email-circular 5/2016
Para: Pais dos alunos do 1º ciclo
ASSUNTO: Actuações do Coro, Concurso de Presépios e Festa de Natal

Caros Pais,
1. Actuação do Coro: No próximo dia 5 de Dezembro, pelas 15h, o nosso Coro de Alunos do
1º ciclo – “Planalto Voices” - vai actuar na Festa de Natal do Hospital da Estefânia. Os artistas
já estão convocados, e esperemos que consigam ir todos, e vimos por este modo convidar
todos a irem assistir a esta primeira actuação pública dos nossos rapazes. O Coro está
estupendo, com mais de 30 participantes, e pelos vistos têm feito bons progressos.
2. Concurso de Presépios: Por estes dias terá seguido em mão para todos o Regulamento do
Concurso de Presépios. Sem deixar de fazer o Presépio lá de casa, esta é uma actividade em
que estamos todos muito empenhados e que esperamos tenha pelo menos o mesmo êxito da
do ano passado. Depois de devidamente apreciados, a entrega dos prémios e Menções
Honrosas terá lugar logo a seguir à Missa da Festa de Natal.
3. Festa de Natal do 1º ciclo: Como já sabem, a Festa de Natal do 1º ciclo terá lugar no
próximo dia 12 de Dezembro, sábado, a partir das 11h00 com o seguinte horário:

11h00 – Apresentação da Festa e Boas Vindas
11h15 – Representação de Natal (no Refeitório), a cargo dos
professores e alunos do 1º ciclo
12h00 – Missa de Natal, com actuação do magnífico Coro de
Alunos, com a colaboração do Coro de Pais e Professores
12h50 – Apresentação dos Presépios premiados e entrega de
prémios do Concurso de Presépios do 1º ciclo (Salão Nobre)
Nas cartas que entretanto cada professor há-de enviar especificar-se-á a hora em que
os alunos têm de chegar ao Colégio – que será entre as 10h15 e as 10h30, em princípio
– e as indicações básicas dos adereços necessários. O Bar Estará aberto para quem
quiser tomar alguma coisa antes do “espectáculo”.
Sabemos que algumas Colaborações Familiares estão a preparar programas a seguir à
Missa e entrega de prémios, o que nos parece muito bem. Não deixem de confirmar
junto do professor dos vossos filhos a vossa presença e a de todos os que convidem
para este dia!

Por estes dias chegar-vos-ão as indicações sobre os Cabazes de Natal que a nossa Paróquia nos
costuma pedir nesta altura; contamos com a vossa generosidade e empenho para
conseguirmos colaborar para um Natal melhor as mais de 40 famílias que nos calharam ajudar
este ano.
Com os nossos melhores cumprimentos e votos dum bom e Santo Advento.

