17º Encontro Nacional de Colecionadores de Objetos Escutistas
INFORMAÇÕES GERAIS
Data e Local
 16 e 17 de maio de 2020
 Mercado das Torcatas - Almada (Avenida do Cristo Rei)
 Os participantes que pretendam chegar durante o dia 15 (6ª
feira), deverão avisar previamente, sendo recebidos na sede
do Agrupamento 543 Cova da Piedade (na Rua Dom José de
Alarcão, Almada)
Organização
 Cristiano Caixeiro - 917 604 603 e Gonçalo Simões - 963 814 909
 Clube Português de Coleccionadores de Objectos Escutistas
Inscrição
 Custo: 25 euros para sócios do CPCOE (inclui distintivo de participação, diploma, mesa para
exposição, almoço de sábado e almoço de domingo) e 30 euros para não-sócios.
 No caso de participação em apenas um dia do encontro, com refeição, o custo é de 12,50€
para sócios e 15,00€ para não-sócios.
 As inscrições serão feitas através do site do CPCOE (www.cpcoe.org) ou, em casos
excecionais, por contacto telefónico com a organização do encontro (Cristiano Caixeiro ou
Gonçalo Simões).
 A data limite para inscrição é 30 abril de 2020.
 Quem desejar apenas tomar as refeições junto com os participantes, mas sem direito a
distintivo, diploma ou mesa, o custo é de 18€ para os dois dias e 9€ para apenas um dos dias.
Refeições
 As refeições serão servidas na sede do Agrupamento 543 Cova da Piedade.
 Os almoços de sábado e domingo estão incluídos no valor da inscrição.
 Pedimos a colaboração dos participantes para a Ceia da Amizade, no jantar de sábado, em
que cada elemento trará um produto típico da sua região, como tem sido habitual em todos os
encontros do CPCOE.
 Caso haja alguma restrição alimentar, pedimos que a organização seja avisada com pelo
menos 15 dias de antecedência.
Alojamento
 A reserva em estabelecimentos de hotelaria é da responsabilidade dos participantes.
 Na cidade de Almada há várias opções para diferentes orçamentos, havendo Hostels, Pousada
de Juventude (com a qual temos vindo a trabalhar há diversos anos) e o Hotel Mercure de 4*.
 A sede do agrupamento 543 Cova da Piedade está disponível para acantonamento, sendo
providenciado o pequeno-almoço se pretendido.
Atividades
 Visitas à cidade: dado que nas últimas edições do Encontro de Colecionadores de Almada
houve visitas à cidade e os participantes começaram a pouco aderir por as considerarem
repetitivas, neste Encontro Nacional não está prevista qualquer visita organizada.
 Leilão: decorrerá durante o encontro (sem hora específica marcada). Os interessados em
colocar peças em leilão terão de contactar a organização via e-mail (ggfcsimoes@gmail.com)
ou presencialmente (Gonçalo Simões) até dia 16 de Maio (sábado) às 12h00.

Programa provisório
15 de Maio (sexta-feira)
17h00-22h00 - Receção aos participantes na sede do agrupamento 543 Cova da Piedade.
16 de Maio (sábado)
09h30 - Montagem da exposição
10h30 - Abertura ao público. Período de trocas.
13h00 - Almoço
15h00 - Reabertura ao público. Abertura oficial da exposição. Período de trocas.
19h00 - Encerramento ao público.
20h00 - Ceia da Amizade
21h30 - Assembleia Geral do CPCOE
17 de Maio (domingo)
09h30 - Início das atividades. Período de trocas
13h00 - Almoço
14h30 - Reabertura ao público Período de trocas
15h00 - Entrega de diplomas/insígnia de participação.
Mapa (Sede do Agrup 543 + Mercado das Torcatas)

Sugestões de alojamento
> Mercure Almada 4*
https://all.accor.com/hotel/A040/index.pt.shtml

Rua Abel Salazar, 9, Almada
A 100m da Sede do Agrupamento 543
Tel: +351 212 761 401

> Pousada de Juventude de Almada
https://pousadasjuventude.pt/pt/pousadas/almada/

Quinta do Bucelinho, Almada (atrás do Hospital
Garcia de Orta) (acessível apenas de carro)
Tel: (+351) 212 943 491 / 925 665 091
Email: almada@movijovem.pt
Outras opções, como Hostels, poderão ser encontradas no site www.booking.com, dependendo da
disponibilidade para as datas assinaladas.

