
BENEFÍCIOS PROTOCOLO

8 de março de 2015                                                                                      “Um dia no Picadeiro” na APTEC
Quinta São Cristovão de Lafões Sobreda AlmadaQuinta São Cristovão de Lafões - Sobreda, Almada

Na sequência do protocolo do Clube Millennium bcp com a APTEC (Associação Portuguesa de Terapias Equestres e
Complementares), informamos que estão abertas as inscrições, a serem efetuadas diretamente com a APTEC, para o
evento “Um dia no Picadeiro”, a decorrer no dia 8 de março, na Sobreda.

Agenda - 8 de março de 2015

10h00:
- Boas-vindas e apresentação
- Regras e Noções Básicas de Segurança
- Visita guiada:

Apresentação dos cavalos (pelagem, raça, nome, etc.)
Alimentação do cavalo

- Sessões Experimentais de Equitação.

13h00 - Almoço:
O i i d l f i ã d d APTEC i l õ lOs participantes devem levar a refeição, cedendo a APTEC as instalações para o almoço.

14h30 - Tarde
- Aulas de Equitação / Sessões Experimentais de Equitação
- Maneio (tratar do cavalo):

Dar banho
Escovar
Limpar Cascos

Ao final da tarde… Meditação (Opcional)

Depois de um dia especial... experimente meditar... para terminar com “chave d`ouro”

Sessão de Encerramento / Esclarecimento de questões.

Preço, reservas e condições de pagamento:
Preço: Inscrição, 25,00€ + Seguro, 3,50€, por cada participante.
* O seguro e a inscrição é obrigatório a todos os participantes.
* Excetuando-se o valor da inscrição (25,00€) a todas as crianças, até aos 4 anos.Excetuando se o valor da inscrição (25,00€) a todas as crianças, até aos 4 anos.

As reservas deverão ser efetuadas até dia 2 de março de 2015, com informação de nome completo, data de nascimento
(para ativação do seguro) e contacto telefónico, através dos seguintes contactos da APTEC:
Rosa Dias
E-mail: aptecxxi@gmail.com
Telem.: 962 759 447

Limite máximo de 60 inscrições.ç



Recomendação: Sugerimos a utilização de roupa e calçado confortável, p.e., fato de treino, ténis, chapéu (ou toque) e, 
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caso se justifique, a utilização de proteção solar.

Sabia que?
Todas as receitas dos eventos APTEC, assim como do bar, revertem para apoio às terapias equestres para jovens e 
adultos portadores de deficiências e com necessidades especiais. Obrigado por AJUDAR-NOS a AJUDAR!

Mais informações em: http://www.aptec.com.pt/

http://www.aptec.com.pt

