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Madrid, 12 de julho de 2011 

 
AOS CONSELHOS NACIONAIS,  
PROVINCIAIS, LOCAIS E  
GRUPOS DA FAMÍLIA VICENTINA 
 
Querid@s amig@s:  
 
Que a graça do Senhor esteja sempre conosco! 
 
Faltam somente 30 dias para que nos encontremos aqui em Madrid! Todos os que estamos colaborando 
na preparação destes importantes encontros, estamos muito felizes em saber que em breve, 1.800 
Vicentinos, (peregrinos e voluntários), estaremos unidos para celebrar nossa fé, para nos aprofundar 
ainda mais em nosso carisma vicentino, para fortalecer os laços entre os diferentes ramos e para 
culminar nossa peregrinação unindo-nos aos demais jovens cristãos na Jornada Mundial da Juventude. 
 
Conforme se aproxima as datas, sabemos que muitos de vocês tem novas inquietudes, especialmente de 
caráter prático, por isso enviamos-lhes esta última circular com algumas recomendações:    
 
Alojamento 
1.- Onde vamos alojar-nos? 

O alojamento estará organizado por grupos lingüísticos. no Anexo 1 encontrarão uma lista com os 
endereços dos colégios onde nos hospedaremos.  
 
Recordamos que as datas nas que a Família Vicentina se compromete a proporcionar-lhes alojamento e 
comidas são: 
 
 MODALIDADE A: Encontro de Jovens Vicentinos (EJV) + Jornada Mundial da Juventude (JMJ): do 12 

ao 21 de agosto. 
 MODALIDADE B: Encontro de Jovens Vicentinos: do 12 ao 15 de agosto 
 MODALIDADE C: Jornada Mundial da Juventude: do 16 ao 21 de agosto 
 MODALIDADE D: Jornada Mundial da Juventude (só FIM DE SEMANA): do 19 ao 21 de agosto 

 
Os países que necessitem alojamento fora dessas datas, EXCLUSIVAMENTE POR INDISPONIBILIDADE DE 
VÔOS, deverão comunicar-nos antes de 20 de julho a: jmj2011fv@gmail.com. Depois desta data, já não 
podemos garantir o alojamento extra.  
 
2.- Que necessitamos para o alojamento? 

O verão em Madrid é bastante quente, especialmente nos meses de julho e agosto. Durante estes meses 
as temperaturas podem chegar a superar os 40ºC. Durante as noites de verão, a temperatura não cai. A 
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chuva não é freqüente no verão, ainda que se podem produzir tempestades ocasionais. Recomendamos 
vir com bagagem leve, trazendo somente os artigos essenciais:  
 

 Saco de dormir (leve) 

 Esteira ou colchonete 

 Toalha 

 Roupa de banho (maiô, biquíni, sunga, etc.)  

 Chinelos 

 Calçado desportivo 

 Roupa para clima quente 

 Artigos de higiene pessoal 
 
3.- Como serão os banheiros? E os chuveiros? 

Os alojamentos terão um alto número de peregrinos, os banheiros e os chuveiros deverão ser 
compartidos conforme o previsto. Recomendamos-lhe o uso da roupa de banho e dos chinelos para 
colaborar na rapidez dos turnos, assim como na higiene e o pudor. 
 
4.- O que necessitamos levar à Vigília de Quatro Ventos? 

Por questões de espaço, não poderemos levar barraquinha. Devemos ir sem muito acessórios, levando 
unicamente: 

 Mochila do peregrino 

 Saco de dormir 

 Esteira 

 Água 

 Protetor solar 

 Boné 
Deixaremos o resto de nossa bagagem nos lugares de alojamento. Caso seja necessário, na noite de 
21/08/2011 poderemos dormir nos alojamentos.  
  
Transportes 

A rede de transporte da Comunidade de Madrid é uma das mais completas do mundo. O metrô e o 
ônibus urbano são as redes mais utilizadas pelos madrileiros devido a extensão de suas linhas, a 
qualidade de suas instalações e a grande oferta de serviços. Não obstante, para poder oferecer um 
melhor serviço aos peregrinos da Jornada Mundial da Juventude, o serviço de transporte público será 
reforçado nos dias de sua celebração. 
 
5.- Como chegar ao centro de Madrid, a partir do Aeroporto Internacional Barajas? 

Caso chegas a Madrid em avião, o acesso mais rápido é através da linha 8 de Metrô, que conta com duas 
estações no recinto aeroportuário: Aeroporto T1-T2-T3 e Aeroporto T4 (final de linha). Ademais contas 
com duas linhas de ônibus da EMT (101 e 200) e outra chamada "Línea Exprés". Independente da eleição, 
o tempo de transcurso até o centro da cidade variará entre 30 e 45 minutos. O custo da passagem de 
metrô, com o suplemento extra do Aeroporto, é de 2,00 €. 
 
Para conhecer os trajetos, estações e caminhos que mais te convenham podes consultar o Plano de 
Transportes de Madrid que receberás com tua mochila de peregrino, assim como no site: www.crtm.es.  
 

http://www.crtm.es/


 

EJV: “Vicentinos, um estilo de vida para hoje” – 12-15 agosto. 

JMJ: “Enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé” (Col. 2,7) – 15-22 agosto. 

* Nota: Em breve, em nosso blog: http://jmj2011famvin.99k.org/ estarão disponíveis para impressão, 
guias para os deslocamentos a partir cada Terminal, ou estação de trem, ou ônibus a cada lugar de 
alojamento.  
 
6.- Qual é o horário do metrô de Madrid? 

O horário de serviço ao público é de 06:00 a 01:30 horas, todos os dias do ano, a exceção da estação de 
Pitis (linha 7) e o trecho da linha 9: Puerta de Arganda – Arganda del Rey. Salientamos que alguns 
acessos das estações têm um horário mais restringido, mas sempre haverá outro acesso aberto. Podem-
se consultar os horários nas próprias estações. 
 
Folclore  
7.- Que devemos fazer se queremos participar no Folclore do EJV? 

É muito fácil, basta enviar um e-mail a: jmj2011fv@gmail.com com o título: “Colaboração” descrevendo 
brevemente em que consiste sua apresentação de 05 minutos (dança, teatro, música, atividade lúdica, 
etc.). 
 
Liturgia 
8.- E si queremos participar na liturgia? 

Durante o EJV se formará um coro para os atos centrais e outros coros mais pequenos por grupos 
lingüísticos. Caso queiram formar parte do coro (inclusive, se podem trazer instrumentos), enviem-nos 
um e-mail, antes do 20 de julho, a: jmj2011fv@gmail.com com o título: “Colaboração”.  
 
É importante que cada delegação traga 02 bandeiras de seu país, para as celebrações litúrgicas (o 
tamanho ideal seria de aprox. 90cm x 60cm). 
 
Dados de viaje 

Anexamos uma ficha sobre Dados de Viagem. Enviem-na preenchida a: jmj2011fv@gmail.com antes do 
20 de julho. Ainda que muitos participantes sigam tramitando seu visto, se faz urgente receber seus 
DATOS DE VIAGEM para organizar adequadamente sua acolhida.  
 
Horário 

Enviamos-lhes o horário do EJV e da JMJ, onde apresenta a lista das atividades que realizaremos, 
primeiro como Família Vicentina e logo no marco da JMJ. 
 
Dados de contato em Madrid 

Em caso de dificuldade, atrasos de vôo ou qualquer outra incidência, podem comunicar-se por telefone 
com: Ir. Isabel Maria Higueras: (+34) 91 445 35 22 
 
Escrevas-nos para qualquer esclarecimento ou consulta adicional. Já conhecem nossas vias de contato:  

E-mail: jmj2011fv@gmail.com 

Blog: http://jmj2011famvin.99k.org 

Facebook: VincentianFamily Madrid 

 
Desejamos-lhes um FELIZ VIAGEM a Madrid, onde nos esperam dias cheios de bênçãos e de partilha de 
nosso carisma Vicentino, que é um estilo de vida para hoje, “enraizados e edificados em Cristo, firmes na 
fé” (Col. 2,7).  

Comissão Preparatória do EJV e JMJ, Madrid 2011Família Vicentina 
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ANEXO 1: LUG  ARES DE ALOJAMENTO  
EJV-JMJ, MADRID 2011  

 
 

GRUPO DE LÍNGUA ESPANHOLA E AUSTRALIA (SSVP-QLD): PAÍSES: 

Austrália (QLD), Colômbia, Guatemala, México, Panamá, Peru e Venezuela, estarão alojados em: 
 

Casa Provincial Filhas da Caridade de São Vicente 
C/. José Abascal, 30 - 28003 Madrid. Tlf.: 91 445 35 73.  

LINHA 7: Parada: Alonso Cano. Saída C/ José Abascal. 

 
 
GRUPO DE LÍNGUA ESPANOLA: Países: 

Argentina, Cuba, Chile e Rep. Dominicana, estarão alojados em: 
 

Seminário Interprovincial Filhas da Caridade 
C/. Pintor Moreno Carbonero, 17 - 28028 Madrid. Tlf.: 91 725 60 87 – 91 725 52 22.  

LINHA 7: Parada: Cartagena. Saída C/ Cartagena. 

 

 
 
GRUPO DE LÍNGUA ESPANHOLA: Países: 

Espanha (Prov. Barcelona, Gijón, Pamplona, Santa Luisa, São Sebastián e São Vicente), estarão alojados 
em: 
 

Col. Maria Imaculada 
C/ Férnández da Hoz, 25 - 28010 Madrid. Tlf.: 91 446 61 69.  

LINHA 1: Parada: Iglesia. Saída C/ Santa Engracia. 
 

 
 

GRUPO DE LÍNGUA ESPANHOLA: Países: 

Espanha (Prov. Canárias, Granada e Sevilla), estarão alojados em: 
 

Col. Santa Isabel 
C/ Hortaleza, 79 - 28004 Madrid. Tlf.: 91 310 17 13. 

LINHA 1: Parada: Tribunal. Saída C/ Barceló. 

LINHA 4 e 10: Parada: Alonso Martínez. Saída Pza. Santa Bárbara. 

LINHA 5: Parada: Chueca.  
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GRUPO DE LÍNGUA INGLESA: Países: 

Alemania, Austrália (SSVP-NSW), Áustria, Camarões (Buea), Canadá, EEUU (De Paul University, CM Eastern 

Província, SSVP-St. Louis, MO), Eritréia, Eslováquia, Eslovênia, Etiópia, Filipinas, Grécia, Hong Kong, 
Indonésia, Jamaica, Laos, Nigéria, Polônia, Reino Unido (Inglaterra e Gais), Singapura, Síria, Sri Lanka, St. 

Kitts e Nevis, Tailândia, Taiwan, Uganda (Kampala), Vanuatu, Vietnã e Zâmbia, estarão alojados em: 
 

Col. Imaculada-Marillac 
C/ García de Paredes, 37-39. 28010 Madrid. Tlf.: 91 445 35 34 

LINHA 1: Parada: Iglesia. Saída C/ General Martínez Campos. 

LINHA 7: Parada: Alonso Cano. Saída C/ Alonso Cano. 
 

 
 

GRUPO DE LÍNGUA PORTUGUESA E ITALIANA: Países: 

Brasil, Portugal e Itália, estarão alojados em: 
 

Col. San Diego e San Vicente 
C/ Eduardo Dato, 4 - 28010 Madrid. Tlf.: 91 308 20 30. 

LINHA 1: Parada: Iglesia. Saída C/ Santa Engracia. 

LINHA 5: Parada: Rubén Darío. Saída C/ Miguel Ángel ou C/ Almagro.  
 

 
 

GRUPO DE LÍNGUA FRANCESA: Países: 

Argélia, Camarões, Congo Brazzaville, Egito, França, Haiti, Líbano, R.D. do Congo (Kinshasa), 
República Centro Africana, Ruanda, estarão alojados em: 
 

Col. Nossa Senhora do Pilar 
C/ Sánchez Preciado, 62 - 28039 Madrid. Tlf.: 91 450 20 12. 

LINHA 7: Parada: Francos Rodríguez. Saída Avda. Pablo Iglesias (impares). 
 

 
 

 


