
Regressaram Por Outro Caminho 

2021-2022 

                                                       
 
 

 

Colégio de Santa Doroteia 

Av. Marechal Craveiro Lopes, 1 - 1749-012 Lisboa | Tel.:217 570 311 

 www.csdoroteia.edu.pt  |  email: csdoroteia@csdoroteia.edu.pt  

 

Circular n.º 9 - 2021/2022 

Lisboa, 9 de dezembro de 2021 

 

 

Caros Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos do 12.º ano, 

 

 

No próximo dia 14 de dezembro, realiza-se o Serão de Natal dos nossos Alunos 

Finalistas. Como sabem, há já bastante tempo que um grupo alargado de Pais tem estado 

empenhado na preparação deste momento que julgamos tão importante para a nossa 

comunidade escolar. Não podemos estar mais contentes com o espírito de colaboração 

que se tem criado entre todos os que, de alguma forma, preparam este Serão de Natal. 

Ao mesmo tempo que preparamos o nosso Serão de Natal, assistimos com 

preocupação ao agravamento no país da situação epidemiológica, e às medidas mais 

restritivas aplicadas pelas autoridades a toda a sociedade. Como instituição responsável, 

não podemos deixar de estar atentos a esta situação, tomando todas as medidas possíveis 

para preservar o bem-estar de todos.  

Para evitar situações de possível contágio não teremos este ano no Serão de Natal 

o habitual jantar partilhado. Começamos às 20h com a Eucaristia, passando de imediato 

para um momento preparado pelos Pais e Alunos no auditório do Colégio. Na entrada do 

Colégio, iremos solicitar o certificado de vacinação e/ou o de recuperação da doença. 

Era também nossa intenção pedir a todos os participantes no Serão a realização de 

testes Covid-19, PCR, ou antigénio. Não se afigurando possível satisfazer este pedido, dado 

a escassez de testes nas farmácias, pensamos que a medida mais apropriada será a 

limitação ao mínimo possível do número de participantes no Serão, sem desvirtuar o seu 

espírito. Sendo assim, temos que limitar a presença neste nosso convívio unicamente aos 

nossos Alunos e aos seus Pais. Não é a decisão que nos agrada, mas é a que torna possível 

a realização deste momento que esperamos inesquecível e de grande sintonia entre todos.  

Com toda a amizade, 

 

Carlos Nobre 

Maria Cabanas 

Irmã Margarida Ribeirinha 

 


