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CONVITE 

O Clube Aprender com Artes e a  Escola EB2,3 D. 

Manuel de Faria e Sousa, convidam V. Ex.ª para o Lei-

lão Solidário, no dia 7 de junho de 2018, pelas 21h30, 

na Biblioteca da Escola. 

O  leilão será iniciado com a atuação dos alunos do Con-

servatório de Música de Felgueiras,  seguido do leilão 

das telas realizadas no Clube, revertendo a verba para a 

Associação dos Amigos dos Animais de Felgueiras. 

A cerimónia contará com a presença dos alunos, profes-

sores responsáveis, Associação de Pais da Escola, Asso-

ciação dos Amigos dos Animais de Felgueiras, os pais e  

encarregados de educação, Direção da Escola e toda a 

comunidade educativa.. 



Escreva aqui texto que descreva resumidamente o evento, a 

pessoa que está a patrociná-lo e a razão pela qual o evento vai 

decorrer. Também pode indicar se é necessário RSFF. 

Descreva a sua localização por marco ou área da cidade. 

Data: 00/00/00 

Hora: 00:00 

Contacto: 555 555 5555 

Título da festa 

de caridade 
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junho de 2018, pelas 21h30, na Biblioteca da Escola. 

O  leilão será iniciado com a atuação dos alunos do 

Conservatório de Música de Felgueiras,  seguido do leilão das 

telas realizadas no Clube, revertendo a verba para a 

Associação dos Amigos dos Animais de Felgueiras. 
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Endereço da actividade 
Linha de endereço 2 

Linha de endereço 3 
Linha de endereço 4 

Tel: 219-235-401 
Fax: 219-235-401 

Correio electrónico: alguem@example.com 

Organização 

 da empsa 


