Circ.Dir.nº69-2012/2013

ENCONTRO DOS CENTROS MARISTAS EM
FÁTIMA
Externato Marista de Lisboa

Comunicação para Professores, Alunos, Encarregados de Educação, Funcionários
Não Docentes e Amigos do Externato Marista de Lisboa
Vimos convidar toda a Comunidade Educativa do Externato a participar no Encontro dos
Centros Maristas em Fátima, a realizar no próximo dia 25 de maio. Com Maria, celebraremos a
nossa fé (“Vê mais além”) e agradeceremos a sua proteção maternal.
1. O programa é o seguinte:
08.00h – Concentração no Externato
08.30h – Saída do Externato
10.00h – Chegada e Bom Dia
11.00h – Eucaristia (Basílica da
Santíssima Trindade)

12.15h - Almoço
14.15h - Apresentações dos Centros no Paulo VI
16.00h – Encerramento
16.30h - Regresso a Lisboa

2. O preço da viagem de autocarro será de 12 € (inclui a faixa).
3. Todos os alunos que vão a Fátima, mesmo os participantes na apresentação do
Externato, devem inscrever-se junto do seu Director de Turma, entregando o talão de inscrição
e o cheque ou fazendo prova do pagamento com o respetivo cartão, impreterivelmente até ao
dia 23 de maio. O pagamento no quiosque não dispensa a entrega do talão de inscrição.
Quem viajar de carro e quiser adquirir a faixa deve levantá-la e pagá-la, junto da Secretária
da Direção, a partir do dia 20 de maio, ao preço de 2,00 € .
Só serão aceites desistências até 23 de maio. Estas terão de ser comunicadas à Secretária
da Direção pelo Encarregado de Educação. Não serão devolvidas importâncias a quem faltar.
Sendo este um momento particularmente importante para a vida do Externato, apelamos à
participação de todos.
Com os melhores cumprimentos
Lisboa, 08 de Maio de 2013.
O Diretor
Luís Baptista Esteves Virtuoso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Talão de inscrição a entregar ao D.T. até dia 23 de maio)
Eu, ____________________________ Enc. Educação do aluno nº (Informático) ______ do ____ Ano,
Nome __________________________, nº do cartão do aluno _________ - ou Professor / Funcionário.
1 -  Autorizo o meu educando a ir a Fátima nos autocarros alugados pelo Colégio.
2 -  Desejo transporte no autocarro para ____ pessoas (incluindo os alunos).
3 -  Não desejo transporte. Vou de carro e somos ____ pessoas.
Forma de pagamento:
Cheque n.º ____________________ à ordem de Externato Marista de Lisboa, valor; ________€
Comprovativo do pagamento através do sistema SIGE 3 (apresentar o cartão no ato de entrega).
Lisboa, ____ / ____ / _____

Assinatura: _________________________________________

