
 

     

Circular nº 279/3  setembro 2017 

Assunto: Encontro Jovens Amor de Deus em Solidariedade (JADES) 

 

Exmos. Pais e Encarregados de Educação: 

Gostava de convidar os vossos filhos/as para um encontro nos próximos dias 29 e 

30 de setembro para celebrar o espírito solidário que tentamos viver enquanto Família 

Amor de Deus. Podem participar alunos do 3º ao 6º ano, com actividades organizadas 

de acordo com a faixa etária dos alunos mas, que ao mesmo tempo, permita um intercâmbio 

entre todos. O encontro vai ter lugar na Pousada da Juventude, Lousã (Coimbra). Um 

local muito simpático e que podem espreitar na internet. Neste encontro participarão outros 

centros Amor de Deus. Será um momento de convívio, de partilha de experiências, de 

celebração deste espírito de ser feliz por estar disponível para ajudar.  

Assim:  

Saída, dia 29 de setembro às 9 horas, do Colégio; 

Regresso: dia 30 de setembro, previsto para as 17 horas no Colégio.  

ATENÇÃO: O almoço do dia 29 deve ser levado de casa para poder ser 

partilhado. 

A inscrição custa 40€ (Viagem Cascais-Lousã e regresso, t-shirt, refeições e 

alojamento). As inscrições estão abertas e terminam dia 26 de setembro. Cada aluno 

deve entregar a ficha de inscrição devidamente preenchida ao professor Diretor de 

turma, Secretaria ou na sala de Pastoral.  

Os alunos serão acompanhados por professores do colégio.  

Para qualquer esclarecimento adicional poderá contactar-me através de e-mail: 

cad.pastoral@gmail.com. 

Atenciosamente, 

Luís Adeganha 

 

 

 

 

C o l é g i o   d o   A m o r   d e   D e u s   -   C a s c a i s 



FICHA DE INSCRIÇÃO 

Encontro 29 e 30 de setembro de 2017 

 

NOME________________________________________________________________________ 

ANO____ TURMA____   Data de nascimento:______________ 

Contactos - Email:_______________________________ telemóvel:__________________ 

Nome do Enc.. de Educação______________________________________________________ 

Contacto telefónico:________________________ E-mail.:_____________________________ 

 

Assinatura do Enc.. de Educação:_____________________________________________ 

Data:       /          /   

 

TERMO DE CONSENTIMENTO – Encontro de 29 e 30 de setembro 2017 

Eu, abaixo assinado ____________________________________, portador  do B.I/CC nº 

_________________, residente na rua _________________________________________ . 

Eu, abaixo assinado ___________________________________, portador do B.I/CC nº 

_________________, residente na rua _____________________________________________, 

declaramos pelo presente documento e para os devidos e legais efeitos, que autorizamos o/a 

nosso/a filho/a  _______________________________________________________, nascido/a  

a ___________, natural da freguesia de _________________ , concelho de _______________, 

portador do B.I/CC nº___________________, a participar no encontro de JADES e assumimos 

inteira responsabilidade por qualquer acto que o/a meu/minha educando/a possa fazer 

durante a atividade entre os dias 29 e 30 de setembro,  na Pousada da Juventude da Lousã, na 

companhia de  professores e monitores. 

              Cascais, ______ de __________________ de 2017 

 ______________________      _____________________                  

 (mãe)      (pai) 


