
 

 

 

Pluribus verbis 
 

Inscrições para o fim de semana 

 

 

1. TIPOLOGIA DAS TENDAS -  No local devido indicar um dos seguintes códigos: 
 

Nº QUARTOS CÓDIGO 1  Nº PESSOAS CÓDIGO 2 

1 Q1  1 a 2 P12 

2 Q2  3 P3 

3 Q3  4 P4 

4 ou mais Q4  5 ou mais P5 
 

Exemplo indicativo 1: uma tenda tipo CANADIANA para QUATRO pessoas: Q 1 P 4  

Exemplo indicativo 2: uma tenda tipo FAMILIAR COM TRÊS QUARTOS para CINCO pessoas: Q 3 P 5 
 

2. PRAZOS DE INSCRIÇÃO E MODALIDADES DE PAGAMENTO  
 

 PRAZO ÚNICO: de 22/05/2018 a 05/06/2018 
 

Nacionais, Outras Associações e Estrangeiros até aos 2 anos - - - - - Inscrição Gratuita 

Nacionais, Outras Associações e Estrangeiros dos 2 aos 12 anos - - - - - 30,00€ 

Nacionais, Outras Associações e Estrangeiros restantes - - - - - 60,00€ 
O pagamento tem de ser efectuado na totalidade, por uma só vez, e dentro do prazo estabelecido. 

 

3. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

- A entrada em campo será efectuada através de “Chek-In” apenas entre as 20:00h de sexta feira (dia 20/07/2018) e as 

10h30 de sábado (dia 21/07/2018) – não se esqueçam de assinalar correctamente o campo PREVISÃSO DE 

ENTRADA EM CAMPO E "CHECK-IN" na Ficha de Inscrição. 

- Apenas será possível participar nas actividades realizadas em campo. 

- O valor da inscrição de fim de semana, inclui as refeições de sábado e de domingo. 

- O pagamento pode ser efectuado através de transferência bancária ou cheque para a Conta á ordem da Direcção 

Nacional da Fraternidade de Nuno Álvares da Fraternidade de Nuno Álvares, com o NIB 0010.0000.3827.8080.0017.1 

- O envio deste boletim deve ser efectuado para as respectivas Direcções Regionais ou, para os Núcleos que não têm 

Direcções Regionais, directamente para a Direcção Nacional, de acordo com o estipulado na Norma de Execução nº 11, 

de 2011. 

- O envio deste Boletim de inscrição deve ser sempre acompanhado do respectivo comprovativo de pagamento (cheque 

ou cópia do comprovativo de Transferência Bancária). 

- Alertam-se todos os Associados que utilizarem a modalidade de pagamento por transferência bancária, de que devem 

efectuar primeiro a transferência, de modo a anexarem ao boletim de inscrição ou ao destacável de pagamento, o 

respectivo comprovativo, por forma a identificar claramente, junto da Área Administrativa e Financeira do IX 

ACANAC, a quem pertence o movimento efectuado. 

- Após a sua recepção, a Área Administrativa e Financeira do IX ACANAC remeterá aos Associados, em altura própria, 

o respectivo documento comprovativo, onde constará o Número da Inscrição (que servirá para identificação em todos os 

futuros contactos). 

- Aconselha-se aos Associados que efectuem o mais brevemente possível as suas inscrições, já que haverá limitação no 

número de participantes. 
 

4. CONTACTOS 
 

Caso persistam dúvidas, os nossos contactos são: 

 

João Policarpo (Chefe de Campo): +351 962 854 540 

Paula Campos (Chefe de Campo Adjunta): +351 939 302 950 

Correio Eletrónico: fna.ix.acanac@gmail.com 

 

ESPERAMOS POR TI 

 

VEM e EXPLORA O OURO DO TEU CORAÇÃO 


