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Introdução 

Este evento combina, em simultâneo, duas grandes actividades internacionais relacionadas com o 
colecionismo da temática escutista: o “37º Encontro Mundial de Coleccionadores”, para os que colecionam 
todos os tipos de objetos relacionados com Escuteiros e Guias, e “12º EuroScout”, um encontro europeu de 
filatelia sobre Escutismo e Guidismo. É a segunda vez que o encontro mundial se realiza em Portugal. As 
condições de participação refletem o que tem sido habitual nas edições anteriores destas duas actividades. 

 

Informações gerais 

Data: 4 e 6 de Maio de 2018 

Local: Arena d’Évora, Avenida General Humberto Delgado, Évora, Portugal 

Coordenadas GPS: 38º 34' 00" N ; 07º 54' 38" W 

Organização: Clube Português de Coleccionadores de Objectos Escutistas / Confraria Timbrológica 
Meridional 

Internet: http://www.cpcoe.org/evora2018/ 

 

Inscrição 

O custo de inscrição, por cada participante (expositor), é de 40 €, e inclui: 

• Distintivo do 37º Encontro Mundial de 
Coleccionadores 

• Distintivo do 12º EuroScout 

• Distintivo de participante (expositor) 

• Jantar Oficial (sábado) 

• Catálogo / Guia do Expositor 

• Diploma de Expositor 

• Mesa (1 metro)  

• Visita guiada ao centro histórico de Évora 

• Identificador de mesa ou de expositor de filatelia 

• Brinde(s)

 

Nota 1: o custo de inscrição não inclui: refeições além do jantar de sábado, alojamento em unidade hoteleira. 

Nota 2: aos sócios do CPCOE é garantido um desconto de 25% no custo da inscrição. 

Nota 3: os acompanhantes dos participantes (expositores), pagam apenas o custo do jantar de sábado, no 
valor de 15 €, caso desejem participar no mesmo. 

 

Mesas e Quadros 

Apenas para participantes (expositores), pode ser facilitada uma ou mais mesas extra, mediante 
disponibilidade das mesmas, cabendo o pagamento de 8 € por cada mesa extra. 

A organização do evento reserva-se o direito de reduzir o número de quadros / mesas solicitados, em razão do 
espaço disponível para exposição e do número total de quadros inscritos, podendo assim haver necessidade 
de rateio. 

 

Colecções 

A organização não aceitará o envio de colecções por correio, pelo que as mesmas deverão ser transportadas 
pessoalmente pelo participante ou por seu mandatário. 

http://www.cpcoe.org/evora2018/


A organização do evento não assume qualquer responsabilidade por perdas, danos ou extravios que possam 
ocorrer em qualquer das participações, antes, durante e após o encontro / exposição, sendo da inteira 
responsabilidade dos participantes, se assim o entenderem, efectuar seguro para a(s) colecção(ões), de forma 
a garantir eventuais danos ou perdas. 

A organização fará todos os esforços para que existam medidas adequadas à vigilância e cuidado com os 
materiais expostos. 

 

Validação da inscrição 

A inscrição só é considerada válida após: 

• o preenchimento da ficha de inscrição, e 

• o pagamento integral do custo de inscrição. 

 

Data limite de inscrição 

• O custo de 40 € é válido para as inscrições feitas até 04 de Março de 2018. 

• No caso de a inscrição ser feita após o dia 04 de Março e até 30 de Março, o custo tem um agravamento 
de 10 €, ou seja, terá um valor 50 €. 

• No caso de a inscrição ser feita após o dia 30 de Março e até 30 de Abril, o custo tem um agravamento de 
20 €, ou seja, terá um valor de 60 €. 

 

Desistências:  

• Até 31-Março-2018 – devolução de 50% 

• Após 31-Março-2018 – Não há direito a devolução 

 

Contactos 

• Vítor Gonçalves (+351 962 345 970) vitor.peres.goncalves@gmail.com 

• Paulo Seixas (+351 932 276 372) paulojcseixas@gmail.com 

 

Alojamento 

A organização do evento está a estabelecer contactos para arranjar instalações que permitam alojamento em 
regime de acantonamento, com preços acessíveis para os participantes. 

Serão também divulgadas ofertas de alojamento na zona, nomeadamente parque de campismo, pousadas, 
pensões, residenciais e hotéis. 

 

Refeições 

Apenas o Jantar Oficial (sábado) está incluído no custo da inscrição, sendo que cada participante terá que 
providenciar as demais refeições.  

 


