Caro Colega

XXXII ENCONTRO DO TCHIVINGUIRO

Mais um ano em que se vão reunir os alunos, professores, funcionários e
amigos do Tchivinguiro, Escola de Regentes Agrícolas,

CHARRUA

“ Dr Francisco Machado”.
Continuamos assim a ser resistentes relembrando os bons momentos que
passámos juntos.

2 de Junho 2018
Restaurante “ O PINTO ”
Marinhais
SALVATERRA DE MAGOS

Na nossa memória estão também todos aqueles que já partiram para “a
tal” longa viagem, mas que continuam a ajudar- nos a cimentar, cada vez
mais, o espírito e a união que nos caracterizam.
Assim, traz a família para reavivares memórias de muitos anos. Para
além do essencial convívio à volta da mesa, possas também contar e
ouvir histórias do teu tempo e guarda-las para o futuro, assim como as
imagens deste convívio em que certamente para além dos assíduos,
poderás encontrar alguém cujo paradeiro desconhecias.
É por tudo isto e não só, que a organização solicita que atempadamente te
inscrevas e efectues o pagamento.
É imprescindível a tua presença!!
Para qualquer esclarecimento entra em contacto com

Coordenadas GPS:

Lito Nunes Telemóvel 914702290

N 39.051 598, W-8.73113

Email: nuneslito47@hotmail.com

Associação
dos Amigos
do
Tchivinguiro
Tchivinguiro WebServices
Rua do Mercado, 28
3050-445 Pampilhosa Portugal

Restaurante O Pinto

Website: www.tchivinguiro.net

Estrada Nacional 118, Km 54

Email: tchivinguiro@sapo.pt

2125-115 MARINHAIS
Tlf: 263595130

http://restauranteopinto.blogspot.pt/2007/02/restaurante-o-pinto.html?m=0

tchivinguiro@gmail.com

Ficha de inscrição

Recepção - 11 Horas 2 de Junho 2018

Nome:______________
____________________

Almoço - 13 Horas

Morada_____________

EMENTA:

Telefone_____________

Entradas/Aperitivos

Adultos____x 35,00 €
_________ €
Crianças____x 15,00 €
_________ €
TOTAL_________ €
PREÇOS:

Almoço:
Sopa de Peixe
Bacalhau à lagareiro com batata a murro e couve saloia
Nacos de Vitela estufada

Sobremesas
Bebidas
LANCHE

Adultos - 35€
Crianças dos 3 aos 12 anos - 15€
NIB: PT50 0035077400045975300 11
(CGD)
Conta: 0774 045975300 (CGD)
Guarda o comprovativo de transferência

Caldo Verde, Camarão cozido, Tábua de queijos entre outros.
Por favor confirmar e efectuar pagamento até ao dia 03 Maio!
A inscrição só é considerada válida após o pagamento.

Onde ficar……. .
www.booking.com/Portugal/Hotéis

https://www.booking.com/hotel/pt/salvacasa

Villas SALVACASA

Por do Sol Guesthouse

https://www.facebook.com/casadosolguesthouse/

CASA ROBUSTO

http://www.casarobusto.com/pt-pt

