
 

Ficha de Inscrição  

17.º Encontro Nacional de Colecionadores de Objetos Escutistas 
Almada - no Mercado das Torcatas (Avenida do Cristo Rei) 

16 e 17 de maio de 2020 
(inscrição até 30 Abril 2020)  

(A ficha de inscrição pode ser preenchida online em www.cpcoe.org)  
 

1. Dados pessoais 
 

Nome:  Sócio n.º:  
 

E-mail:  Telemóvel:  

 
2. Acompanhantes 
 

Nome:  Nome:  
    

Nome:  Nome:  

 
3. Alojamento 
 

 Tratarei da minha dormida  Pretendo acantonar na sede do Agrupamento 543 

 
4. Refeições  
 

 Almoço de Sábado  Jantar de Sábado (Ceia da Amizade)  Almoço de Domingo 

 
5. Chegada ao encontro 
 

 6ª feira à tarde  6ª-feira depois do jantar  Sábado início da manhã 
      

 Sábado fim da manhã  Sábado durante a tarde  Sábado a tempo do jantar 
      

 Sábado depois do jantar  Domingo   

 
6. Exposição de peças 
  

 Pretendo expor material durante o encontro. Preciso de  expositores 

 
7. Custo da Inscrição 
Indicar se pretende participar no encontro completo (sábado e domingo) ou em apenas um dos dias. (inclui distintivo de 
participação, diploma, mesa para exposição, refeições), ou apenas tomar as refeições com os participantes. 
 

 Participação Completa - Sábado e Domingo (25€ sócios / 30€ não sócios) 
  

 Participar apenas Sábado (12,50€ sócios / 15,00€ não sócios) 
  

 Participar apenas Domingo (12,50€ sócios / 15,00€ não sócios) 
  

 Quero apenas almoçar no Sábado (9€) (sem distintivo, sem diploma e sem mesa) 
  

 Quero apenas almoçar no Domingo (9€) (sem distintivo, sem diploma e sem mesa) 
  

 Quero apenas almoçar no Sábado e Domingo (18€) (sem distintivo, sem diploma e sem mesa) 

 
8. Pagamento da Inscrição 
 

 Transferência Bancária (IBAN PT50 0045 3440 4021 2040 1398 9)  
 

 Cheque ou vale Postal (enviar para a sede do CPCOE) 
 

 Paypal (sd@cpcoe.org) 
 

(no caso de pagar com transferência bancária, por favor enviar comprovativo para mail@cpcoe.org) 
 
9. Envio da ficha de inscrição 

Clube Português de Coleccionadores de Objectos Escutistas,  
Rua Fernandes Costa, nº 59 2ºEsq  
3070-323 Mira Portugal 

Ou 
mail@cpcoe.org 


