
Se és jovem… 
 
Se queres viver três 
dias  diferentes junto 
de outros jovens... 
 
Se gostas de reflectir, partilhar e descobrir… 
 
Se andas à procura de algo mais… 
 
Então tens os requisitos necessários para 
participares num Convívio Fraterno! Um 
encontro de três dias feito à medida da tua 
vontade de descoberta! 
 
Data: 25 à noite, 26, 27 e 28 de Julho de 2013 
Preço: 30€ (poderás efectuar o pagamento de duas 
modalidades: - Uma parte no acto da inscrição e outra no início 
do convívio; - Ou a totalidade no acto da inscrição) 

 
ATREVE-TE A PARTICIPAR 
E VIVE UMA EXPERIÊNCIA 
ESPECTACULAR... 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO CF 

 
Nome: _________________________________________________________ 

Morada: _________________________________________________________________ 

              __________________________________________________________________ 

Código Postal: _______ - ______     Localidade:__________________________________ 

Data de nascimento: ______/______/_______                               Idade: _______________ 

Telefone:  ___________________               Telemóvel:  ____________________________    

Email: ___________________________________________________________________ 

Habilit. Liter.: ______________________   Profissão: _____________________________ 

Paróquia / Grupo:  _________________________________________________________ 

O que esperas destes dias? __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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