Porventura não somos todos nós
plantas cultivadas pela destra do
Senhor Deus dos Exércitos? Não
precisaríamos ser cuidados e regados
constantemente pela Sua mão
paterna? (conf. Salmo 80:14-15)

Começa dia 14 durante a tarde | Termina dia 20 com almoço



Ficha de Inscrição
Alojamento – Preencha com um X a sua escolha

Estúdio com 3 camas
Estúdio c/ 2 camas e cozinha
Quartos 2º andar
Dormitório coletivo p/ pessoa
Tenda própria (por dia e por pessoa)
====== NÃO ESCREVER AQUI, (RESERVADO À ORGANIZAÇÃO) ======
Nº_________ Data e hora de Entrega _____/_____/ 2017 ás_______ h
Importância entregue com inscrição:______€; Recebido por___________
Notas: _________________________________________________________
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As inscrições são aceites pelo correio ou entregues em mãos aos Pastores
Santana Pires ou Pierre Cuche, acompanhadas de 30€ de sinal para validar
a inscrição. (Estes 30€ não serão devolvidos em caso de desistência).
- Se quiser pagar por transferência bancária é contactar o responsável pelas
inscrições, Pastor Santana Pires. (IBAN: PT50000702140027036000261)
-Os preços de alojamento e alimentação são separados e válidos para todo o
retiro.
- É favor trazer: Lençóis ou saco de cama (Almofadas, fronhas e mantas
estarão á disposição), toalhas, repelentes para mosquitos, lanterna, objetos de
uso pessoal e, claro, boa disposição. É favor Não trazer animais.
Recorte a folha, assinale o
alojamento que pretende
reservar e envie
com pelo menos 30€ de sinal
até 30 Junho de 2017
para:
José Santana Pires,
R. Joaquim do Ó,Lt.1;r/c Dt.
8700 - 485 Olhão

Por favor, peça confirmação da
chegada da inscrição, dias depois
por tel.: 289704098 ou 963187274.
Para mais informações:
- Pr. Santana Pires
Tel.: 289704098 ou 963187274
- Pr. Pierre Cuche:
Tel.: 212681597 ou 933 286 167

77,00€

Alimentação por pessoa & Encargos*

*Referente a Seguro, Material de Trabalhos Manuais,…
**
Estúdio com 3 camas

108€

Estúdio c/ 2 camas

72,00€

Quartos 2º andar

48,00€

Dormitório coletivo p/ pessoa

21,00€

Tenda própria (por dia e por pessoa)

3,00€

** Nota: Para melhor acomodação, os estúdios e os quartos
estão prioritariamente reservados a casais



Ficha de Inscrição

(é necessário nome completo e idade para efeito dos seguros)

Nome _______________________________________ Idade ____

Entrada dia 10 depois do

Acompanhante_________________________________ Idade ____

almoço

Acompanhante_________________________________ Idade ____
Morada________________________________________________

E

Código Postal ______-____ localidade_______________________

saída dia 16 a seguir ao
Almoço.

Telefone ________________Telemóvel______________________
Observações ( Dietas, Problemas de saúde ,etc.)
________________________________________________________

