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Bispos - Formulário de inscrição 

Nome __________________________________ Sobrenome(s) ________________________________________  
Título ____________________________________________________________________________________________ 
Endereço completo _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Telefone fixo _____________________ Telefone móvel ____________________ Fax ___________________ 
Email (obrigatório) ________________________________________________________________________________ 
Língua materna ______________________ Outras línguas faladas ________________________________ 
Língua preferida para comunicação: 

                 Português               Espanhol              Inglês              Francês             Italiano 

Virá à JMJ de Lisboa: 

 Com o grupo de jovens de: ____________________________________________________________  

 Individualmente 

Chegada a Lisboa:    dia ______________ hora __________ meio de transporte _______________ 
Partida de Lisboa:    dia ______________ hora __________ meio de transporte _______________ 
Deseja que o alojamento seja reservado pelo Comité Organizador Local?1     Sim      Não 

Se sim, por favor selecione uma preferência (poderá alterar a sua preferência mais tarde): 

                   Hotel                        Família de acolhimento                     com o Grupo de jovens 

Nome, sobrenome(s) e e-mail do secretário (se aplicável):2 ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Comentários ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Por favor envie este formulário o mais rapidamente possível para: 

Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida – Escritório Jovens 
00120 Cidade do Vaticano 

Email gmg@laityfamilylife.va; bureau.jeunes@laityfamilylife.va 
Tel. +39 06.698.69399 

 
 
1 O Comité Organizador Local encarregar-se-á de fazer a reserva, mas não assume a responsabilidade pelo pagamento 
das despesas de alojamento e alimentação. 
2 O Comité Organizador Local encarregar-se-á de fazer a reserva do alojamento do secretário, fazendo o possível para 
que fique alojado perto do Bispo (embora não possa ser garantido). O Comité Organizador não é responsável pelo 
pagamento das despesas de alojamento e alimentação. 
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