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Lisboa, 2 de novembro de 2022 
Circular Internacional nº 2 

 

Cara Família Vicentina, 
 
O nosso abraço afetuoso e fraterno. 
 
O comité organizador do Encontro Internacional de Jovens Vicentinos 2023 (EIJV), que 
antecede as Jornadas Mundiais da Juventude 2023 (JMJ), tem a alegria de vos dar a 
conhecer alguns pontos importantes sobre as inscrições e outros pormenores deste 
encontro tão esperado! Assim, todos poderão estar mais esclarecidos e participar com 
tranquilidade, pois estamos a trabalhar para que possam viver o encontro na sua 
plenitude. 
 
Data: de 29 de julho a 01 de agosto de 2023 
Local: Felgueiras (norte de Portugal) 

Idade mínima: 14 anos, celebrados no máximo até 28/07/2023 

  

Inscrições: 

Importante: basta apenas uma inscrição para poderes participar no EIJV e nas JMJ. Uma 
única inscrição servirá para os dois encontros, logo não precisas de te inscrever na JMJ. 
O comité assegura a tua inscrição nos dois encontros!  
 
Fases de inscrições: 

1ª fase: de 06/11/2022 a 20/12/2022, com desconto de 10% no pacote das JMJ 
2ª fase: de 21/12/2022 a 05/03/2023, com desconto de 5% no pacote das JMJ 
3ª fase: de 06/03/2023 a 15/06/2023, sem desconto. 

 Atenção: inscrição após 15/06/2023, não terá alojamento. 
 
Adotámos o critério de que as fases de inscrição dos membros da Família Vicentina, 
terminem sempre 10 dias antes das fases da JMJ. Este procedimento é para termos 
tempo suficiente para efetuar a inscrição dos grupos dentro dos prazos estabelecidos. 
 
Valor das inscrições: 

 
 Valor O que está incluído 

EIJV 2023 70€ Alojamento, alimentação, kit, seguro 

JMJ 2023 235€ A1 - Alojamento, alimentação, kit, seguro, transportes 

205€ A2 - Alimentação, kit, seguro, transportes 
 
 

 

Como fazemos para nos inscrever? 
 

1. As inscrições são feitas pelo conselho nacional de cada ramo da família vicentina, 
de cada país. Todas as conversas e negociações serão resolvidas com o(a) 
presidente nacional de cada ramo; será ele(a) o elo de ligação entre o comité 
organizador e os peregrinos. 
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2. Cada participante, após preencher a sua ficha de inscrição, deverá entregá-la ao 

coordenador do seu grupo e este, por sua vez, encaminhá-la para o presidente 
nacional.  
 

3. O presidente nacional de cada ramo deverá preencher as fichas de inscrição no 
seguinte link: https://forms.gle/7fhCbgR3Va3AtN2y9  
 

4. Qualquer outra questão unicamente sobre inscrições (envio de comprovativos, 
esclarecimento de dúvidas, etc.) poderá ser feita através do seguinte endereço: 
inscricao.eijv2023@gmail.com 

 
 
O comité organizador do EIJV 2023 encontra-se disponível para qualquer esclarecimento 
geral sobre o encontro através do endereço eijv.lisboa2023@gmail.com.   
 
Esperamos a todos com muita alegria e na certeza que a nossa Família Vicentina será 
mais forte após vivermos estes dias de encontro. 
 
Vemo-nos em Felgueiras! 
 
Um abraço muito fraterno! 
 
Abraço em Cristo, Vicente de Maria, 
Comité Organizador do Encontro Internacional de Jovens Vicentinos 2023 
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