Peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro
20-8-2015 PCPNE

No seguimento de algumas notícias dos meios de comunicação, a Secretaria Organizadora
do Jubileu da Misericórdia comunica quanto segue:
1. Para permitir que os peregrinos façam uma breve peregrinação à Porta Santa da Basílica de
São Pedro, está previsto um percurso pedonal reservado aos peregrinos. Tal percurso para a Porta
Santa terá início no Castel Sant’Angelo, percorrendo depois a Via della Conciliazione e atravessando
as Praças de Pio XII e de São Pedro. Como é esperado um grande afluxo de peregrinos, é muito
aconselhável que se dê a conhecer a própria chegada a Roma e os eventuais horários em que se
deseja realizar a peregrinação.
2. A passagem pela Porta Santa está limitada a um determinado fluxo de peregrinos. Para evitar
atrasos desnecessários e para facilitar o acompanhamento espiritual, é especialmente importante
que os grupos organizados entrem em contacto com a Secretaria Organizadora através da secção
“Registo Peregrinos” do site oficial do Jubileu (www.im.va), que estará activo a partir do mês de
Outubro.
3. Uma vez registados no website, será possível, além de inscrever-se para os Grandes Eventos,
seleccionar a data e a hora aproximada da peregrinação à Porta Santa de São Pedro.
4. A Secretaria Organizadora procurará confirmar os pedidos, indicando o melhor horário para se
iniciar o percurso pedonal reservado. Este sistema permitirá minimizar as esperas e ajudará a
garantir um clima de oração e de recolhimento durante a peregrinação a pé até à Porta Santa.
5. A inscrição poderá ser feita para grupos ou peregrinos individuais. Recomenda-se fazer uma única
inscrição mesmo para pequenos grupos não organizados ou famílias, de modo a se poder garantir
a peregrinação de todos ao mesmo tempo.
6. Para mais informações e para os peregrinos que não se registaram anteriormente através do
website, existirá um Centro de Acolhimento de Peregrinos localizado na Via della Conciliazione, 7,
que será aberto em breve, onde voluntários ajudarão na realização da peregrinação no momento
mais favorável.
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7. A peregrinação às Portas Santas das outras Basílicas Papais de Roma (São João de Latrão,
Santa Maria Maior e São Paulo Fora dos Muros) não está sujeita a inscrição.
Peregrinos com deficiência e outras necessidades médicas particulares
Todas as quatro Basílicas Papais, além de estarem dotadas de um posto médico de primeiros
socorros, contarão com a ajuda de Voluntários que estarão ao serviço dos peregrinos. Alguns deles
estarão particularmente encarregados da assistência a pessoas com deficiência.
Para ajudar as Autoridades de Saúde italianas, é útil que no momento da inscrição sejam assinaladas
as necessidades médicas específicas (diálise, oxigénio, etc.).
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