno

07-dez
Adriano
Bruno
Gabriel

Francisco
Diogo
João

Simão

05-out
Simão
João

Bruno
Diogo

Francisco
Adriano
Gabriel

09-nov
Bruno
Gabriel
Simão

Adriano
João

Francisco
Diogo

14-dez
João

Gabriel
Diogo

Adriano
Francisco

Bruno
Simão

1º Período

setembro outubro novembro dez./ jan. janeiro fev./ março abril maio/ junho
Diogo Bruno Simão Adriano João Gabriel Simão Francisco



Servente
Servente
Barman
Sineiro
Leitor
Acólito
Ant. e C.

Servente
Servente
Barman
Sineiro
Leitor
Acólito
Ant. e C.

Servente
Servente
Barman
Sineiro
Leitor
Acólito
Ant. e C.

Servente
Servente
Barman
Sineiro
Leitor
Acólito
Ant. e C.

Servente
Servente
Barman
Sineiro
Leitor
Acólito
Ant. e C.

04-jan
Bruno

Adriano
João

Francisco
Diogo
Simão
Gabriel

08-fev
Diogo
Simão

Francisco
Gabriel
Adriano

João
Bruno

08-mar
Simão

Francisco
Bruno

Adriano
João

Gabriel
Diogo

05-abr
Francisco

João
Diogo

Adriano
Gabriel
Bruno
Simão

10-mai
Gabriel
Bruno

Adriano
Simão
João
Diogo

Francisco

11-jan
Simão

Francisco
Bruno
Diogo
João

Gabriel
Adriano

18-fev
Francisco

Bruno
Diogo
Simão
Gabriel
Adriano

João

15-mar
Gabriel
Adriano
Simão
João

Bruno
Diogo

Francisco

12-abr
Bruno

Adriano
Francisco

Gabriel
Diogo
Simão
João

17-mai
Diogo
Simão
Gabriel

João
Adriano

Francisco
Bruno

18-jan
Gabriel
Diogo
Simão
João

Bruno
Adriano

Francisco

22-fev
Adriano
Simão

Francisco
Gabriel
Diogo
João

Bruno

22-mar
Diogo
João

Gabriel
Bruno
Simão

Francisco
Adriano

19-abr
Simão
Gabriel
Bruno
Diogo

Francisco
João

Adriano

24-mai
Francisco

João
Diogo

Adriano
Gabriel
Bruno
Simão

25-jan
Adriano

João
Gabriel
Bruno
Simão

Francisco
Diogo

28-fev
João

Gabriel
Adriano
Diogo

Francisco
Bruno
Simão

26-abr
João
Diogo
Simão

Francisco
Bruno

Adriano
Gabriel

31-mai
Bruno

Adriano
Francisco

Gabriel
Diogo
Simão
João

01-fev
Francisco

Bruno
Adriano
Simão
Gabriel
Diogo
João

01-mar
Bruno
Diogo
João

Francisco
Adriano
Simão
Gabriel

03-mai
Adriano

Francisco
João

Bruno
Simão
Gabriel
Diogo

07-jun
Simão
Gabriel
Bruno
Diogo

Francisco
João

Adriano

2º Período

3º Período
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SERVIÇO DE ESPIRITUALIDADE



O Serviço de Espiritualidade do Seminário de Sta Joana Princesa nasce como uma 
missão eclesial de valorização da espiritualidade de cada baptizado, com propostas 
que vão desde retiros, cursos, formações e acompanhamento espiritual e 
vocacional, e da vontade de optimização dos recursos, espaços e pessoas.

22 e 23 de Novembro – Retiro de casais
Fim-de-semana de retiro, destinado a casais que queiram valorizar a sua 
espiritualidade conjugal ou que simplesmente necessitem de um tempo dedicado à 
oração. Implica estadia no Seminário. Sendo uma proposta às portas do Advento, 
oportuno para valorizar este tempo na vida do casal.

24 de Janeiro – Workshop de oração: a Lectio Divina
A Lectio Divina é uma das propostas de oração que vem da tradição da Igreja. Depois 
de um tempo em desuso, foi revitalizada nas últimas décadas, aconselhada pelos 
últimos papas e praticada já em muitas comunidades. Trata-se de um dia, em 
dinâmica teórica-prática, no qual se conhecerá esta forma de leitura orante da 
Palavra de Deus, bem como uma breve iniciação à oração.

27 e 28 de Fevereiro – Retiro de quaresma
A quaresma convida ao silêncio, ao deserto, ao jejum, à caridade e à oração. Trata-
se de um retiro de fim-de-semana para um grupo reduzido de participantes que 
queiram aceitar a vivência de um fim de semana em silêncio e oração. Aberto a todos 
os adultos e implica estadia no Seminário.

16 e 17 de Maio – Curso de relações humanas
Não há vida espiritual que não passe por um bom conhecimento de si-mesmo e da 
sua capacidade relacional. Curso de fim-de-semana, com possibilidade de 
alojamento para quem desejar. 

I - PROPOSTAS PROGRAMADAS



Espaço de hospedaria
O espaço de hospedaria do Seminário está aberto a retiros de grupos, paroquiais ou 
diocesanos. Também está disponível àqueles que queiram, individualmente ou e 
grupo, viver um tempo de retiro, com possibilidade de acompanhamento e 
orientação personalizada.

Acompanhamento espiritual e vocacional
Segundo a disponibilidade e marcação, existe a possibilidade da realização de um 
acompanhamento que favoreça o crescimento espiritual da pessoa que procura, 
bem como o acompanhamento vocacional de jovens que queiram reflectir e 
aprofundar a sua vocação. 

Férias juvenis
Em articulação com grupos de catequese e juvenis, existe a possibilidade da 
vivência no Seminário de campos de férias que valorizem a dimensão lúdica e 
desportiva própria do tempo de férias, bem como a dimensão espiritual e o horizonte 
vocacional característicos destas idades. 

II - OUTRAS PROPOSTAS



2
ª 

fe
ir

a
3

ª 
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ª 
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ª 
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6
ª 
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ir
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Av. de João J. Magalhães, 17

3814-506 AVEIRO

T.  234 422 171

F.  234 421 632

geral@seminarioaveiro.org

www.seminarioaveiro.org


