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PEREGRINAÇÃO DE PAIS DO EXTERNATO DA LUZ 

A 
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1 – DATA DA REALIZAÇÃO 
24  a 29 de Abril de 2018.  
 
2 – PARTIDA E CHEGADA 
Partida no dia 24, pelas 18 horas, do Externato da Luz. 
Chegada no dia 29, pelas 18 horas, ao Externato da Luz. 
 
3 – PERCURSO/ESTADIAS 

a) É objectivo desta iniciativa que o percurso total ultrapasse a distância de 100 km para que seja possível obter 
o certificado “Compostela*”; 

b) O percurso será desenhado tendo como pressuposto que todos os participantes completem esta distância (>= 
100 km) em 4 dias de caminhada, sendo por isso expectável que as etapas diárias tenham, no mínimo, 25 km 
cada uma, podendo ser variável consoante o percurso e os locais de pernoita; 

c) As estadias (pernoitas) serão em Albergues, Hotéis ou Pavilhões Desportivos que disponibilizam um espaço no 
pavimento para os peregrinos dormirem, bem como acesso aos balneários; 

d) Com base no descrito no ponto anterior infere-se que será necessário cada peregrino levar um saco-cama e 
colchão individual para dormir nomeadamente no caso de estadia nos Pavilhões Desportivos; 

e) As estadias e percurso final serão divulgados oportunamente e em data mais próxima da partida. 
 
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

a) Ser mãe/pai de um ou mais alunos que frequente o Externato da Luz; 
b) Proceder à inscrição de participação e pagar os respectivos custos de participação na íntegra (ponto 

7 - Valor da Participação); 
c) Não possuir limitações físicas susceptíveis de impedir a participação na peregrinação 
d) As crianças não estão autorizadas a participar 

 
5 – NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 
O número máximo de participantes será de 25 peregrinos. 

 
6 – INSCRIÇÕES 
As inscrições: 

a) As inscrições abrem no dia 12 de Março e terminam no dia 16 de Março; 
b) Só serão aceites inscrições através do seguinte formulário de inscrição: 

https://goo.gl/forms/JvGzThOC2julgKgg2 

c) As inscrições serão individuais, ou seja, cada pessoa só pode inscrever-se individualmente, não podendo ser 
feitas inscrições colectivas. 

 
7 – VALOR DE PARTICIPAÇÃO  

a) O valor estimativo de participação para fazer face às despesas é de 190€. Este valor é estimativo uma vez que 
apenas será possível apurar o valor definitivo depois da confirmação do número total de peregrinos;  

b) O valor de participação inclui os seguintes serviços: 
1) Viagem/deslocação de ida em autocarro entre Lisboa e Tui, bem como a viagem de regresso de 

Santiago de Compostela até Lisboa 
2) Estadias/dormidas nos estabelecimentos descritos no ponto “Percurso/Estadias” 
3) Pequeno-almoço; 
4) Apoio permanente da Comissão Organizadora, mais concretamente os serviços descritos no ponto 

APOIO/LOGISTICA 
5) Seguro de Assistência em Viagem  

c) O valor da inscrição não inclui: 
1) Todos as outras refeições (almoços, jantares) em todos os dias da peregrinação 
2) Todas as despesas de índole pessoal, seja alimentação ou outros como merchandising, lembranças 

ou prendas 
3) Acessos ou entradas em locais a visitar por iniciativa de cada participante 

d) Deve ser antecipado 50% do pagamento até 5 dias úteis após a comissão organizadora confirmar a inscrição 
do próprio através de um email especifico para o efeito, por transferência bancária para o seguinte IBAN: 
PT50 0023 0000 4552 2378 1979 4.  

e) Os restantes 50% serão devidos até ao dia 10 de Abril de 2018, através do mesmo método de pagamento 
(transferência bancária) 
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8 - DESISTÊNCIAS 

a) A comunicação da desistência só pode ser efectuada por email para o endereço do clube (ver ponto “11 – 
Comunicações”) não sendo aceites pedidos por outra via; 

b) Em caso do participante comunicar a desistência até 30 de Março de 2018, serão restituídos integralmente os 
valores pagos até à data; 

c) No caso de desistência ser comunicada após 30 de Março, não será restituído qualquer valor pago até essa 
data 

 
9 – SEGURO DE GRUPO 
O preço da inscrição incluirá um Seguro de Assistência em Viagem que será obrigatório. 
As características deste seguro serão comunicadas oportunamente. 
 
10 – INFORMAÇÃO 
A comissão organizadora enviará, com periodicidade a definir, informação e dicas sobre aspectos práticos referentes à 
peregrinação a Santiago de Compostela. 
 
11 – COMUNICAÇÕES/INFORMAÇÕES 
Todas as comunicações, pedidos de informações e/ou esclarecimentos têm de ser remetidos para o seguinte endereço 
de email criado para o efeito – clube.peregrinacoes.luz@gmail.com ou então através da página de Facebook 
https://www.facebook.com/Caminhar-com-S%C3%A3o-Francisco-Santiago-De-Compostela-
387554241783534/?ref=bookmarks. 
 
12 – APOIO/LOGISTICA 
A Comissão Organizadora compromete-se a dar o apoio necessário e imprescindível na realização desta iniciativa, 
nomeadamente: 

a) Disponibilizar um veículo de apoio que irá acompanhar a caminhada e para dar apoio aos peregrinos que 
necessitarem de auxílio. Este veículo irá também transportar as mochilas de viagem de cada participante; 

b) Marcar e organizar as estadias, bem como pagar os respectivos custos de permoita junto das entidades 
respectivas< 

c) Preparar e disponibilizar o pequeno almoço;  
d) Organizar as cerimónias religiosas previstas, designadamente à chegada a Santiago de Compostela, em 

parceria com o responsável do Externato da Luz que acompanhará o grupo; 
e) Organizar e suportar os custos das viagens de autocarro. 

 
* A Compostela é um documento, outorgado pelas autoridades eclesiásticas, que certifica que o perergrino completou 
pelo menos 100 quilómetros a pé ou a cavalo (200 se em bicicleta) do Caminho de Santiago. É emitida em Compostela 
a todos aqueles peregrinos que, mediante a credencial do Caminho devidamente selada, demonstrem a sua passagem 
ordenada, por motivo religioso ou espiritual – ainda que seja no sentido de busca -, pelos diferentes enclaves de uma 
das rotas jacobeias (qualquer uma delas será válida). 
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