
Infos: 00351-936092786  

              bruno_marrana@hotmail.com 



  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Nome: ___________________________________________ 
 
Alcunha: ____________________________ 
 
Espaço de treino: __________________________ 
 
Email: ____________________________________________________ 
 
Tlm.: ______________ 
 
Tamanho T-shirt: S___M___XL___8___10___12__ 

 
Transporte Sexta-feira (ida) Domingo (volta). 
 
 
 
30€ (3 dias) - Transporte, t-shirt, 3 dias de acampamento, aulas, lanche de  
sexta, churrasco, seguro e espectáculo. 
 
20€ (1dia) - Acampamento, aulas, seguro e t-shirt. 

Sexta-feira 
 
 
09:30 - Saída do transporte do EUL; 
11:00 - Bem-vindos à Galé!! (inscrição, levantamento das pulseiras e t-shirts); 
12:00 - Montagem das tendas e exploração do espaço (praia e piscina); 
16:30 - Começou!! (regras conselhos informações e programação); 
17:00 - Roda de abertura; 
18:30 - Visionamento do jogo Portugal x Brasil (lanche incluído na inscrição). 
23:00- Convivio e papo..eira  

Sábado 
 
09:30 - Bom Dia!!;  
10:00 - "Contra danças não há argumentos" (Para acordar os participantes e brincar dançando); 
10:30 - Aulas com os mestres convidados; 
13:30 - Almoço (tempo livre para praia e piscina); 
16:30 - Rodas  (iniciantes e feminina); 
20:30 - Apresentação de danças pelos graduados do Grupo Alto Astral (bar do parque);  
00:00 - "Quem não tem andamento fica no acampamento" (festa na praia). 

Domingo 
 
10:00 - Bom Dia!!; 
10:30 - Vadiação na praia (troca de movimentos e convívio) 
13:00 - Churrascada (incluído na inscrição); 
16:00 - Arrumação das tendas e limpeza do espaço; 
16:30 - Roda de encerramento; 
18:30 - Até para o ano Galé…; 
19:00 - Saída da camioneta para o EUL. 

- As inscrições deverão ser feitas até dia 1 de Junho. A partir dessa data até dia 25 de Junho é imposta uma multa de 5€. E se for feita no próprio dia, esta será de 10€. 

- A inscrição até à primeira data garante o transporte, a t-shirt e o espaço da tenda. 

- O transporte só será assegurado aos inscritos até a data limite determinada pela organização. 

- A alimentação será da responsabilidade de cada um, excepto sexta (lanche) e Domingo (almoço). 
- É obrigatório o check-in junto da organização CAA. O seu não cumprimento será multado com pagamento de check-in no Parque, além do CAA. 

- A entrada no parque deverá ser feita acompanhada por um membro da organização. 

- O não cumprimento desta regra pode resultar no pagamento integral da permanência no parque juntamente com o valor da inscrição. 

- Todos os espaços do evento vão estar devidamente assinalados. 

- Os participantes irão ficar acampados em espaço próprio, pelo que devem respeitar esse mesmo espaço, assim como os acampamentos próximos. 

- O saco-cama e tenda são da responsabilidade do participante. 

- Recomenda-se a utilização de ténis durante os treinos. 

- Todos os participantes das actividades do Encontro de Verão 2010 terão de estar identificados com a pulseira fornecida pela organização. 

- É proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos espaços de actividades. 
- A organização não se responsabiliza por qualquer furto ou dano no espaço de campismo, sendo todas as ocorrências graves transferidas à administração do parque. 
- É da responsabilidade de cada um respeitar as regras de boa conduta durante o evento e manter o Alto Astral. 

- As regras abaixo são complementadas com o regulamento do Parque de Campismo da Galé. 

 

 

 

 

O lá Capoeirista! Aqui está, finalmente, a tua inscrição para o 
V Encontro de Verão do Grupo Capoeira Alto Astral! É o 

passaporte que te dará entrada para um fim-de-semana sem igual, 
totalmente desconexo daquilo que é um habitual evento de capoeira. 
Tira o saco-cama daquele canto empoeirado teu quarto, pede a tenda 
ao irmão mais novo, agarra nas havaianas e no abadá e vem 
contribuir, com a tua presença e energia, para este movimento . 
Um sol magnífico, uma praia paradisíaca, um mar esplêndido, 
convívio enriquecedor e uma energia de arrepiar, é aquilo que te 
prometemos em três dias de muito Alto Astral! 
 
A Organização  


