
  

 

 

D.A.S. 
      Nº 44 maio 2013 

Temos todo o interesse em receber a colaboração da Família Naval. 

Desta forma, qualquer sugestão ou recomendação deverá ser encaminhada para o seguinte correio eletrónico:  
das.newsletter@marinha.pt 

32ª PEREGRINAÇÃO DA 

DIOCESE DAS FORÇAS 

ARMADAS E DE 

SEGURANÇA A FÁTIMA 

 

PROTOCOLO COM OS 

GINÁSIOS AQUAFITNESS 

ACTIVIDADES DESPORTIVAS E 

A ATITUDE POSITIVA S.A.  

NOVAS CONDIÇÕES 

PREFERENCIAIS 

PROTOCOLO SATA 

A 22ABR13 foi celebrado um protocolo 

de colaboração entre a Marinha, 

representada pela Direcção de Apoio 

Social e os ginásios, Aquafitness 

Atividades Desportivas, Complexo 

Desportivo Quinta do Texugo, e a 

Atitude Positiva S.A. (Aquafitness 

Marisol) com condições preferenciais 

para todo o pessoal militar, militarizado 

e civil da Marinha. 

 

Condições preferenciais: 

 oferta da taxa de inscrição; 

Tabela protocolada. 

Qualquer informação complementar poderá ser obtida na Direcção de Apoio Social através do Portal ou do seguinte POC: 

2ºTEN TS Pinto Pereira (Externo : 213255625 / RTM: 329157 ou correio eletrónico: pinto.pereira@marinha.pt). 

A Direção de Apoio Social está a 

promover uma atividade de Ocupação de 

Tempos Livres (OTL 2013) para os filhos 

dos Militares, Militarizados e Civis da 

Marinha, com idades entre os 6 e os 16 

anos, a decorrer no período de 1 a 26 de 

julho. 

As atividades previstas contemplam as 

manhãs na praia ou piscina, e as tardes 

com jogos e visitas culturais. 

O custo é de 50 € para cada criança, por 

semana. 

De forma a obter a estimativa do número 

de crianças participantes, solicita-se a 

todos os interessados a pré-inscrição das 

crianças até 31 de maio junto da Direção 

de Apoio Social para os seguintes 

contactos: 

A inscrição apenas estará concluída, sob 

pena de ficar anulada, após pagamento na 

Direção de Apoio Social do valor total 

considerado. O qual terá de ser efetuado 

na semana de 3 a 7 de junho de 2013, no 

seguinte horário:  

No SAF da BNL, das 09h00 às 12h00; 

Na DAS, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 

às 16h00. 

 

 
 

Inscrições:  

Cabo M Santos TLP: 213217561  

RPTM: 329171 

e-mail : das.culturaelazer@marinha.pt 

 

Desde 1981 tem-se realizado 

anualmente a Peregrinação da 

Diocese das Forças Armadas e de 

Segurança a Fátima, congregando, 

neste Santuário Mariano, milhares 

de pessoas ligadas às Forças 

Armadas e às Forças de 

Segurança. 

Esta peregrinação é uma 

significativa manifestação da 

família Militar, unindo em torno da 

mesma convicção e em convívio 

fraterno, elementos das Forças 

Armadas e de Segurança, pessoal 

civil e familiares. 

Neste sentido, convidam-se todos 

os militares, militarizados e civis, 

que assim o desejem, a participar 

no referido evento que decorrerá 

nos dias  20 e 21 de Junho. 

A empresa de Serviço Açoriano de 

Transporte Aéreos EP (SATA) 

para além de realizar os voos para 

todas as ilhas dos Açores, Estados 

Unidos da América (Boston), 

Canadá (Toronto), também voa 

para outros destinos como a 

Alemanha (Munique), Brasil (São 

Salvador da Baía) e ligação Lisboa 

– Porto. 

Par mais informações consultar o 

Portal da DAS na Intranet. 


