
       

Circular Nº163/3 maio 2015 

Assunto: Caminho de Santiago 2015 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação: 

O Caminho de Santiago é uma das mais antigas e importantes peregrinações do 

Cristianismo. Desde há séculos, milhares de homens e mulheres seguem o “Caminho das 

Estrelas” em direcção à Catedral de Santiago, vivendo uma experiência de despojamento e 

de encontro com Deus, com a natureza e com as próprias limitações e potencialidades. 

A Equipa de Pastoral Provincial das Irmãs do Amor de Deus organiza, desde 2003, 

uma caminhada/peregrinação a Santiago destinada prioritariamente a alunos do 9ºano. Esta 

caminhada/peregrinação realizar-se-á entre os dias 20 e 27 de Julho de 2015. 

Ao longo da peregrinação, os participantes são acompanhados por professores, irmãs 

e outros monitores; o caminho é feito sem mochilas por haver carros de apoio; o 

alojamento, é feito em Ginásios (em Santiago o alojamento será num hostal); as refeições, à 

excepção do pequeno almoço, são feitas ao longo do caminho e são da responsabilidade de 

cada peregrino. 

Todos os participantes devem estar conscientes que esta actividade implica uma 

componente de reflexão (individual e em grupo), de esforço físico (caminhamos 

aproximadamente 20 Km por dia) e compromisso rigoroso no cumprimento de regras. 

A inscrição custa 160€ (Viagem Cascais-Valença, Santiago-Cascais; alojamento e 

pequeno-almoço; carros de apoio; material fornecido (credenciais, camisolas…).Poderão 

fazer o pagamento por transferência bancária para o número: 0033-0000-45463467284-05.  

As inscrições são limitadas. Abrem no dia 11 de maio e prolongam-se até ao 

dia 12 de junho. Cada aluno deve entregar a ficha de inscrição devidamente 

preenchida na Pastoral. As inscrições serão aceites e posteriormente será comunicado o 

nome dos alunos inscritos para que possam autenticar as assinaturas necessárias e efectuar 

o pagamento da inscrição (pode ser feito na totalidade ou em 2 vezes: 60€ na inscrição e 

100€ até 9 de Junho).  

Para qualquer esclarecimento adicional poderá contactar-me através de e-mail: 

cad.pastoral@gmail.com. 

Atenciosamente, 

Luís Adeganha 

C o l é g i o   d o   A m o r   d e   D e u s   -   C a s c a i s 


