
 

X CONGRESSO DA A.I.C. 

A Realizar nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2017, no Convento dos Capuchos 
(Rua Miradouro dos Capuchos, 2825-041 Caparica), Almada 

 

Enviar a ficha de Inscrição, preenchida, para: 
AIC - Av. do Colégio Militar, nº 28 – 9º Dto. 1500-185 LISBOA, Telef/Fax:: 217165392 Email: aic@sapo.pt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X Congresso da AIC 
 

Valores da inscrição no congresso (sem alojamento): 

- Inscrição e refeições: 60,00 euros    

(inclui: Almoço, passeio cultural e jantar de 27out e almoço de encerramento a 28out) 
 
Devido à escassez de alojamento mais perto do local do congresso, tomámos a liberdade 
de reservar alguns quartos no Seminário de Almada (+- a 6 km do local). O valor do quarto, 
no Seminário (alojamento e pequeno almoço por pessoa por dia), é: 
 - Quarto individual:19,00 euros    - Quarto duplo ou triplo:16,00 euros    - p/pessoa/dia. 
 
Caso esteja interessado em ficar alojado no seminário, deverá fazer a sua inscrição e 
reservar o alojamento, através da AIC, até ao dia 18 de outubro.  

 
 

Se não estiver interessado em ficar no Seminário de Almada, informamos abaixo alguns 
hotéis e acomodações, localizados perto do Congresso. 

 

Acomodações/hotéis existentes na zona (sujeitos a confirmação de valores e disponibilidade): 

- Hotel Aldeia dos Capuchos (+-400m) Telef: 212 909 000 // www.aldeiadoscapuchos.pt 

- Hotel Costa da Caparica (+- 3km) Telef:212 918 900 // www.tryplisboacaparica.com 

- Hotel Mercure Lisboa Almada (+-5km) Telef: 212 761 401 // 

http://www.mercure.com/pt/hotel-A040-mercure-lisboa-almada/index.shtml 

Ficha de Inscrição para o X Congresso da AIC 
 
Nome:_______________________________________________________________________ 
 
Orgão de Comunicação:_________________________________ Contacto:________________ 
 
Morada:______________________________________________________________________ 
 
Código Postal: _____ /____ ____________________ Email:____________________________ 
 
Recibo passado em nome de: ____________________________________________________ 

Cont. nº: _____________   Envio: cheque 
   …… dinheiro 

   ………trf bancária 
  , para pagamento de: 

- Inscrição e refeições: 60,00 (sessenta euros)   . (inclui: almoço e jantar de 27out e almoço de 28out).  

- Pretendo alojamento no Seminário de Almada, em: Single:19,00 euros   , Duplo:16,00 euros    - 
(valor por pessoa/dia), nos dias: 26out   , 27out   , ambos   . 

 
NIB da AIC: 0018 0000 35946209 001 24. Se fizer o pagamento por Trf. Bancária deve dar-nos conhecimento,  
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