
Chill Out'22

08, 09 e 10 de abril - 
Figueira da Foz



Índice
Quando? p.3

Onde? p.4

Quanto? p.5

Inscrições p.7

Pagamentos p.8

Refeições  p.9

Guião p.10

Informações COVID-19 p. 13

Registos de anos anteriores p.14

Ainda tens dúvidas? p.16

2



Quando?
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CHILL OUT CHILL OUT

CHILL OUT



Onde?

Clube Vale de Leão - Figueira da Foz
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Quanto?  (como bons economistas, é isto que nos interessa)

10€

valor da caução
(devolvido no final em caso de tudo estar em 

ordem e cobrado por casa) 
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50€

valor mínimo cobrado 
(sem bebida)

+



Quanto? (como bons economistas, é isto que nos interessa)
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4 canecas incluídas

54€ 56€ 58€ 60€

6 canecas incluídas 8 canecas incluídas 10 canecas incluídas

Nota: os valores acima apresentados não incluem a caução de 10€.



Inscrições 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT_gIsQtZZkMBamfj4l1kaFkxJm25k0m6Q1ncWC16E5NlvlA/viewform?usp=sf_link 

7

● As inscrições são limitadas.

● Será possível a inscrição de 
ex-alunos. Porém, daremos 
prioridade aos alunos de 
Economia.

Abertura

Fecho

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT_gIsQtZZkMBamfj4l1kaFkxJm25k0m6Q1ncWC16E5NlvlA/viewform?usp=sf_link


Pagamentos
● Primeira Ronda: 8 de março

○ Pagamento integral ou primeira prestação de 30€ (já com a caução incluída)

○ Entrega dos Termos de Responsabilidade preenchidos

○ Obrigatoriedade de pagamento nesta data ou anulação da inscrição

● Segunda Ronda: 29 de março

○ Apenas aplicável para o pagamento da segunda prestação (valor dependente 

do pack escolhido)

Ala Amarela ou PT50 0035 0368 00000426930 36 (enviando o comprovativo por email) 
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Refeições
● Sexta-feira: 

○ Jantar: Pernas de frango assadas com arroz e salada ou Tagliatelle com legumes 

● Sábado:
○ Almoço: Bacalhau à Brás ou Legumes à Brás

○ Jantar: Esparguete à bolonhesa ou Risoto de cogumelos

● Domingo:
○ Brunch: pão, croissant,  fiambre, queijo, compotas, manteiga, cereais, fruta, leite, café, lasanha, 

pizzas, bacon, ovos, mexidos, salsichas e salgados
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Guião
● Sexta-feira, 8 de abril:

○ 15.30h: Encontro à entrada do Iscte (junto ao IGOT)

○ 16.30h: Partida do autocarro (não serão tolerados atrasos)

○ 19.30h: Chegada ao Clube Vale de Leão

○ 19.45h: Check-in 

○ 19.30h-21h: Jantar

○ 23.30h: Festa do Pijama (Salão de Festas)
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Guião
● Sábado, 9 de março:

○ Horário livre (10h-11h): Pequeno-almoço

○ 12.30h-14h: Almoço

○ 15h: Afternoon Hangover (Campo de Ténis)

○ 17h: Sunset (“Xadrez”)

○ 19h-21h: Jantar

○ 23.30h: Festa do Sexo Oposto (Salão de Festas)
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Guião
● Domingo, 10 de março:

○ 11h-14h: Brunch

○ 15.30h: Encontro junto à saída do recinto

○ 16h: Partida do autocarro

○ 19h: Chegada ao Iscte-IUL
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Informações COVID-19

 Tendo em conta que não sabemos como estará a situação epidemiológica do país na 

altura deste evento, não podemos ainda ter certezas de quais serão as condições do 

mesmo no que à COVID-19 diz respeito.

Assim, mais perto da data, indicaremos quais serão as medidas que necessitamos de 

tomar para que tudo corra pelo melhor. 
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Registos de anos anteriores
 Ainda não estás convencido?
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Registos de anos anteriores
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 Ainda não estás convencido?



Ainda tens dúvidas?
● Sessão de esclarecimento: 23 de março, 18.30h, via Zoom 

○ Link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/88200920797

● Instagram NAE: @naeiscte 
○ https://www.instagram.com/naeiscte/ 

● Site NAE: https://nae.com.pt/ 

 Não hesites em contactar-nos se ainda tiveres dúvidas! Aparece na sessão de 
esclarecimento e tentaremos esclarecer tudo o que ainda te esteja a deixar indeciso!
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https://www.instagram.com/naeiscte/
https://nae.com.pt/

