Bom dia!
Tal como nos anos anteriores, também em 2019 teremos um evento internacional:
O que: I Congresso International de Jovens Líderes e Embaixadores de Paz
Onde: Centro Mariápolis “Luminosa”, Las Matas - Madrid, Espanha
Quando: 13 a 15 de Dezembro 2019
Título: “Crescer como construtores de Paz”
Destinatários: Jovens entre 16 e 30 anos
1- Jovens Líderes da Paz,
2- Jovens Embaixadores de Paz
3- Candidatas/os a Jovens Embaixadores de Paz a serem oficialmente nomeados durante o
Congresso. Clicar aqui para acessar às informações sobre as candidaturas.
Programação:
• Temas relacionados com a liderança da paz
• Testemunhos
• Oficinas
• Expressões artísticas
Investimento: (Inclui participação, hospedagem, alimentação e transporte nos dias do Congresso)
• para os participantes provenientes da Europa Ocidental: 200 €
• para todos os demais: 150 €
Objetivo: contribuir para um mundo mais fraterno, com todos os valores que nos unem numa grande rede
de paz ao redor do planeta.
Para atingir esse objetivo, estamos trabalhando para que haja uma representação de todos os continentes e
contamos com sua colaboração!
Estamos conscientes das dificuldades económicas a serem enfrentadas, sobretudo para os jovens e os
acompanhantes dos países mais distantes.
Cada um/a interessado/a em participar é chamado a fazer toda a sua parte para conseguir os recursos
necessários para sua viagem: renúncias, livro de ouro, busca de apoio junto a associações e organizações
locais e outras tantas iniciativas que a criatividade sugerir!
Não temos nenhuma cobertura econômica para poder cobrir gastos de viagem dos participantes, porém
queremos nos empenhar solicitando uma contribuição às embaixadas dos países que estarão representados
no Congresso.
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Nesse sentido, os jovens e seus acompanhantes interessados em participar precisam enviar, até dia 30 de
Agosto, o formulário de pré-inscrição preenchido (Na pagina 3 a ficha de pré-inscrição) para o endereço:
congresomadrid2019@gmail.com. De posse desses dados, enviaremos o convite oficial.
Para os participantes de países que necessitam de visto para a Espanha
(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/lis
tapaisesvisado.pdf), o convite oficial deverá ser apresentado, o mais rápido possível, à embaixada da
Espanha do seu país, junto com o passaporte e eventual outra documentação requerida pela mesma para a
obtenção do visto.
Para esclarecimentos ou maiores informações, por favor escrever para: congresomadrid2019@gmail.com
Desejamos que este encontro mundial seja um passo no nosso caminho de Educação à Paz, abrindo o coração
e oferecendo as nossas forças para a criação de uma nova cultura.
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FICHA DE PRE-INSCRIÇÃO
Nome:__________________________________________________________________________________
Sobrenome:_____________________________________________________________________________
Data de Nascimento:______________________________________________________________________
Nacionalidade:___________________________________________________________________________
Endereço completo:_______________________________________________________________________
Cidade:_________________________________________________________________________________
Codigo Postal:____________________________________________________________________________
País:____________________________________________________________________________________
No de passaporte:_________________________________________________________________________
Data de validade do passaporte (deverá ter uma validade até 6 meses após o final da viagem):__________
Email de contato:_________________________________________________________________________
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