
 
 
À Família Vicentina de Portugal 
 

 

CCaarrttaa  CCoonnvviittee  
 
Saudações Vicentinas, 
 

Temos a alegria de convidar todos os ramos da Família Vicentina presentes em Portugal para 
participar no Programa de Ação Colaborativa (PAC), iniciativa que pretende "suscitar e 
estimular os membros da Família Vicentina, pelo mundo, a ampliar a colaboração, a fim de ajudar 
as pessoas e comunidades a saírem da pobreza".  
Esta ação de formação, iniciativa da Família Vicentina Internacional, foi realizada  pela primeira 
vez em Paris no ano de 2013, e divulgada em Lisboa no ano de 2016, por elementos da Família 
Vicentina do Brasil. 

Neste momento encontramo-nos a divulgar esta iniciativa em Portugal, que tem o seguinte 
programa: 

Módulo 1: “O Vicentino como Visionário” 

Módulo 2: “O Vicentino como Contemplador” 

Módulo 3: “O Vicentino como Colaborador” 

Módulo 4: “O Vicentino como Catalizador” 

Módulo 5: “O Vicentino como Servidor” 

 
A formação tem a duração de um fim de semana, onde são dados os cinco módulos. 
Estão previstas quatro ações de formação, nos seguintes locais: 

 Felgueiras - Centro Vicentino de Evangelização em Lagares | 15 a  17 de Setembro 2017 | 
inscrições até 16 de Agosto de 2017 

 Fátima - Casa da Medalha Milagrosa | 19 a 21 de Janeiro de 2018  |  inscrições até 25 de 
Novembro 2017 

 Funchal - Hospício Princesa D. Maria Amélia | 2 a 4 de Fevereiro de 2018  | inscrições até 15 de 
Dezembro 2017 

 Mem Soares - Casa Diocesana em Castelo de Vide | 18 a 20 de Maio de 2018  | inscrições até 25 de 
Março 2018 

O valor da inscrição na formação, por pessoa, é de € 10,00 (dez euros).  
Se o participante necessitar de alojamento e alimentação, os locais de formação prestam esses 
serviços. Os custos constam da tabela anexa. 
Em caso de desistência, cada participante deve suportar quer o custo da inscrição, quer o do 
alojamento e da alimentação. 
 
Encaminhamos em anexo o cartaz de divulgação e a respetiva ficha de inscrição, que, após 
preenchimento, deverá ser enviada para o seguinte e-mail: pac.famvin@gmail.com 
 
Apelamos à participação de todos os elementos da Família Vicentina. 
 
Um abraço em Cristo, 

 
A equipa da logística 
PAC – FamVin 



 

 
 
 

 

Tabela de Preços 

 
 

 
Local 

 

 
Alojamento e Alimentação 
(sexta, sábado e domingo)  

 
Felgueiras 

60€ (<20 pessoas);  
                       50€(>20 pessoas). 

Fátima 70€ 
Funchal *Informação a confirmar. 

Mem Soares 50€ 
 

A este valor acresce o custo de 10€ da inscrição. 


