ASSOCIAÇÃO DOS
PEREGRINOS DA
VIRGEM DO
CARMO DE
GARABANDAL
É uma associação civil,
sem
fins
lucrativos,
legalmente constituída,
inscrita no Registo de
Associações da Cantábria
com o nº 5766, integrada
por pessoas físicas e jurídicas, sem distinção de
raça ou nacionalidade, crentes nos acontecimentos
ocorridos entre os anos 1961-1965 em São
Sebastião de Garabandal (Rionansa-CantábriaEspanha), que se agrupam de forma voluntária,
com o objetivo de salvaguardar a historicidade dos
acontecimentos ali ocorridos, dá-los a conhecer na
sua genuína realidade e com propósito convincente
de sermos autênticos cristãos, bem como de
levarmos a cabo os objetivos da Associação.
A Associação tem a sua sede nas antigas escolas de
São Sebastião de Garabandal: Plaza de la Iglesia
s/nº - San Sebastián de Garabandal
(Rionansa-Cantábria-Espanha).

Objetivos da Associação








Colocar em funcionamento, com uma clara
gestão e manutenção, de um Centro de
Informação e Acolhimento ao Peregrino em
São Sebastião de Garabandal.
Coleta de dados e guarda de documentos e
testemunhos sobre os acontecimentos
extraordinários ocorridos em São Sebastião
de Garabandal entre os anos 1961-1965.
Possibilidade de organizar, sempre em
comunhão com a doutrina da Igreja, retiros
espirituais para os associados, em São
Sebastião de Garabandal.
Procurar no caminhar da Associação, os meios
e permissões necessários, para a construção,
gestão e manutenção, em São Sebastião de
Garabandal, de um albergue com sala de
jantar social para acolher os peregrinos mais
desfavorecidos. Tudo vai depender da
generosidade e responsabilidade de todos.

Como associar-se?




Nas instalações do Centro de Informação ao
Peregrino, ou através da página web:
http://www.garabandalparroquia.com/cen
tro-informacion-al-peregrino
A contribuição anual é de 30€.

CENTRO DE INFORMAÇÃO
E ACOLHIMENTO AO PEREGRINO

Plaza de la Iglesia s/nº (39554)
San Sebastián de Garabandal
(Rionansa-Cantábria-Espanha)
Tlf: +34 609681197
peregrinosgarabandal@gmail.com
http://www.garabandalparroquia.com/centroinformacion-al-peregrino

CENTRO DE INFORMAÇÃO
E ACOLHIMENTO AO
PEREGRINO

São Sebastião de Garabandal
Localidade montanhesa do norte de Espanha,
localizada no município de Rionansa (Cantábria),
considerada internacionalmente, como um
Centro de Peregrinações Marianas. Milhares de
Peregrinos, provenientes de diversos lugares do
mundo, vêm todos os anos a Garabandal, como
lugar de oração, em busca de refúgio espiritual
ou de encontro. Agências de viagens de turismo
religioso, incluem Garabandal, junto a Fátima e
Lourdes, nos itinerários de Peregrinação por
rotas Marianas.
A ASSOCIAÇÃO DE PEREGRINOS VIRGEM DO
CARMO DE GARABANDAL, consciente da
necessidade de ter, neste lugar, um centro de
acolhimento,
decidiu
a
contratação
e
acondicionamento das antigas escolas, com o
objetivo de colocar à disposição dos peregrinos
um:
CENTRO DE INFORMAÇÃO E ACOLHIMENTO
Em São Sebastião de Garabandal.

Objetivos do Centro

Equipa Humana

Como enviar uma Doação?
Mediante transferência bancária a:

Centro de Informação e Acolhimento ao Peregrino
(Antigas escolas de São Sebastião de Garabandal)









Receber, informar e atender, aos milhares de
peregrinos que vêm anualmente a São
Sebastião de Garabandal.
Formação de guias oficiais, que possam dar a
conhecer de forma exaustiva (sem distorções),
sobre os acontecimentos extraordinários
ocorridos nesta localidade entre os anos 19611965.
Promoção de palestras e conferências
audiovisuais no Centro, assim como a
assistência mediante pessoal qualificado, e
que nos podem ser solicitadas desde os
distintos lugares do mundo.
O centro terá uma zona de acolhimento, zona
de projecção e conferências, assim como uma
zona WiFi ao serviço dos peregrinos.
Ser instrumento de apoio e gestão, à Paróquia
de São Sebastião de Garabandal.

Formado por associados voluntários, e todos
aqueles que querem formar parte deste projeto
cristão, humano e difícil, mas que conta com o
Amor da Mãe.

Asociación de Peregrinos Virgen del Carmen de
Garabandal
BANCO POPULAR ESPAÑOL
IBAN: ES78 0075 5812 8107 0013 8144
BIC: POPUESMM

Como Colaborar?

Mediante cartão de crédito: Com plataforma de

Estamos a realizar as obras de reforma e
acondicionamento das antigas escolas de São
Sebastião de Garabandal, com pessoas voluntárias,
escassos recursos, e teremos que fazer frente aos
gastos mensais de manutenção: aluguer do local,
luz, telefone, etc.

pagamento seguro Paypal, através da página web:
http://www.garabandalparroquia.com/centroinformacion-al-peregrino

PARA LEVAR A BOM TERMO ESTE PROJETO
NECESSITAMOS DO ESFORÇO E COLABORAÇÃO DE
TODOS
“….Vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e
destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, fui
peregrino e recolheste-me….” (Mateus 25, 34-36)

Podes colaborar:




Fazendo-te sócio/a da Associação de
Peregrinos Virgem do Carmo de Garabandal.
Sem
associar-te,
como
Benfeitor/a,
colaborando com doações extraordinárias.
Como voluntário/a, para levar a cabo as obras
que devemos realizar.

Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à
pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia.
(Lucas 1, 39-40)
Como filhos ao encontro de uma Mãe, atrevemo-nos a
dizer: “No dia 2 de Julho de 1961, Maria pôs-se a
caminho da povoação de São Sebastião de
Garabandal”, para anunciar ao mundo, por meio de
quatro meninas, uma
MENSAGEM DE AMOR

