
Atenção aos pais e encarregados de educação: 

1. O Acampamento prestará a assistência imediata às crianças, em caso 

de doença ou acidente. No entanto, as despesas decorrentes dos 

mesmos não serão da responsabilidade do Acampamento. 

2. Para assistência médica, em caso de doença, cada campista deverá 

juntar à sua inscrição uma fotocópia do seu cartão de Utente de 

saúde/Cartão de Cidadão. 

3. O Centro Evangélico é titular de um seguro de responsabilidade civil. 

Este seguro cobrirá os acidentes que sejam provocados por deficiente 

funcionamento do equipamento do Centro, contudo não cobrirá 

acidentes originados pelas atividades recreativas ou outras do 

acampamento. 

4. A Associação da Acção Bíblica está licenciada com o alvará nº 347 pelo 

IPJ e possui livro de reclamações. 

 

Convite aos pais, familiares e amigos das crianças  

 

Na Sexta-feira, 28 de Julho, estão convidados para assistir e 

participar no serão do acampamento às 21h. 

São também convidados para a Festa final do Acampamento que se 

irá realizar pelas 15h no Domingo dia 30 de Julho. 

 

O final do acampamento está previsto para cerca das 17:00h 

Até breve! 

  

Sempre Feliz 
 2017 

 

 
 

Quando? 
De 23 a 30 de Julho 

(Chegada às 15h) 
 
 

Ch 
 

 
 

Quanto? 
100€ 

(Tudo incluído, exceto 
deslocações). 

 

Onde? 
No Centro Evangélico 

da Acção Bíblica. 
Bias do Sul - Olhão 

 
Para quem? 

Dos 8 aos 11 

anos e meio. 

 

O que se faz lá? 
 o Ouvimos histórias! 

o Vemos fantoches, 
slides e outras 
surpresas! 

o Concursos 
o Muitos jogos! 
o Praticamos desporto 
o Vamos à piscina! 
o Pintamos 
o Workshops de 

música, trabalhos 
manuais e muitos 
mais! 

Sempre Feliz 
 

Data limite de 
inscrição: 

9 de Julho de 
2017 

Limite de 85 campistas, 

uma vez lotado, o 

acampamento não 

aceitará mais inscrições. 

Acampamento 



FICHA DE INSCRIÇÃO 

1. Para ser válida, deve ser acompanhada de 80 €. 
2. As crianças que queiram viajar com bilhete de grupo da zona de Lisboa, 

Setúbal, Sesimbra, etc, devem contactar Tiago Calisto 96 56 07 254 
3. Por favor, envie esta ficha, devidamente preenchida e acompanhada de 

fotocópia do cartão de cidadão (frente e verso), antes do dia 09 de Julho de 
2017, para Tiago e Miriam Calisto. 

 

NOME________________________________________________________ 

MORADA______________________________________________________ 

RUA _____________________________________________________ 

N.º______ CP__________-________LOCALIDADE____________________ 

TELEFONE: Residência__________________ Outro__________________ 

NASCIMENTO: Dia____ Mês_______ Ano_______ IDADE: ____________ 

Permito que o meu educando participe no acampamento e tomei conhecimento de 
todas as informações contidas nesta inscrição. 

ASSINATURA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

........................................................................................ DATA:___/___/____ 

Não autorizo a divulgação de imagens do meu educando:  

OBSERVAÇÕES (alergias, doenças, etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

VIAGEM (para a zona de Lisboa) 
O meu filho viajará com bilhete de grupo em comboio         Sim              Não  
 
POR FAVOR, NÃO ESCREVA NADA NESTE ESPAÇO: 

 

Pagamento por transferência bancária: 
 

NIB: 0035 0303 0009 4345 7302 6 
Importante! É obrigatório o envio/entrega do comprovativo da 

transferência bancária junto com a inscrição, e acrescentar o nome do 
campista da descrição da transferência. 

 

Contactos e Endereço para envio de inscrições: 
 

 Tiago e Miriam Calisto: 
  Morada: Rua Galileu Saúde Correia  
    n.º18 2ºD 
    2800-692 Almada 

 Tlm: 96 56 07 254 (18h às 21h) 

          E-mail: Tiago.pcalisto@gmail.com 

                Andreia Calisto: Tlm: 91 28 11 198 
                           

Pedimos aos pais que telefonem apenas em caso de urgência e à hora do 
jantar (entre as 19.30h e as 20.30h).  
Por favor, não telefonem fora desta hora. 

 
- Bíblia (Se não tiveres, podes comprá-la no acampamento)                     
- Material escolar (feltros, lápis de cor, borracha, tesoura, etc..) 
- Pijama e roupa (interior e exterior). 
- Casaco ou camisola quente (indispensável, porque pode fazer frio) 
- Fato de banho, touca de piscina, chapéu e toalha. 
- Escova de dentes, pasta, sabonete, champô, escova de cabelo.       
- Um saco de plástico, para pôr a roupa suja. 
- Repelente para mosquitos e melgas, marcado com o teu nome. 
- Protetor solar. 
- Podes ainda, trazer algum dinheiro, se quiseres, para comprar um livro, 
uma lembrança, etc. 
- Saco cama ou lençóis 
- Se quiseres traz uma roupa bonita para a festa final 

 
 
 

- Objetos de valor (pulseiras, brincos de ouro, psp, telemóvel, etc.) Sinal                                                 

                                

Falta 
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