
Vivemos dias muito cheios: ocupados com a logística familiar, trabalhos
exigentes, as preocupações com a carreira e o futuro, os desafios da família
alargada e dos amigos, as questões orçamentais, as rotinas domésticas e
milhares de decisões... Entretanto, na sucessão dos dias, vamos mudando -
cada um de nós, marido e mulher, cada um dos nossos filhos, os nossos
projetos e a realidade à nossa volta.
Por tudo isto é difícil fazer paragens que nos permitam perceber em conjunto o
que é essencial, e torna-se fácil perder de vista o que mais queremos ou o que
é mais importante para o nosso casamento e para a nossa família.

Desta constatação (primeiro em Espanha, e desde 2014 a crescer em Portugal)
nasce O RELÓGIO DA FAMÍLIA: uma oportunidade para, em casal, mergulhar com
profundidade na realidade do seu casamento e dos seus frutos e, em conjunto,
dar um novo fôlego ao projeto da família.

Na metodologia do Relógio da Família, os grandes protagonistas são os
membros do casal. Por isso, como diz a equipa da Edição de Braga, “de nós,
particularmente, não esperem muito, muito menos palestras! De vós, de modo
especial, esperem tudo.”

“O Relógio da Família é uma ferramenta para promover o projeto de cada 
família, seja qual for a circunstância em que se encontre” (El Reloj de la Familia)



PARA QUEM? 

QUAL O VALOR? 

QUEM  ORIENTA O RELÓGIO DA FAMÍLIA? 

COMO ME INSCREVO?

CONTACTOS:

QUANDO E ONDE?

1º Fim de semana 2º Fim de semana Local

Palmela 24 a 26 de setembro de 2021
(sexta às 21h30 até domingo às 17h30)

13 e 14 de novembro de 2021
(sábado às 9h00 até domingo às 17h30)

Casa de Oração de 
Sta. Rafaela Maria

Rodízio I 8 a 10 de outubro de 2021
(sexta às 21h30 até domingo às 17h30)*

27 e 28 de novembro de 2021
(sábado às 9h00 até domingo às 17h30)

Casa de Retiros  
Sto. Inácio Loyola 

Rodízio II 22 a 24 de outubro de 2021
(sexta às 21h30 até domingo às 17h30)*

11 e 12 de dezembrode 2021
(sábado às 9h00 até domingo às 17h30)

Casa de Retiros  
Sto. Inácio Loyola 

Soutelo 19 e 20 de fevereiro de 2022
(sábado às 9h00 até domingo às 18h00)

23 e 24 de abril de 2022  
(sábado às 9h00 até domingo às 18h00)

Casa da Torre

Zona 
Centro

23 e 24 de abril de 2022
(sábado às 9h00 até domingo às 17h30)

18 e 19 de junho de 2022
(sábado às 9h00 até domingo às 17h30)

Local a confirmar

O QUE IMPLICA? 

Dedicar dois fins de semana por inteiro - que incluem tempo de reflexão individual, tempo de 
partilha e crescimento em casal, e também tempo em grupo.

*o jantar de sexta-feira (às 20h) é opcional

Para casais, em qualquer fase do seu casamento.
Isto significa que quem tem filhos pequenos, terá de os deixar com os avós, tios ou baby-sitter.

O valor varia consoante as casas, e inclui a atividade, estadia e refeições.
Palmela: 142€ por casal, por fim de semana, mais 20€ de inscrição.
Rodízio: 140€ por casal, por fim de semana, mais 20€ de inscrição. (o jantar de sexta feira,
opcional, tem o valor de 20€/casal)
Soutelo: 150€ por casal, por fim de semana (inclui inscrição). 125€ por casal, sem dormida.
Zona centro: 140€ por casal, por fim de semana, mais 20€ de inscrição.

Cada edição será orientada por uma equipa de casais de várias idades e terá apoio dos Padres
Álvaro Balsas sj, António Júlio Trigueiros sj, Nuno Tovar Lemos sj ou Vasco Pinto Magalhães sj.

Edições de Palmela, Rodízio e Centro: preenchendo o formulário online
(https://forms.gle/ir8EhC37aExxdKsa6). As inscrições são limitadas e serão aceites por ordem
de chegada. Após confirmação da vaga, será pedido o pagamento da inscrição de 20€ (por
casal) para o IBAN PT50 0193 0000 1050 1966 3368 2 (Banco CTT).

Soutelo: através do e-mail casadatorre@jesuitas.pt.

O nosso site – relogiodafamilia.wordpress.com – inclui uma lista de dúvidas frequentes. Para
outras questões, contacte-nos através do email relogiodafamilia@gmail.com. Para questões
relacionadas com a edição de Braga, contactar o (+351) 253 310 400 (Casa da Torre).
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