
Data e local:  

 20 a 22 de Maio de 2016 

 Mortágua, na Sede da Associação Humanitária Bombeiros 
Voluntários de Mortágua 

 
Organização: 

 Clube Português de Coleccionadores de Objectos Escutistas 

 Agrupamento 1241 – Mortágua (Corpo Nacional de Escutas) 
 

 
Inscrição: 

 Custo: 20 euros (inclui: mesa + almoço de sábado e domingo e pequeno-almoço de domingo + 
distintivo do encontro). 

 No caso de não participar a tempo inteiro, o preço por cada refeição é de 7,50€. 
 
Alimentação: 

 As refeições são confecionadas e tomadas no local do encontro. 

 A tradicional Ceia da Amizade (jantar sábado) consiste numa refeição partilhada com as especialidades 
regionais trazidas pelos participantes das suas regiões de origem. 

 
Alojamento: 

 Acantonamento – gratuito, no local do encontro, ou no centro paroquial; ambos os locais com acesso a 
WC e banhos quentes;  

 Acampamento – na sede do Agrupamento 1241; no Santuário do Cabeço do Senhor do Mundo; no 
espaço privado junto da sede dos Bombeiros Voluntários de Mortágua. 

 Estabelecimento hoteleiro – consultar lista de opções disponíveis no concelho. 
 
PROGRAMA PROVISÓRIO 
 

20 Maio - Sexta-feira 
Preparação do espaço do encontro, montagem de mesas. 
Acolhimento de participantes. 

 
21 Maio 2016 - Sábado 
09h00 – Check-in. Montagem da exposição. 
10h00 – Abertura da exposição. Sessão de Trocas.  
13h00 – Almoço 
14h30 – Reabertura da Exposição. Sessão de 

Trocas.  
19h00 – Eucaristia 
20h00 – Ceia da Amizade 
21h30 – Assembleia Geral 

22 Maio 2016 - Domingo 
09h00 – Pequeno-almoço 
10h00 – Reabertura da exposição. Sessão de 

Trocas.  
(10h00-12h00 – Passeio pelo concelho.) 
13h00 – Almoço. 
14h30 – Reabertura da Exposição. Sessão de 

Trocas. 
17h00 – Encerramento. 

 
Nota: durante a tarde de sábado, vários Agrupamentos estarão a realizar um jogo de vila em Mortágua, 
o qual inclui uma visita à exposição. 
 

Contactos organização: 

 António Roque: 964 859 071 (1199aguiareal@gmail.com) 

 Fernando Alves: 917 832 195 (falves@netvisao.pt) 
 
Outros contactos: 

 Bombeiros – 231 920 122 

 GNR – 231 927 360 

 Centro de Saúde – 231 927 560 
 
Acessos a Mortágua: 

 Comboio: Intercidades ou Regional, com paragem em Mortágua. 

 Automóvel: 
> Vindo do Norte: pela A1 ou IC2, saída na Mealhada > Luso > Mortágua. 
> Vindo do Sul: pela A1 ou IC2, saída em Coimbra para o IP3 Viseu > Mortágua. 


