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Informação para Encarregados de Educação | Peregrinação a pé a Fátima 

O Conselho Regional Sul irá organizar nos próximos dias 24, 25 e 26 de Maio 

uma peregrinação a pé a Fátima. Esta peregrinação destina-se a todos os jovens com 

idade igual ou superior a 15 anos, sendo que todos os jovens com idades 

compreendidas entre os 15 e os 17 anos (inclusive) necessitam de autorização do 

encarregado de educação para poderem participar na peregrinação. O preço de 

inscrição é 15€, sendo que inclui alimentação, alojamento e seguro de acidente.  

 

Material a levar para a peregrinação: 

- Roupa confortável e fresca (roupas de algodão, casaco para a caminhada á noite, 

meias de algodão sem costuras) 

- Ténis confortáveis (que sejam calçados frequentemente e que sejam próprios de 

caminhada) 

- Chinelos para os banhos 

- Higiene pessoal 

- Saco cama; esteira 

- Colete refletor 

- Lanterna 

- Impermeável para a chuva; chapéu de sol 

- Protetor solar; pomada hidrante (exemplo: Halibut, Creme Gordo)  

- Cajado (quem tiver) 

- Terço e t-shirt da região sul (para melhor nos identificarmos dado que será um mês 

de peregrinação) 

- Jantar para partilhar na sexta-feira 

 

Material a NÃO levar para a peregrinação: 

- Roupa demasiado justa (como leggins, pois provoca fricção e feridas) 

- Chinelos para caminhar (também provocam feridas) 

- Sapatos com os quais não estão habituados a andar 
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Programa da Peregrinação 

 

Dia 24 de Maio 

- 20h30m  – Chegada a Carvalhal 

- 21h – Jantar partilhado 

- 22h – Recolher e dormir 

 

Dia 25 de Maio 

- 5h – Partida de Carvalhal 

- 14h – Chegada a Paialvo 

- 14h - 00h – Descanso 

 

Dia 26 de Maio 

- 00h – Partida de Paialvo 

- 9h30m – Chegada a Fátima 

- 9h30 – 10h15m – Banhos 

- 11h – Eucaristia no Santuário de Fátima 

- 13h – Almoço 

- 14h30m - Partida 
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Termo de Responsabilidade | Peregrinação a pé a Fátima 

 

Eu,___________________________________________________________________, 

Encarregado de Educação do jovem 

__________________________________________, declaro que autorizo o meu 

educando, nascido a __/__/____, portador do número de bilhete de identidade 

___________________ e número de contribuinte ___________________, a participar 

na peregrinação a pé a Fátima organizada pelo Concelho Regional Sul da Juventude 

Mariana Vicentina, nos dias 24, 25 e 26 de Maio. Mais ainda declaro que o meu 

educando: 

 

Têm necessidades especiais de alimentação?         Não  

                                                                                         Sim | Quais?____________________ 

 

Têm problemas de saúde?         Não  

                                                         Sim | Quais?____________________ 

 

 

____________________, ____ de _____________ de 2013 

 

__________________________________________ 

(Assinatura do Encarregado de Educação) 

 

Contactos 

Encarregado de Educação: _______________________ 

Educando:____________________________________ 


