Modalidades de estadia
Imprimir
Imprimir
Bose, primavera 2006 Entrada do Acolhimento
É possível ser acolhido na comunidade como hóspede durante um ou mais dias, durante a semana ou nos fins-desemana, em grupo ou individualmente.
Para fazer uma marcação, pedimos o contacto telefónico. Não aceitamos marcações via email ou fax.
Alguns hóspedes consideram que algumas épocas do ano são muito concorridas (Semana santa , verão...) e pedemnos que indiquemos outros períodos para uma visita: por isso, aconselhamos vivamente os dias feriais dos meses de
Fevereiro e Março, Novembro e Dezembro, particularmente silenciosos e tranquilos e muito oportunos para partilhar o
ritmo quotidiano da vida da comunidade.
Solicitamos a quem deseja participar nas semanas bíblicas e/ou noutros encontros que faça a inscrição com
antecedência mas apenas se tem a certeza da sua participação: cancelar a inscrição à última hora retira o lugar a
outros. Por favor, não queremos criar inscrições limitadas.
Recordamos que o carácter formativo e de experiência comunitária das semanas bíblicas ou de espiritualidade exige a
presença em todas as sessões: excluam-se, pois, pedidos de participação parcial.
É previsto o acolhimento em quartos individuais, duplos ou com mais de duas camas, com casa de banho privativa ou
partilhada. Solicitamos trazer sempre a Bíblia, lençóis/fronha ou saco-cama e toalhas, conforme o acolhimento
solicitado. Durante o verão, dispomos de uma área adaptada com casas de banho e espaço para montar tendas
próprias ou da comunidade.
Não é permitida a permanência em auto-caravana.
Recordamos que a comunidade não recebe financiamentos de nenhum tipo e vive unicamente do fruto do trabalho dos
seus membros: desta forma pretende ser um lugar de acolhimento para todos. Para as despesas de acolhimento,
pedimos a cada um/a que partecipe livremente na medida da sua possibilidade.
Do nosso trabalho e da vossa sensiblidade depende a possibilidade de não excluir ninguém por motivos económicos.
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