
BOLETIM DE INSCRIÇÃO
           20 de junho de 2015
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FundAdo eM 16-8-1983

IDENTIfICaÇÃO DO fILhO Da ESCOLa:

Nome Completo: ________________________________________________________________ BI/CC nº ___________________________________
NIM: _________________________ Data de Incorporação: _______/________/________ Posto: _________________ Classe: ________
Morada: ___________________________________________________________________________________________________________
Localidade: ________________________________  Código Postal:  -   _________________________________
Telefone: _______________________  / _______________________  Telemóvel: _______________________  / _______________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________________________________________________
acompanhante(s)/Nome Completo:
________________________________________________________________________________ BI/CC nº ___________________________________
________________________________________________________________________________ BI/CC nº ___________________________________

________________________________________________________________________________ BI/CC nº ___________________________________

INSCRIÇÃO NO aLMOÇO: 
a inscrição deve ser feita até ao dia 25 de maio de 2015. 
O Boletim de Inscrição, depois de devidamente preenchido, deve ser entregue/enviado par o Clube de Praças da Armada, 
exceto os Filhos da Escola que se inscreverem através da sua Associação de Marinheiros/Núcleo/Delegação ou Grupo.

MODO DE PagaMENTO a INDICaR:

  Transferência Bancária* para o NIB do Clube de Praças da Armada: NIB: 0018 0000 12921476001 56
      Banco Santander Totta (Alfeite). 
NOTa IMPORTaNTE: Caso opte por esta modalidade de pagamento (Transferência Bancária), solicita-se o envio de uma cópia do 
comprovativo por Fax: 212 732 792 ou por e-mail: cpa.encontros@gmail.com com a indicação do respetivo nome do filho da escola.

  Cheque nº ___________________   Banco _______________  Numerário ___________   Vale de Correio nº ____________ 

Local: ________________________  Data: _____/_____/_____ assinatura do filho da Escola: ______________________________

PLaCa E T-ShIRT aLUSIVaS aO EVENTO:
Caso o Filho do Escola esteja interessado em ficar 

com uma recordação do evento, pode adquirir/reservar 
a referida placa/cresta e/ou t-shirt, 
pela quantia de 5,00€ cada uma.  

• Adultos: .........................................22,50€

• Crianças dos 6 aos 12 anos: ............11,00€

• Crianças até aos 5 anos: .................gRáTIS

• Almoços (Adultos)   ________ X 22,50€  = _______ , ____€
• Almoços (Crianças) ________ X 11,00€ = _______ , ____€
• Almoços (Crianças – Grátis) __________ =         00,00    €
• Outros ..............................................   = _______ , ____€

                                                   TOTaL = _______ , ____€

ENVIO Da INSCRIÇÃO:

O Boletim de Inscrição deverá ser remetido para 
a organização por uma das seguintes vias:

Por CTT: Clube de Praças da Armada 
 Rua Manuel José Gomes, 123 
 Cova da Piedade 
 2805-193 Almada
Por fax: 212 732 792
Por E-mail: cpa.encontros@gmail.com

INfORMaÇõES:

Para outras informações ou esclarecimentos, além do 
e-mail: cpa.encontros@gmail.com e do telefone do Clube: 

212 766 421, poderá contactar um dos 
Filhos da Escola através dos 

números de telemóvel:

 918 438 422 (João amaral)

 963 549 628 (Manuel Leite)

 917 667 388 (José Matias)

NOTa: O Clube de Praças da Armada estabeleceu um protocolo com a agência de Viagens Mil Destinos. Na sequência do 
protocolo, o presente evento terá o apoio da referida agência de viagens. Assim, de  acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais, 
informamos que o e-mail será facultado para efeitos publicitários. Caso não pretenda receber esta informação assinale aqui 

N.º  

 SIM – Quantidade: ______       NÃO
Tamanho (M/L/XL/XXL) __________ SIM – Quantidade: _______     NÃO
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