Lisboa, 26 de Janeiro de 2011
Caro(a) Colega,
Foi criado em 2008 o Grupo de Caminheiros da Ordem dos Farmacêuticos.
Este Grupo de Caminheiros da Ordem, aberto a todos os farmacêuticos, familiares e amigos, pretende
promover o convívio e as relações pessoais e humanas, através da organização de um conjunto de
passeios pedestres e outras actividades ao ar livre.
De entre as actividades que pretendemos promover contam-se passeios pedestres, de um ou mais
dias, de cariz cultural e lúdico, fins-de-semana outdoor e percursos por etapas e peregrinações, entre
outras.
Consideramos que as actividades extra-profissionais são fundamentais para a criação de um bem estar
social, afectivo e de reforço da amizade e do companheirismo entre colegas e amigos.
Assim, temos o grato prazer de lhe apresentar o programa para a 1ª actividade do renovado Grupo de
Caminheiros com uma peregrinação de Santiago de Compostela ao Cabo Finisterra a decorrer entre
os dias 8 e 12 de Junho, com acompanhamento espiritual por um membro da Igreja.
Sugerimos-lhe também outra actividade a realizar em Outubro que é uma viagem a essas magníficas
ilhas que são o Faial, São Jorge e Pico, conciliando, neste caso, algumas caminhadas e a descoberta de
algumas das belezas naturais do nosso país, os Açores.
Para quem sente um forte apelo de descobrir novas sensações, e de partir sempre, não só em busca da
diferença mas também de si próprio… Inscreva-se!
Convidamo-lo a ler o programa que juntamos em anexo, e a inscrever-se nesta iniciativa do Grupo de
Caminheiros da Ordem dos Farmacêuticos, enviando-nos a Ficha de Inscrição depois de devidamente
preenchida, por FAX ou E-mail.
Com os melhores cumprimentos,

O Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos

_____________________________________
Prof. Doutor Carlos Maurício Barbosa
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO
Pretendo inscrever-me no seguinte programa:
PEREGRINAÇÃO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA AO CABO FINISTERRA DE 8 A 12 de JUNHO
PROGRAMA:
Dia 8: Partida de Autocarro de Lisboa/Marquês de Pombal pelas 10H00, com passagem por Coimbra
(Casa do Sal) 12H30, e Porto (Estação de Metro do Estádio do Dragão) 14H30; chegada a Santiago
pelas 19H00, check in e jantar;
Dia 9: Missa na Catedral de Santiago às 10H00 e partida para a peregrinação Santiago – Cabo Finisterra
de 84 km em 3 etapas;
Dia 12: Partida do Cabo Finisterra em Autocarro de regresso a casa, passando pelos mesmos locais da
ida.
Custo da inscrição (inclui viagens em autocarro e alojamento de 4 noites, regime de APA) - 190,00 €.
NOTA 1: para esta actividade é permitida a inscrição de familiares e amigos dos membros da OF.
NOTA 2: a data limite de inscrição é 29 de Abril de 2011.

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
(FAX: 213 191 399 ou E-Mail: direccao.nacional@ordemfarmaceuticos.pt)
N.º de pessoas:
Nome:

Membro n.º:

E-mail:

Contacto telefónico preferencial:

NIB P/ Transferência Bancária:
Junto cheque n.º

sobre o Banco

no montante de

Desejo recibo em nome de:

€.

Contribuinte:

Manifesto o meu interesse em participar no(s) seguinte(s) programa(s), pelo que pretendo receber
informações adicionais:
Açores: Faial, São Jorge e Pico – 1 a 5 de Outubro de 2011
Nome:
E-mail:

Membro n.º:
Contacto telefónico preferencial:
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