
CONVITE 
AMIGO: Sabes quem foi o Abraão? Se gostas de aventuras anda descobrir no próximo 

encontro do Pré-Seminário para rapazes do 5º e 6º anos! Vem ter connosco no dia 10 

de Novembro, no Seminário de Aveiro, numa actividade entre as 9h30 e 18h00. Aqui 
poderás vir conhecer o seminário, jogar futebol, fazer novas amizades, e conhecer 

melhor quem chamou Abraão.  
Não te esqueças de trazer, caderno e esferográfica, equipamento de desporto e objectos 

de higiene e se quiseres uma oferta livre e facultativa para o seminário. Pelas 17 horas 
celebraremos a Eucaristia para a qual convidamos os teus familiares.  

Confirma a tua presença até dia 7 de Novembro.  
Com amizade, 

 P. João Santos 

 
INSCRIÇÃO 

Encontro candidatos dos 5º e 6º anos | Sábado 10 de Novembro | 9h30-18h00  

Nome ______________________________________________________________ 

Cartão Cidadão ________________________ NIF ___________________________ 

Data de nascimento ___/___/_____  Idade _____________ Ano escolar _________ 

Paróquia ________________________ Serviço paroquial ______________________ 

Morada________________________________ Código postal ______- _____ ______ 

Telemóvel ___________ e-mail ___________________________________________  

Pré-Seminário de Aveiro | A/C Pe. João Santos | Av. João J. Magalhães |3814-506 Aveiro 
e-mail: pre@seminarioaveiro.org |  tlf. 234 422 171 | 938306914 
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