COLÉGIO DO AMOR DE DEUS
REF.: 82/3 * 25-02-2019
Assunto: Peregrinação Nacional Amor de Deus, 28 de abril de 2019

Estimados Pais e Encarregados de Educação
No âmbito dos laços que nos unem como Família Amor de Deus, venho convidar-vos a participar com a vossa
família e amigos na celebração dos 155 anos de fundação da Congregação Religiosa das Irmãs do Amor de
Deus, que terá lugar no Santuário de Fátima, no próximo dia 28 de abril, domingo.
À luz do nosso tema anual a ESCUTA e guiados pelos ideais pedagógicos do Padre Usera – uma educação integral e
promotora da dignidade da pessoa - celebraremos e agradeceremos em Família tantos anos de história e de
memórias que constituem a família que hoje somos.
Em ordem a ir preparando o coração e o que for necessário para esta peregrinação, apresento o programa:
07:30 – Saída do Colégio – para quem for em autocarro
09:30 – Concentração no recinto, atrás da Basílica da Santíssima Trindade, de onde seguiremos em procissão para
a Capelinha;
10:00 – Participação no Rosário, da Capelinha;
11:00 – Participação na Eucaristia internacional, no recinto;
Almoço livre – cada um ou cada família organiza-se;
15:00 - Tarde festiva no Centro Paulo VI
Haverá transporte em autocarro. Quem desejar pode ir em transporte próprio. Quem vai em transporte próprio,
no ato da inscrição deverá pagar 3€, por pessoa, o que corresponde ao custo do KIT identificativo dos peregrinos
(cachecol e guião). A quem optar pelo transporte em autocarro o valor por pessoa é de 12€, preço que inclui o Kit
e a viagem de ida e volta. A inscrição é válida mediante o pagamento que deve ser feito em numerário
Dar-nos-ão grande alegria se nos quiserem acompanhar neste ANIVERSÁRIO para nós tão significativo.
As minhas saudações amigas
A Diretora Geral
Ir. Maria Natália Soares dos Santos

--------------------------------- Destacar e entregar na secretaria até ao dia 15 de março ----------------------------------Inscrições Peregrinação dia 28 de Abril
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Irei em transporte Próprio_____ Nº de Pessoas_________
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