
Diocese de Setúbal 

BOLSA DE ESTUDO EM FAVOR DO  
SEMINÁRIO DE S. PAULO DE ALMADA 

 
Nome: ____________________________________________ 

Morada: ___________________________________________ 

____________________________________________________ 

Email: _____________________________________________ 

Telefone: __________________________________________ 

Nº Contribuinte: __________________________________ 
 

 
Periodicidade da Bolsa: 
□ - Anual 
□- Semestral 
□- Trimestral 
□- Mensal 
□- Outra periodicidade / Donativo Pontual 
 
 

Quantitativo:  
 
 

Forma: 
□- Cheque 
□- Débito em conta 
□- Transferência Bancária 
□- Vale Postal 
□- Numerário (entrega em mão) 
 

Pretende envio de recibo de Donativo?  □ Sim 
     □ Não 
Enviar para:   
Seminário de São Paulo de Almada 
Rua D. Álvaro Abranches da Câmara, 1 
2800-016 Almada 
 
Cheques à ordem de:  
Seminário de São Paulo de Almada 
 
Conta Bancária:  
IBAN: PT50 0035 2143 0003 2635 83033 
 
Enviaremos, sempre que solicitado, recibo de donativo para 
efeito de benefícios fiscais (IRS). Indicar nome, morada e nº 
contribuinte. 
 
 
 

Contacto telefónico: 212729610 
E-mail: smspaulo@gmail.com 
www.smspaulo.diocese-setubal.pt 

A sua ajuda, que visa apoiar as ativida-

des anuais formativas do Seminário, 

marca a diferença na vida quotidiana 

dos Seminaristas.  

Obrigado! 



A formação dos seminaristas é 
possível pela contribuição de todos. 
 
Toda a sua ajuda servirá para 
sustentar a formação de homens de 
fé e boa vontade que respondem ao 
chamamento do Senhor para o 
servir na Igreja de Setúbal e no 
mundo como sacerdotes. 
 
O vosso apoio ao nosso Seminário 
Diocesano permitiu formar mais de 
30 sacerdotes nestes 25 anos de 
existência. Obrigado! 

Com a nossa oração e apoio, inclusi-

vamente económico, podemos aju-

dar aqueles que Deus chama, para 

que possam seguir a Cristo, sendo 

expressão da sua misericórdia, na 

nossa diocese e no mundo. 

Atrás e antes de cada vocação para 

o sacerdócio ou para a vida consa-

grada há sempre a oração forte e in-

tensa de alguém: de uma avó, de 

um avô, de uma mãe, de um pai ou 

de uma comunidade... Eis por que 

Jesus disse: «Pedi, pois, ao Senhor 

da messe - ou seja, a Deus Pai - que 

envie operários para a sua mes-

se!» (Mt 9, 38). As vocações nascem 

na oração e da oração; e só na ora-

ção podem perseverar e dar fruto. 

O objetivo da Obra do Bom Pastor é a 
promoção das vocações sacerdotais e a 
ajuda espiritual e material ao Seminário 

Diocesano. Cada núcleo organiza e 
dinamiza a oração pelas vocações na 

Paróquia, habitualmente na primeira 5ª-
feira de cada mês. Os elementos da Obra 
do Bom Pastor participam, na medida do 

possível, nos Encontros no Seminário de S. 
Paulo de Almada, nos últimos Domingos 

de cada mês. Estes encontros desenrolam
-se das 15:30 às 18:30 horas, em três 
momentos: Conferência/Formação, 

Convívio (lanche partilhado) terminando 
com a Adoração ao Santíssimo 

Sacramento e Celebração Solene de 
Vésperas. Não é necessária qualquer 

inscrição prévia.  

PARTICIPE!  
 


