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Caminhada de Celebração do Centenário das Aparições de Fátima 

CIRCULAR Nº 178/3 de 12 /05/2017 

Exmos. Encarregados de Educação, 

Reenviamos o convite a todos os alunos do Segundo Ciclo, com a esperança de que, acompanhados pelas suas 

famílias, se juntem a nós para caminharmos juntos até Fátima no dia 17 de junho de 2017, no âmbito da celebração do 

Centenário das Aparições de Fátima.  

Esta atividade tinha sido adiada, devido às condições climatéricas que se faziam sentir no dia previsto para a 

realização da mesma. 

 

Assim, vimos, agora, dar algumas informações importantes para esse dia:  

- Ponto de Partida: Azenhas Bar, Rua de S. Luís, Lagoa do Furadouro, Ourém, N349 

- Hora de Encontro no ponto de partida - 9 horas 

- Percurso – Caminho de Fátima 

- Horário da Eucaristia - 12:30 - 13:15, na Capelinha das Aparições (se possível) 

Material necessário para os caminhantes:  

- roupa e calçado confortáveis e adequados às condições climatéricas; 

- colete refletor; 

- água; 

- lanche; 

- chapéu; 

- lanterna. 

 

Relembramos que os pais terão de assegurar o transporte dos participantes até ao Ponto de Encontro, bem como 

o regresso de Fátima.  

Nota: Os pais poderão deixar o automóvel na Casa Provincial das Religiosas do Amor de Deus, R. S. João de Deus, 5, 

2495-456 Fátima. 

 

Notas: 
1. A realização da atividade depende de um número mínimo de 25 alunos inscritos, independentemente do número de 
pais. 
2. A data limite para entrega do destacável ao Diretor de Turma é 1 de junho de 2017. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eu, Encarregado(a) de Educação de __________________________________________________________, aluno(a) 
número _______ da turma ________, autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa) o meu educando a participar na 
Caminhada de Celebração da Aparições de Fátima, tendo tomado conhecimento de que é necessário assegurar o 
transporte. 


