
 
Madri, 22 de março de 2011 

 
AOS CONSELHOS NACIONAIS, PROVINCIAIS, LOCAIS E  
GRUPOS DA FAMÍLIA VICENTINA 
 
Querida Família, 
 
Que a Paz e a Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco! 
 
Nós, da Comissão Preparatória do Encontro Internacional de Jovens Vicentinos (EJV) e da XXVI Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ), enviamos uma afetuosa saudação a todos vós, membros da Família Vicentina 
(FV), neste tempo de quaresma. 
 
Serve a presente, para deixar-lhos mais informados sobre determinados aspectos referentes a nossa 
participação no EJV e na JMJ, que como sabem, se celebrarão em Madri, Espanha, de 12 a 21 de agosto de 
2011. 
 

1. Inscrição 
O EJV e a JMJ são duas grandes oportunidades para celebrar o dom da vida em Cristo recebida a partir de 
nosso batismo. E para nós, os vicentinos, representa também um espaço para favorecer o conhecimento, 
aprofundamento e experiência de nosso carisma dentro da Igreja universal. Por isso, mais uma vez, 
animamos a todos os membros de nossa grande família para que se unam aos milhares de Jovens da FV que 
estão se inscrevendo para participar com muito entusiasmo nestes dois eventos. Lembramos que antes de 
1º de abril vocês devem nos confirmar todos os dados sobre vossa participação. E quando venham, 
lembrem de trazer a bandeira de seu país! 
 

2. Sacerdotes e Diáconos 
No momento de preencher ficha de inscrição e a lista de participantes, é importante indicar se há 
Sacerdotes e/ou Diáconos, e que idiomas falam, para que, se desejem, concelebrem, ajudem a confessar e 
dar a comunhão nos atos centrais da JMJ. Serão entregues a estes, uma credencial própria para a JMJ, que 
poderão retirar quando cheguem a Madri apresentando seu Documento de Identificação original de 
Sacerdote ou de Diácono. Estes se alojarão com seu grupo de origem.  
 

3. Nosso blog informativo http://jmj2011famvin.99k.org  se enriquece! 
Já foram publicadas três catequeses vicentinas preparatórias que podem ser trabalhar em vossos grupos: 

 A oração, fonte de vida espiritual para o jovem vicentino; 

 Os jovens da Família Vicentina partilhamos a missão e 

 O serviço aos pobres no jovem vicentino 
A quarta catequese estará disponível no final de março.  
 
O blog está disponível em espanhol, inglês (com secção em alemão), francês, português e italiano e tem 
links ao site da JMJ e tudo o que se relaciona com o EJV como catequeses, horário, ficha de inscrição, 
circulares e outras informações interessantes. Não deixem de visitar com freqüência ao blog para estarem 
em dia com todas as novidades. 

 
4. Vistos 

Os trâmites de visto não estão atrelados ao processo de inscrição; são procedimentos independentes e não 
é suficiente a inscrição para se obter automaticamente o visto, assim sugerimos que se proceda da seguinte 
maneira: inscrever-se, tramitar o visto e pagar (para evitar reembolsos).  
 
Anexamos um documento com orientações para os participantes que não sejam da União Européia e que 
necessitem vistos (Anexo 1). É muito importante ler-lo com atenção, já que mostra quais países 
necessitam visto e qual é o processo para obter o mesmo.   
 

http://jmj2011famvin.99k.org/


Em cada país, se designará um coordenador de vistos (nomeado pela Conferência Episcopal de cada país) e 
todas as solicitações de vistos nesse país será tramitado por meio dessa “única” pessoa, por tanto, é muito 
importante que identifiquem, através da Conferência Episcopal de seu país, ao Coordenador de vistos, para 
iniciar o quanto antes possível os trâmites através desta pessoa.  
 
A data limite para apresentar solicitações vistos nos diferentes consulados espanhóis é 31 de julho, mas 
lembrem-se: Só o coordenador nomeado pela Conferência Episcopal poderá tramitar os vistos. Os 
consulados não aceitarão nenhuma solicitação de visto apresentado por outra pessoa. 
 

5. Seguros 
A organização da JMJ inscreverá aos peregrinos num seguro médico com uma cobertura de até 30.000,00€, 
(trinta mil euros), que inclui repatriação por doença ou morte, assistência médica de urgência e a atenção 
hospitalar durante sua estância em Espanha. Os peregrinos que entrem em um país do espaço Schengen 
distinto de Espanha o que depois da JMJ continuem sua viagem a outros países, deveram contratar um 
seguro médico internacional. 

 
6. Países que não carecem de vistos 

Os países que não necessitam visto para entrar a Espanha (Ver listado no Anexo 2), devem cumprir com os 
requisitos habituais como: ter passaporte em vigor, viajar com passagem de ida e volta, acreditar meios 
econômicos, etc. Para maior informação ao respeito, a organização da JMJ recomenda consultar a página 
do Ministério Espanhol de Assuntos Exteriores e Cooperação: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/requisitosdee
ntrada/Paginas/requisitosentradaespanha.aspx  
 
O Comitê Organizador da JMJ proporcionará ao responsável de cada grupo uma Carta Credencial na que se 
certifica a inscrição do grupo. Esta carta, junto com a lista nominal do grupo, será apresentada ao chegar à 
Espanha para facilitar a passagem pela fronteira.  
 

7. Economia 
Todos os pagamentos deverão ser efetuados em euros, ingressados no seguinte número de conta bancária: 

JUVENTUDES MARIANAS VICENTINAS 
Banco Santander Central Hispano (Madrid, España) 

0049-4664-11-2916566058 
SWIFT CODE (BIC): BSCHESMM. IBAN: ES21 

Concepto: JMJ2011 
Dirección: Calle José Abascal 52, 28003, Madrid 

(Indicar o país e ramo da FV.) 

Uma vez que se faça alguma transferência, pedimos que nos avisem por e-mail, anexando o ticket bancário, 
facilitando-nos assim a localização do depositado. Uma vez realizado o pagamento (antes de 15 de maio), a 
inscrição não poderá ser modificar. 
 
Sobre este aspecto, é importante mencionar que todos os gastos de gestões e transferências bancárias 
ocorrerão a cargo do peregrino, de maneira que para poder realizar sua inscrição, nós devemos receber o 
importe da mesma, completo, (sem descontos de comissões), do contrário a inscrição será invalidada. 
 

8. Colaboração 
Todos os participantes que queiram colaborar na liturgia (coros, instrumentos, animação) ou no Festival, 
preparando uma apresentação folclórica própria, de cinco minutos, podem escrever para o e-mail oficial: 
jmj2011fv@gmail.com com o título: “Colaboração”. 
 
Que ao preparar nossa peregrinação à Madri, o Espírito Santo nos siga iluminando para descobrir e assumir, 
com Maria, os desafios que Deus apresenta à Igreja e à Família Vicentina ao redor do mundo. 

  

Unidos em oração, 

Comissão Preparatória do EJV-JMJ, Madri 2011 
 

Para mais informação visite nosso blog: http://jmj2011famvin.99k.org 
e para qualquer consulta: jmj2011fv@gmail.com 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/requisitosdeentrada/Paginas/requisitosentradaespaña.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/requisitosdeentrada/Paginas/requisitosentradaespaña.aspx
mailto:jmj2011fv@gmail.com
http://jmj2011famvin.99k.org/


 
ANEXO 1: Guia para os participantes de países fora da União Européia - UE que solicitarem visto 
 
LISTA COMUM DE TERCEIROS PAÍSES A CUJOS NACIONAIS SE EXIGE VISTO NOS ESTADOS MEMBROS 
SUJEITOS AO REGULAMENTO (CE) N.º 539/2001. 
 

A) ESTADOS. 

AFGANISTÁN  ANGOLA ARABIA SAUDÍ ARGELIA 

ARMENIA AZERBAIYÁN  BAHRAIN BANGLADESH 

BELARÚS BELICE BENIN  BHUTÁN 

BIRMANIA/MYANMAR  BOLIVIA BOTSWANA  BURKINA FASO 

BURUNDI CABO VERDE CAMBOYA  CAMERÚN 

CHAD CHINA COLOMBIA COMORAS 

CONGO COREA NORTE COSTA DE MARFIL  CUBA 

DJIBOUTI DOMINICA ECUADOR EGIPTO 

EMIRATOS ARABES 
UNIDOS  

ERITREA  ETIOPÍA  FILIPINAS 

FIJI GABON  GAMBIA  GEORGIA 

GHANA GRANADA GUINEA GUINEA BISSAU 

GUINEA ECUATORIAL GUYANA HAITÍ INDIA 

INDONESIA IRÁN IRAQ JAMAICA 

JORDANIA KAZAJSTÁN KENIA  KIRGUISTÁN 

KIRIBATI KUWAIT  LAOS LESOTO 

LÍBANO LIBERIA LIBIA MADAGASCAR 

MALAWI  MALDIVAS  MALI MARRUECOS 

MARSHALL (ISLAS) MAURITANIA MICRONESIA  MOLDOVA 

MONGOLIA  MOZAMBIQUE  NAMIBIA NAURU 

NEPAL NÍGER  NIGERIA OMÁN 

PAKISTÁN  PALAU  PAPUA N. GUINEA PERÚ 

QATAR  REP. CENTROAFRICANA  REP. D. DEL CONGO  REP. DOMINICANA 

RUSIA RWANDA SALOMÓN (ISLAS) SAMOA 

S. VICENTE Y 
GRANADINAS 

SANTA LUCÍA  STO. TOMÉ PRÍNCIPE  SENEGAL 

SIERRA LEONA SIRIA  SOMALIA SRI LANKA 

SUDÁFRICA SUDÁN SURINAME SWAZILANDIA 

TAILANDIA TANZANIA TAYIKISTÁN  TIMOR ORIENTAL 

TOGO TONGA  TRINIDAD TOBAGO TÚNEZ 

TURKMENISTÁN  TURQUÍA TUVALU  UCRANIA 

UGANDA UZBEKISTÁN  VANUATU  VIETNAM 

YEMEN  ZAMBIA  ZIMBABWE  

 
 
B) ENTIDADES E AUTORIDADES TERRITÓRIAIS NÃO RECONOCIDAS COMO ESTADOS PELO MENOS UM 
ESTADO MEMBRO. 
 
AUTORIDADE PALESTINA 
KOSOVO (Tal como se define na Resolução 1244, de 10 de junho de 1999, do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas) 
 
C) CIDADÃOS BRITANICOS QUE NÃO TEM A CONDICÃO DE NACIONAL DO REINO UNIDO DE 
GRANBRETANHA E IRLANDA DO NORTE NO SENTIDO DO DERECHO COMUNITARIO. 
 
British Overseas Territories Citizens (cidadãos dos territórios britânicos além do mar) que não tem o direito 
de residir no Reino Unido. 
British Overseas Citizens (cidadãos dos territórios britânicos além do mar). 
British Subjects (Súditos britânicos) que não tem o direito de residir no Reino Unido. 
British Protected Persons (pessoas sobre a proteção britânica). 
 
 
 



 
 
PROCESO PARA A OBTENÇÃO DE VISADOS 
 
 
CG: Chefe/responsável de um grupo 
CV: Coordenador de visados de cada país (nomeado por a Conferência Episcopal) 
COJMJ: Comitê Organizador da JMJ 
 
 
 

1.- A Comissão Preparatória do EJV-JMJ: 

 Preenche a inscrição online 

 Realiza o pagamento ao COJMJ 

 Solicita o certificado de inscrição para a JMJ e o entrega ao cada CG 

 

2.- Cada CG entrega ao CV a seguinte documentação:  

 Cópia do Certificado de inscrição 

 Lista de inscritos seguindo o FORMATO 1 

 Documentação de cada peregrino: 

o Fotos e formulário de solicitação que se encontram no Consulado 

o Pasaporte con vigencia mínima que estime cada Consulado 

o Reserva aérea de ida e volta 

o Para os menores de idade, a autorização legal correspondente dos pais ou responsáveis. 

o Para peregrinos que tem posto de trabalho no seu país de origem, certificados laborais, 

recursos econômicos, recibos de pagamentos, etc.: o habitual para um visto Schengen 

 

3.- O CV: 

 Reune as listas de todos os grupos 

 Comprova a identidade católica do grupo que apresenta a lista e 

que ha preenchido sua inscrição 

 Envia as listas ao COJMJ 

4.- O COJMJ: 

 Envia ao CV uma certificação da inscrição de cada grupo 

5.- o CV entrega ao Consulado Espanhol em seu país: 

 As listas nominais dos grupos 

 A Certificação de inscrição expedido pelo COJMJ 

 A documentação de cada peregrino 

6.- O Consulado 

Espanhol procederá à 

expedição de vistos. 

7.- A partir de 1º de junho, o COJMJ enviará a cada CG uma Carta 

Credencial de inscrição em papel timbrado indicando: 

 Os dados do responsável do grupo 

 Datas de entrada e saída 

 O lugar de alojamento 

 Número de componentes do grupo 

 

El CG anexará a esta Carta Credencial a lista nominal dos inscritos a seu 

grupo e a terá disponível ao chegar a Espanha por si caso lhe solicitem as 

autoridades na fronteira. Se há pessoas do grupo que viajam de maneira 

separada, o CG lhes entregará uma certificação de que estão inscritas em 

um grupo e fotocopia da Carta Credencial. 



 
FORMATO 1: Lista de inscritos que o Chefe o Responsável de grupo entregará ao Coordenador de Vistos 
em seu país 
 
 
Os dados deverão: 

 Ser enviados em um arquivo em formato texto “.txt”. (Unicode) 

 Se utilizará um caractere separador de campos, preferencialmente a barra em pé “|” e nunca 
a barra em diagonal “/”. 

 Uma linha por cada registro. 

 Sem nenhum tipo de cabeçalhos. 

 Se algum campo não tem conteúdo, se deverá respeitar o separador. 
 
Exemplo: 

GARCIA|PEREZ|JOSE|12/12/1987|12345678Q|Espanha| 
SMITH||JOHN|12/12/1994|P12345678|Portugal| 

 
A seguir apresentamos na tabela a longitude máxima, formato e ordem de cada um dos campos dos 
registros que devem ser enviados para os trâmites. 
 

CAMPO ORDEM LONG. FORMATO OBRIGATORIO 

Sobrenome 1º 1 25  SIM 

Sobrenome 2º 2 25  Quando 
corresponda 

Nome 3 25  SIM 

Data de nacimento 4 10 dd/mm/aaaa SIM 

Número de 
documento de 
identidade 

5 15  SIM 

Nacionalidade/País 6 25  SIM 

Outro/s 7   NÃO 

 O nome do país deve estar em espanhol ou na própria língua, mais sempre com 
critério único consistente 

 O arquivo deve ser em formato ASCII (.txt) com separadores de campos 
(preferivelmente | "em pé”, nunca “diagonal” / ), e uma linha por registro. 

 Como informação adicional (Outro/s) poderá se incluir um ou mais campos, sempre 
separados (Ex.: |dato1|dato2|) 

 
 

 
 



ANEXO 2: Recomendações para países fora da UE que não carecem visado 
 
LISTA COMUM DE TERCEIROS PAÍSES A CUJOS NACIONAIS NÃO SE EXIGE VISTO NOS  ESTADOS MEMBROS 
SUJEITOS AO REGULAMENTO (CE) N.º 539/2001. 
 
A) ESTADOS. 
 

ALBANIA (1)  ANDORRA  ANTIGUA Y BARBUDA 

ARGENTINA  A.R.Y.M.(Ant. Rep. Yugoslava Macedonia) (1)  AUSTRALIA 

BAHAMAS  BARBADOS  BOSNIA HERZEGOVINA (1) 

BRASIL  BRUNEI DARUSSALAM  CANADÁ 

CHILE  COREA DEL SUR  COSTA RICA 

CROACIA EL SALVADOR  ESTADOS UNIDOS 

GUATEMALA  HONDURAS  ISRAEL 

JAPÓN  MALASIA  MAURICIO 

MÉXICO  MÓNACO  MONTENEGRO (1) 

NICARAGUA  NUEVA ZELANDA  PANAMÁ 

PARAGUAY  SAN CRISTOBAL Y NIEVES  SAN MARINO 

SANTA SEDE  SERBIA (1) (2)  SEYCHELLES 

SINGAPUR  URUGUAY  VENEZUELA 

 
(1) A isenção da obrigação de visto unicamente se aplica aos titulares de passaportes biométricos. 
(2) Excluídos os titulares de passaportes expedidos pela Direção da Coordenação Serbia (em Serbio: 
Koordinaciona Uprava). 
 
B) REGIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIAIS da REPUBLICA POPULAR DE CHINA. 
 
Região Administrativa Especial de HONG-KONG (República Popular de China) (3) 
Região Administrativa Especial de MACAO (República Popular de China) (4) 
 
(3) A isenção da obrigação de visto unicamente se aplica aos possuidores do passaporte “Região 
Administrativa Especial de Hong Kong”. 
(4) A isenção da obrigação de visto unicamente se aplica aos possuidores do passaporte “Região 
Administrativa Especial de Macau”. 
 
C) CIDADÃOS BRITÂNICOS QUE NÃO TEM A CONDIÇÃO DE NACIONAIS DO REINO UNIDO DE GRAN-

BRETANHA E IRLANDA DO NORTE NO SENTIDO DO DIREITO COMUNITARIO. 
 

British Nationals (Overseas) [nacionais britânicos (além do mar)] 
 
D) ENTIDADES E AUTORIDADES TERRITÓRIAIS NÃO RECONOCIDAS COMO ESTADOS PELO MENOS UM 
ESTADO MIEMBRO. 
 
TAIWÁN (5) 
 
(5) A isenção da obrigação de visto para entrar na União Européia unicamente se aplicará àquelas 
pessoas que sejam titulares de um passaporte expedido por Taiwán que contenham um número de 
documento de identidade. 


