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FAMÍLIA ADALS 
2011/2012 

 Não é filme, mas é o TERROR!  com AMOR! 

Programação de Final de Ano 
Vale lembrar que é uma provável programação de Final de Ano. Pode haver algumas (muitas) 
alterações! 
 Sexta Feira  -  30/12/2011 – Chegada    a partir 18:00 h ....O mucuvuqueiro vai se chegando!! 
20:00h Janta pra quem já chegou!! 
21:30 hs – encontro no salão de eventos 
22:00h – Parece que tem umas brincadeiras  
 

Sábado – 31/12/2011 
7:30h até as 9:00h – Café pra quem quize! 
10:30h – Revelação Amigo Secreto das Mulheres (leia-se Calcinhas) 
12:01h – Vamo Começar a Churrascada, mas não sei que hora vai tá pronto... na área do Camping 
(Levar talhares, prato, copo descartável, toalha de papel,refri/suco, pepino em vidro, cuca, pêssego 
em lata, tomate, conservas, (mistura para o churrasco) =   
14:00h – Começa os tal de Chá Verde, Vermelho, da Panela, De Bebê e de Xixi (com o Babin?!) 
16:27h – Troca dos livros com os inteligentes, filosofos, doutorandos da familia. Organização com 
Rudah! 
16:57h – Hora do Pinico, NÃO PODE M-I-J-A-R NA PSCINA! 
17:00h – Agora eu quero so ver os Corajosos Mucuvucos que vão desce o Tobogã de 100metros!! 
Nesta hora também dá pra entra na tal de pscina! 
19:00h – Preparem-se as Canelas, Protejam-se as partes intimas, que vai começa mais um Classico 
(barulho de Torcida) 
Time dos Sem Camisas Versus Time dos Galaticos Com Camisa!! é realmente um Classico! 
depois do jogo vai ter a tradicional briga das torcidas organizadas, que organizaram pela internet de 
se encontrar dpois do jogo para brigar! (é brincadeira) 
20:39h – Pessoal pode comer um lanche reforçado!   Lanche  - cada família leva algo para 
compartilhar com os outros... 
21:20h – Encontro com todos na Sala de Eventos......Amigo Secreto (revelação), não esqueça do 
meu presente! 
22:20h – Tan, tan, tan, tarã tantan, tan, tan, tan, tarã tantaaan. (nao é o tan, é a musica do jornal 
nacional, hehe).. ..  
00:00h – Feliz Ano Novo de NovoFeliz Ano Novo de NovoFeliz Ano Novo de NovoFeliz Ano Novo de Novo!  Vamo assistir os fogos que diz que são bonitos no 
Tuias! 
00:30h – Vamo ceiar que eu tô Com fome, aquele lanche reforçado foi pouco!!    Ceia Ceia Ceia Ceia –––– No  No  No  No 

RestauranteRestauranteRestauranteRestaurante 

Domingão 1º de janeiro de 2012 
07:30h até 9:00 -  Cafézão 
10:00h – Quem kizer entra na pscina! Se tiver kente eu vo entra! 
11:00h – A mais classica das Classicas fotos de Final de Ano, todo mundo junto em Algum Lugar dos 
Tuias pra tira 349 fotos com 29 fotografos que vão ficar correndo para aparecer na foto! 
12:00 h – Almoço, já tava ficando com fome! 
13:00h – Começam as despedidas tradicionais, nada de choradeira!! 

Feliz Olhar Novo para o Ano que se inicia!!!  
Até o próximo........ encontro dos MUCUVUCOS... 

                                                          Tchau Mucuvuquedos... 


