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1. O QUE É O ARRAIAL DA FAMÍLIA?





É um momento de festa, transversal em 
idade, que todos os anos junta cerca de 
2.000 pessoas/500 Famílias na Praça 
Damão/Restelo.

É organizado pelo Movimento de 
Schoenstatt e vai já na 24ª edição.

É também o grande momento de 
angariação de fundos que suportam a 
atividade anual do Movimento.

1. O QUE É O ARRAIAL DA FAMÍLIA?



2. MOVIMENTO DE SCHOENSTATT?



Schoenstatt é um movimento católico de 
apostolado e educação, fundado na Alemanha 
há mais de 100 anos pelo Pe. Joseph 
Kentenich tendo por base a família e como 
força a Aliança de Amor  com Nossa Senhora.

Hoje este movimento está nos 5 continentes, 
em mais de 40 países. Em Portugal há 4 
Santuários, nas dioceses de Braga, Porto, 
Aveiro e Lisboa.

2. MOVIMENTO DE SCHOENSTATT?



No Santuário de Lisboa, operam várias 
comunidades com + de 600 adultos           
(entre os quais 200 famílias) e + de 800 
adolescentes e jovens. 

Só em Lisboa, com os projetos e iniciativas 
que desenvolve e apoia junto da 
comunidade, o Movimento chega a mais de 
1.000 pessoas, nº que tem vindo a crescer 
ano após ano.

2. MOVIMENTO DE SCHOENSTATT?



3. ANGARIAÇÃO DE FUNDOS?



O Movimento de Schoenstatt desempenha 
uma ação formativa junto das famílias            
e jovens, com o objetivo de contribuir para        
a sua formação integral.

Nesse sentido, apoia várias iniciativas          
e projetos de solidariedade e suporte à 
comunidade, que decorrem de forma 
continuada, exigindo tempo, pessoas            
e recursos.

2. ANGARIAÇÃO DE FUNDOS?



Campanha
Mãe
Peregrina



Para tudo isto, para além das contribuições 
dos membros do Movimento, precisamos   
de outras fontes de receita que nos ajudem 
a fazer frente às despesas permanentes.

FOI ASSIM QUE HÁ 24 ANOS SURGIU O 
ARRAIAL DA FAMÍLIA. 

2. ANGARIAÇÃO DE FUNDOS?



- É o evento oficial de angariação de fundos   
do Movimento em Lisboa.

- É o encontro/festa anual de todos os que 
direta ou indiretamente se relacionam com   
o Movimento de Schoenstatt em Lisboa.

- É ainda a festa da família no seu sentido 
mais lato: TODOS OS QUE FAZEM PARTE DA 
NOSSA VIDA SÃO DE ALGUMA FORMA 
PARTE DA NOSSA FAMÍLIA, logo, são       
bem-vindos  e merecem ser celebrados!

A TRIPLA FUNÇÃO DESTE ARRAIAL:



EM 2019 QUEREMOS NOVAMENTE 
JUNTAR 2.000 PESSOAS | 500 FAMÍLIAS.

NUMA FESTA TRANSVERSAL.
E SEM IGUAL.

DIA 29.06.2019, PRAÇA DAMÃO, RESTELO, DAS 18H À 1H



4. UMA FESTA SEM IGUAL?



29 de Junho. O último sábado 
do mês dos Santos Populares.

Estaremos todos “fartos” de 
arraiais. Cansados e com 
vontade de ir de férias. Alguns 
já a fazer as malas.

A BARREIRA:



Guardamos sempre o        
melhor para o fim.

A VERDADE:



O melhor “atrai”, cria 
expetativa, ajuda a convencer.

A VERDADE:









5. QUE AJUDAS PRECISAMOS?



TODAS!



Reserve já lugar para si, família e amigos. 
Adiantar-nos a vossa entrada ajuda-nos a 
ter verba para as despesas que já temos.

Faça a pré-compra de pulseiras de entrada 
no nosso site ou no Santuário.

DIA 29 DE JUNHO, TRAGA A FAMÍLIA E OS 
AMIGOS E VENHA DIVERTIR-SE COMO 
NUNCA.

PRÉ-COMPRA DE PULSEIRAS/ENTRADAS:



Espalhe a notícia junto dos seus amigos e 
conhecidos. São várias as formas como o 
pode fazer:
- descarregar o cartaz do nosso site para enviar 

por e-mail ou colocá-lo no seu bairro e/ou local 
de trabalho;

- fazer like e share no nosso Facebook e 
Instagram;

- Por Whatsapp ou SMS;

AJUDA NA DIVULGAÇÃO :



Fazer o MELHOR ARRAIAL DE TODOS é 
uma tarefa ambiciosa e que requer muito 
boa vontade, energia e mão de obra. 
“Bracinhos” precisam-se! J

Inscreva-se como voluntário no nosso site 
ou no Santuário.

TORNAR-SE VOLUNTÁRIO:



Logística, comidas, bebidas, animação, bancas 
de venda ...de tudo isto se faz um arraial.

A lista de necessidades é enorme e há 
contributos possíveis para todos os gostos, 
possibilidades e carteiras.
Como contrapartida, colocamos o logotipo do 
patrocinador nas nossas peças de comunicação 
e, claro, emitimos recibo para efeitos fiscais 
sempre e quando nos for solicitado.

PATROCINAR, DOAR BENS OU DINHEIRO:



“TORNA FELIZ O 
MAIOR Nº POSSÍVEL 
DE PESSOAS”
Pe. Kentenich

JUNTOS FAZEMOS O ARRAIAL DA FAMÍLIA 2019



arraial.lisboa@schoenstatt.pt

Para eventuais dúvidas e contactos
E-mail:

https://www.arraiallisboa.schoenstatt.pt/
Site: 

EQUIPA:
Coordenação Geral e Logística: Mariana e Diogo Azancot + Rita e Manuel Mendes de Almeida
Bancas: Rita Murta
Patrocínios: Ana e Jorge Oliveira
Comunicação: Maria do Carmo e Tiago Menezes

mailto:arraial.lisboa@schoenstatt.pt
https://www.arraiallisboa.schoenstatt.pt/



