
INFORMAÇÕES | DIOCESE DE LISBOA



Partida de 
Lisboa Peregrinação a pé PEJ | Peregrinação Europeia a Santiago de Compostela

Regresso a 
Lisboa

Deslocação 
de autocarro 

(*) para o 
ponto de 
partida da 

peregrinação 
a pé (Soutelo 

de Monte)

Poderá existir 
alguma 

celebração de 
envio – a definir 
posteriormente

A Diocese de Lisboa irá realizar a 
peregrinação pelo Caminho Minhoto:

 1ª Etapa [Dia 1]: Soutelo de Monte – O 
Foxo [27,5 Km]

 2ª Etapa [Dia 02]: O Foxo – A Gándara
[20,7 Km]

 3ª Etapa [Dia 03 –manhã]: A Gándara –
Santiago [9,1 Km]

Peregrinação Europeia a Santiago de Compostela
Com a presença dos símbolos da JMJ

Programa definido pela organização oficial da PEJ [Com estrutura 
semelhante à da JMJ]
 Catequeses (em vários idiomas);
 Conferências e Workshops;
 Concertos e Teatros;
 Vigílias de oração temáticas;
 Atividades culturais.

Deslocação 
de autocarro 

(*) para a 
Diocese de 

Lisboa

(*) O ponto de partida e de chegada dos autocarros dependerá das inscrições recebidas (número, paróquias, etc). Posteriormente daremos essas informações



 Preenchimento do formulário: https://forms.gle/CK8PWkjD2SpRBDTJ8

 Este formulário pretende caracterizar o tipo de inscrição: inscrição individual ou 
de grupo;

 No caso das inscrições de grupo, o formulário apenas deve ser preenchido 1 vez, 
pelo responsável de grupo, onde será solicitado o número de peregrinos (neste 
número deverá estar incluído o responsável de grupo e os animadores);

 No final, o responsável de grupo ou o peregrino inscrito de forma individual irá 
receber um mail de confirmação com:

• O ID da inscrição individual / grupo;
• Link para o formulário que terá de preencher no passo 2;
• Valor que terá de pagar e respetivos prazos de pagamento.

PASSO 1 | Caracterização do tipo de inscrição (Individual / Grupo)
[até 15 de Abril] 

PASSO 2 | Recolha de Dados Pessoais dos Peregrinos
[até 15 de Maio] 

 Preenchimento dos dados individuais de cada peregrino;
 Deverá ser preenchido 1 formulário por cada peregrino (no caso os peregrinos 

correspondentes a um grupo o ID de inscrição que será solicitado é o mesmo 
para todos os peregrinos pertencentes ao mesmo grupo);

 Em anexo envia-se o ficheiro com os dados que serão solicitados no formulário;
 Para além dos dados solicitados deverá ser carregada cópia do CC;

Documentos a serem enviados posteriormente (até 30 de Junho de 2022):
 Cartão Europeu de Saúde;
 Autorização de saída de menor de território nacional (com assinaturas 

reconhecidas pelo notário do encarregado de educação e do animador 
responsável)

Prazo de Inscrição: 15 de Abril de 2022

 Idades: 15 anos aos 35 anos. Os responsáveis, monitores e acompanhantes podem ter mais de 35 anos;

Formalização da Inscrição: As inscrições apenas serão formalizadas após confirmação dos respetivos pagamentos, com indicação do ID de inscrição (dentro dos 
respetivos prazos), para a conta do Serviço da Juventude da Diocese de Lisboa, com o IBAN PT50.0035.0292.00005603630.97 e com o envio do comprovativo de 
pagamento para o email juventude@patriarcado-lisboa.pt

A inscrição não pode ser feita de outra maneira, uma vez que a organização da PEJ apenas aceita jovens inscritos através dos organismos diocesanos de Pastoral Juvenil.

Caso não tenhas disponibilidade para participar no programa completo proposto pela Diocese de Lisboa, mas gostarias de participar num período da PEJ, contacta-nos 
através de juventude@patriarcado-lisboa.pt 

https://forms.gle/CK8PWkjD2SpRBDTJ8


CUSTOS E PAGAMENTOS

 1ª Prestação | 30€   [até 15 de Abril]
 2ª Prestação | 120€ [até 15 de Maio]
 3ª Prestação | 120€ [até 15 de Junho]

Nota: Não existem reembolsos (apenas caso exista substituição do 
peregrino)

CUSTO TOTAL 270€ PAGAMENTOS

O QUE INCLUI?

 Deslocação de autocarro de Lisboa a Soutelo de 
Montes;

 Deslocação de autocarro de Santiago de Compostela 
a Lisboa

 Transportes em Santiago de Compostela (se 
necessário)

Transportes Alojamento

 Alojamento em albergue (noites de 31 de 
Julho a 02 de Agosto)

 Alojamento em colégio / pavilhões / 
famílias de acolhimento (noites de 03 a 06 
de Agosto)

Refeições

 Pequenos-Almoços (Dias 02 a 07 de Agosto);
 Almoços (dias 01 a 07 de Agosto);
 Jantares (dias 01 a 06 de Agosto).

Nota: Os peregrinos deverão levar o jantar do 
dia 31 de Julho e o pequeno-almoço do dia 01 
de Agosto

Bagagem

 Transporte de 
bagagem durante a 
peregrinação a pé 
(entre albergues)

Inscrição PEJ

 Inscrição na PEJ em Santiago de 
Compostela com acesso a todas as 
atividades

Seguro

 Seguro para todas as 
atividades ao longo da 
atividade



COM MARIA, 
APRESSADAMENTE, 
ATÉ SANTIAGO 


