Circular n.º
50-2018/2019

Conselho
Diretivo

12 de abril
de 2019

Assunto: VII Encontro de Antigos Alunos, Professores e Funcionários

Prezado amigo(a),

É com alegria que o CAOD – Colégio Adventista de Oliveira do Douro, no âmbito das comemorações
dos seus 45 anos, lhe escreve na esperança de o encontrar bem e com a certeza de que recordará
esta instituição com carinho.
Pois é, já lá vão 5 anos desde o último Encontro de Antigos Alunos, Professores e Funcionários e o
projeto de promover mais um destes Encontros, o 7.º, neste caso, tem entusiasmado professores e
funcionários do CAOD que estão desejosos de proporcionar a todos quantos fizeram parte desta
“família”, momentos de reencontro com colegas, professores, funcionários e também com Deus.
Este encontro, para o qual o convidamos, está aberto à presença dos seus familiares. Será durante o
fim-de-semana de 4 e 5 de maio de 2019 e decorrerá nas instalações do CAOD.

Subordinado ao tema “Olhar CAOD”, este evento procurará proporcionar a todos um olhar familiar,
académico, de memórias, de louvor e de adoração a Deus.
No Sábado, dia 4, haverá da parte da manhã um programa de louvor e adoração e da parte da tarde
um programa cheio de boas recordações, lembranças, partilha, música e convívio, pensado e
preparado para todos os antigos alunos, professores e funcionários. O local será o Polivalente. Visto
que este dia será o momento de maior concentração de participantes, está preparado um almoço
convívio no refeitório para o qual é necessário proceder a uma inscrição até ao dia 30 de abril.
Já no Domingo, dia 5, haverá, pelas 9h00, um programa pensado, não só, mas sobretudo, para os
alunos que frequentaram o Internato. Às 9h00 será servido o pequeno-almoço, seguindo-se uma
meditação e momentos de convívio que também poderão ser de “trabalho manual” e de “estudo”. Se
foi aluno do internato ou tem curiosidade em conhecer como era e é a vida de internato, contamos com
a sua presença neste programa de domingo de manhã.
As refeições, a saber, o almoço de sábado e o pequeno-almoço de domingo, serão cobradas segundo
o valor apresentado na inscrição. Para se poder inscrever neste encontro, nomeadamente a reserva

da(s) refeição(ões), será necessário o preenchimento da inscrição/destacável em anexo e enviá-la por
CTT ou e-mail ou através do preenchimento do formulário on-line disponível neste link ou no facebook
do Colégio. O pagamento poderá ser feito por transferência bancária para o prestador de serviço de
catering ou em numerário no domingo de manhã.
Acreditamos que tenha curiosidade em ver com os seus próprios olhos a evolução daquela que foi a
sua escola, os seus projetos do presente e visão para o futuro, mas sobretudo em rever os seus
colegas.
Bem, amigo, em nome de todos os atuais professores e funcionários do CAOD, despedimo-nos
contando com a sua presença no VII Encontro dos Antigos Alunos, Professores e Funcionários.
Com amizade,
O Diretor,

A Administradora,

____________________________

________________________________

(Prof. Tiago Mendes Alves)

(Dr.ª Rita Duarte)

