
PREPARAÇÃO PARA O DARBAR 
 

Como preparação para o 11 de Julho, dia do Darbar, tenha em 
consideração os seguintes aspetos:  
 
Todos os membros da sua família devem ter a sua pulseira 
colocada no braço e um documento de identificação que 
contenha uma fotografia.  
 
Horário: 
9h00: Abertura das portas do perímetro 
12h00: Abertura das portas dos salões do Darbar 
14h30: O Jamat terá de tomar os seus lugares para em 
conjunto visualizarmos a Cerimónia de Designação da Sede do 
Imamat Ismaili 
15h00: Início do programa de Intezaar 
16h00: Portas dos salões do Darbar serão encerradas 
 
Pede-se a todos os membros do Jamat que entrem nos salões 
do Darbar de acordo com a cor do chip que se encontra nas 
pulseiras. Tenha em consideração as seguintes cores:  

 Pulseiras com chip vermelho e verde: entrada é feita pela 
porta #4; 

 Pulseiras com chip amarelo: entrada é feita pela porta 
#4; 

 Pulseiras com chip azul: entrada é feita pela porta #7; 

 Pulseiras com chip branco: entrada é feita pela porta #3 

 Todos os membros que irão trabalhar como voluntários 
dentro dos salões do Darbar devem entrada pela porta #3 
antes das 9h. 

 



 
 
Aparelhos eletrónicos 

 Por favor note que telemóveis, smartphones, 
smartwatches bem como aparelhos eletrónicos capazes 
de gravar áudio ou vídeo, incluindo tablets, 
computadores pessoais ou quaisquer outros aparelhos 
que façam transmissão direta ou de dados, não serão 
permitidos dentro dos salões do Darbar.  
Estarão disponíveis cacifos de segurança para armazenar 
estes itens durante o Darbar com o custo de 20€ por 
cacifo, no qual poderá até guardar quatro dispositivos 
eletrónicos.  
 

Pontos de encontro 

 Dado que não são permitidos aparelhos eletrónicos 
dentro dos salões do Darbar, recomendamos que todos 
os membros do Jamat, especialmente as famílias que 
têm crianças, decidam um ponto de encontro que seja 
conhecido e reconhecido por todos os membros da 
família, por forma a facilitar o reencontro caso se 
separem. 

 
Saúde e Bem-Estar 

 Se algum membro da sua família tiver uma deficiência, 
for invisual ou tiver uma necessidade médica  de 
natureza mental, por favor informe os voluntários que se 
encontram da Tenda do Registo #5. 

 Durante o Darbar, se tiver alguma necessidade médica, 
dirija-se às equipas de Primeiros Socorros que se 
encontram identificadas com t-shirts vermelhas. 



 Estarão disponíveis salas silenciosas e uma área para 
necessidades especiais dentro dos salões do Darbar com 
profissionais especializados em gestão de stress bem 
como em trabalhar com indivíduos com necessidades 
especiais. 

 Por favor traga os seus medicamentos, o seu cartão de 
seguro de saúde, informação de contactos de 
emergência, bem como uma lista da medicação que 
esteja a tomar e de alergias que sofra. 

 Os membros do Jamat que tenham restrições 
alimentares ou alergias devem trazer os seus próprios 
snacks.  

 Os acompanhantes dos membros do Jamat com 
deficiência que necessitem de interpretação através da 
Lingua Gestual Americana, deverão identificar-se 
perante os voluntários à entrada do salão, de forma a 
serem guiados para a respetiva área. 

 
 
Cadeiras e cadeiras-de-rodas 

 Membros do Jamat com dificuldades locomotoras serão 
encaminhados para uma área designada pelos 
voluntários.  

 Estarão disponíveis cadeiras para os membros do Jamat 
que as requisitaram durante o processo do registo.  

 Não será possível reservar cadeiras para outros membros 
do Jamat. 

 Haverá uma área designada para membros do Jamat com 
cadeiras-de-rodas. 

 Será providenciada uma cadeira para o seu cuidador, 
caso se tenha registado para a mesma. 



 Se utiliza cadeira-de-rodas permanente, por favor traga a 
sua e identifique esse equipamento com o seu nome e o 
seu numero de telefone.  

 
Crianças 

 Em cada salão estará disponível uma sala para mães, com 
fraldário e micro-ondas. 

 Estará disponível um espaço para deixar os carrinhos de 
bebé fora dos salões do Darbar. 

 Aparelhos eletrónicos e brinquedos com som não serão 
permitidos dentro dos salões do Darbar.  

 Não estará disponível um serviço de enfermagem. As 
crianças devem estar sempre acompanhadas por um 
adulto.  
 

Famílias Inter-Religiosas 

 No dia do Darbar, estará disponível uma área reservada a 
pessoas não ismailis e estão previstas várias atividades. 

 
Refeições e Snacks 

 Serão oferecidos a todo o Jamat snacks ligeiros e águas. 
 


