
Pioneiros de Schoenstatt 
+ aviva a santidade +

Lisboa, 31 de Março de 2014
Caros Pioneiros

Como já é tradição, queremos juntar-nos nas Férias da Páscoa para fazer uma experiência mais radical. 
Vamos peregrinar desde o Santuário de Schoenstatt em Aveiro até ao Santuário de Schoenstatt no Porto. 
Queremos ir ao encontro destes lugares de graça para assim nos prepararmos espiritualmente para o 
Jubileu dos 100 anos do Movimento. Nesta Quaresma queremos aproveitar para avivar a nossa aspiração 
à santidade pelas mãos de Maria, nossa Mãe. Ainda assim, não faltará uma merecida coroação da 
peregrinação na magnífica cidade invicta!

Um abraço, 
Conselho

Informações práticas:
• Partida: Domingo, dia 6 de Abril, às 19h00 do Santuário de Schoenstatt no Restelo
• Chegada: Quinta-feira, dia 10 de Abril, às 22h ao Santuário de Schoenstatt no Restelo
• Preço: € 65. Ninguém deixará de ir nunca por motivos económicos!!! Basta falar com o P. Tiago
• Levar farnel para o jantar de sexta-feira

Inscrições até quinta-feira, dia 3 de Abril, sem falta!!!
• Entregar no Centro de Jovens ou enviar autorização assinada e comprovativo de pagamento 

Email: Rita.Coimbra@Padres-Schoenstatt.pt 
NIB: 0033 0000 4522 9550 620 05 (Millennium BCP)

• Aproveitamos para recordar que quem ainda não pagou as Quotas (50 €) relativas ao anolectivo 
2013/14 o pode fazer em conjunto com a inscrição na Jornada. Mais informações sobre pagamentos e 
quotas no site www.pioneiros.pt

AUTORIZAÇÃO

Eu, __________________________________________________________________________________
(Nome do Encarregado de Educação)

autorizo o meu filho ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(NOME COMPLETO DO PIONEIRO COMO NO CARTÃO DO CIDADÃO)

a participar na Peregrinação da Páscoa dos Pioneiros de Schoenstatt de Aveiro ao Porto a realizar entre 
os dias 6 e 10 de Abril de 2014

_____________________________________________________________
(assinatura do encarregado de educação)

Data de nascimento do Pioneiro:

Telemóvel do Pioneiro:

Telemóvel do Encarregado de educação:

NIF do Pioneiro (para efeitos de seguro):


