
FICHA DE INSCRIÇÃO  –  XX JORNADAS NACIONAIS DA PASTORAL FAMILIAR
14 a 16 de Novembro de 2008 – Centro Pastoral Paulo VI – Fátima

Nome: ___________________________________________________________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________________________________

Código Postal: ________  - _____  Localidade: ________________________________________________________

Telefone: _______________________  E-mail: __________________________________________________________

Diocese/Movimento: _______________________________________________________________________________

Custo geral indicativo, que inclui inscrição, alojamento e refeições (2 diárias) –  por casal   120,00 €
(suplemento para quarto individual – 20,00 €) –  por pessoa  70,00 €

Custo de inscrição indicativo (para quem não necessita de alojamento e refeições) –  por pessoa  10,00 €

O pagamento será feito durante as Jornadas, de forma anónima, em envelope fechado, para que entre todos possamos
partilhar e compensar as dificuldades que alguém porventura tenha em fazer face aos custos.
A recepção funcionará no Centro Pastoral Paulo VI, a partir das 18h30 de Sexta-feira, dia 14.  Para quem o pedir, o jantar de
Sexta-feira será às 20h00 na Casa N. Sra. das Dores, podendo ir lá ter directamente.

Este ano o alojamento e refeições terão que ficar distribuídos por três casas (Sra. das Dores, Sra. do Carmo e Santo Amaro),
o que implicará uma melhor definição do que cada participante pretende.  Neste sentido, pedimos que preveja e assinale as
refeições e dormidas que deseja:

Jantar de Sexta-feira  (só será possível para quem pedir antecipadamente) Dormida de Sexta-feira 

Almoço de Sábado Jantar de Sábado Dormida de Sábado Almoço de Domingo 
É favor devolver a ficha de inscrição, devidamente preenchida, até ao dia 27 de Outubro de 2008,

para o endereço postal, fax ou e-mail a seguir indicados:
Departamento Nacional da Pastoral Familiar – Quinta do Cabeço, Porta D – 1885-076  MOSCAVIDE

Tel.: 21 885 54 76  -  Fax: 21 885 54 77  -  E-mail: familia@leigos.pt
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