
Bem-vindos 
a Friburgo
Sábado, 8 de outubro de 2022



Programa O Conselho Municipal da cidade 
de Friburgo tem o prazer de dese-
jar-lhes boas-vindas 
dia 8 de outubro de 2022.
Caros novos moradores da Cidade de Friburgo,

Por fazerem parte das pessoas que chegaram a Friburgo durante o ano passado, o 
Conselho Comunal gostaria de vos dar as mais cordiais boas-vindas. Com esse obje-
tivo, nós os convidamos a participar de um evento de boas-vindas que será realizado 
sábado, dia 8 de outubro de 2022.

A participação nesta sessão é livre e gratuita. No entanto, por motivos de organi-
zação, está sujeita a inscrição. Para participar, preencha o formulário em anexo e 
envie-o até sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Você também pode se inscrever 
online: www.ville-fribourg.ch/form/bienvenue-a-fribourg.

Para mais informações, o gabinete de Coesão Social está à vossa disposição por
telefone número 026 351 71 06, por email bienvenue@ville-fr.ch.

Na expectativa de vos receber e acolher como novos residentes da Cidade de  
Friburgo, enviamos os nossos melhores cumprimentos.

Em nome do conselho comunal da Cidade de Friburgo,

O Presidente da Câmara  O secretário da cidade 

Thierry Steiert David Stulz

A partir das Acolhimento dos participantes
10 :00 Sala de Festas, Chemin Saint-Léonard 1, 1700 Friburgo 

	 (de	ônibus:	TPF	parada	«Poya».)

10 : 30	 Evento	oficial
 • Acolhimento realizado pelo Presidente da Câmara,              
	 Sr.	Thierry	Steiert	e	o	Conselho	Municipal 
 • Animação realizada por artistas de Friburgo 
	 •	Apresentação	do	Município	de	Friburgo	e	dos	seus		 	
	 Serviços	Municipais 
 • Fórum de esclarecimento de dúvidas e stands de informação

11:30	 Aperitivo	/	Visita	dos	estandes

12:30	 Fim	da	sessão	de	acolhimento

12:30	-	15:00	 Visita	guiada,	à	pé,	pela	cidade	(com	inscrição)



Ficha de Inscrição
Apelido(s)   

Nome(s) próprio(s)   

Morada  

Telefone  

E-mail   

Sessão de boas-vindas  (10:30 - 12:30)

 Quero participar na cerimónia de boas-vindas

Número	de	pessoas:	...................adultos...................crianças

A cerimónia será realizada em Francês, mas será organizada uma tradução conforme 
seja	possível.	Se	precisar de tradução,	agradecemos	que	nos	indique	a	língua	
desejada................................................................................................................................................

Visita guiada  (12:30 - 15:00)

 Quero participar na visita guiada

Número	de	pessoas:	 

Língua	da	visita:					 	Francês			  		   Alemão       Inglês      Italiano   	Espahol					

La	inscrição	na	visita	guiada	é	definitiva.	Caso	não	lhe	seja	possível	estar	presente,	
agradecemos	que	o	comunique	ao	gabinete	de	Coesão	Social.

As pessoas com mobilidade reduzida podem contactar a Coesão Social para obter 
informações	sobre	o	acesso	a	visita	guiada	e	para	que	sua	vinda	seja	facilitada.

 

Local e data   

Assinatura   

Enviar o formulário preenchido até sexta-feira, 16 de septembro 2022.

Por correio, para: Ville	de	Fribourg,	Cohésion	sociale,	Bienvenue,	rue	de	l’Hôpital	2,	 
1700 Fribourg
Por email para: bienvenue@ville-fr.ch
Online:	www.ville-fribourg.ch/bienvenue-a-fribourg


