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Para participar nos Grandes Eventos é preciso registar-se

Registar-se agora

Guia para o registo
Fase 1: Registo dos Peregrinos

Para efetuar o registo é necessário compilar uma ficha subdivida em 4 páginas.

A primeira página é dedicada aos dados gerais do grupo ou do peregrino singular (proveniência,
língua e tipologia).

A segunda página serve para inserir dados pessoais e contacto do responsável do grupo (ou do
peregrino singular). O responsável será garante do grupo e receberá as informações via e-mail.
A Secretaria Organizativa poderá enviar informações também via SMS, sobretudo no tempo que
antecede imediatamente o evento ou quando o grupo já estiver em Roma.

A terceira página é facultativa e serve para indicar um eventual vice responsável. Aconselha-se de
fornecer esta informação sobretudo para os grupos numerosos.

A quarta página pede-se a aceitação das normas e que se insira o código de segurança (captcha).

Terminado o registo receberá um e-mail com um link, este permite aceder a uma página web onde
se pedirá que crie a sua própria password.

Utilizando o próprio endereço de e-mail (indicado na fase de registo) e a password escolhida, poderá
entrar na área reservada, onde é possível modificar a própria ficha de registo, inscrever-se nos
Grandes Eventos do Jubileu e agendar o atravessar da Porta Santa de São Pedro.
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Fase 2: Inscrição nos Grandes Eventos do Jubileu

Os grandes eventos do Jubileu são aqueles para os quais se prevede uma maior afluência de
pessoas. Uma vez feito o registo, pode-se aceder à área reservada e inscrever-se nestes Grandes
Eventos do Jubileu. Segue o seu elenco:

1.     Jubileu dos Agentes das Peregrinações

2.     Jubileu da Espiritualidade da Divina Misericórdia

3.     Jubileu dos Diáconos

4.     Jubileu dos Sacerdotes

5.     Jubileu dos Doentes e das Pessoas Portadoras de Deficiência

6.     Jubileu dos Operadores e dos Voluntários da Misericórdia

7.     Jubileu dos Catequistas

8.     Jubileu Mariano

(N.B. para te inscreveres no Jubileu dos Adolescentes “clica qui”)

Para completar a inscrição é preciso preencher 3 fichas:

1.     Composição do Grupo

Deve indicar-se de quantas pessoas é composto o grupo, e quantas por cada categoria (sacerdotes,
diáconos, leigos...), e também indicar se existem pessoas com necessidade de cuidados médicos
particulares. Nesta ficha pode-se ainda informar se têm necessidade dos serviços de alojamento da
Opera Romana Pellegrinaggi.

2.     Dados da Viagem

Para facilitar o afluxo e o escoamento da cidade de Roma, é pedido que refira as informações sobre
os meios de transporte que pretende utilizar para fazer a viagem para/de Roma.

3.     Detalhes Evento

A terceira ficha, que será activada dentro de alguns dias, permite inserir o número de pessoas que
desejam participar em cada momento previsto no programa do evento para o qual se regista (ex.
confissões sábado à tarde; Santa Missa no Domingo com o Santo Padre, etc.).

Alguns dias após a inscrição num determinado evento, será possível descarregar um ficheiro em
PDF non qual vem indicado o código de registo e outras informações relativas ao grupo. Chegados
a Roma, este documento deverá ser apresentado no Centro de Acolhimento dos Peregrinos
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(in Via della Conciliazione, 7) para levantar o material que diz respeito ao evento. Bastará que o
Responsável do Grupo ou um seu delegado levante o material para todos os elementos do grupo.


