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Comissão de Autocaravanismo 

COLÓQUIO  
“O AUTOCARAVANISMO E A SOCIEDADE” 

 

SALVATERRA DE MAGOS de 16 a 19 ABRIL de 2015 

 

PROGRAMA (PROVISÓRIO) 
 

Dia 16 ABRIL (5ª feira) 
 

 14.00 Horas - Início da receção dos participantes na: 

 

                           Praça de Toiros local ou Cais da Vala 

         e indicação do local de estacionamento das autocaravanas. 

                   - Abertura da Exposição de Autocaravanas, em colaboração com os concessionários 

 

Dia 17 ABRIL (6ª feira) 
 

09.15 Horas - Concentração dos participantes, junto à Cabana dos Parodiantes; 10.00 Horas - Visita à 

Coudelaria da Cavaleira Tauromáquica Ana Batista; 

11.00 Horas - Saída para visitas: 

 

 - Falcoaria Real 

 - Correaria Equilusa 

 - Igreja Matriz 

 - Cais da Vala – Museu do Rio 

 - Igreja da Misericórdia (a da “Vila Faia”) 

 - Aldeia do Escaroupim 

 - Inicio dos passeios de barco c/prova de vinhos e transfer 

 

13.00 Horas - Almoço livre; 

17.00 Horas - Continuação das visitas; 

18.15 Horas - Auditório do Cais da Vala – Enquadramento histórico de  Salvaterra e Concheiros de 

Muge com Dr. Roberto Caneira; 

19.00 Horas - Fim das visitas; 

       Jantar Livre 

21.00 Horas - Barretes na Cabana ao som de acordeão; 

 

Dia 18 ABRIL (Sábado) 
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09.30 Horas - Início do Colóquio – “O Autocaravanismo e a Sociedade” no Auditório do Edifício do 

Cais da Vala; 

12.00 Horas - Suspensão dos trabalhos; 

       Almoço Livre 

14.30 Horas - Reinício dos trabalhos; 

17.30 Horas - Encerramento do Colóquio; 

18.30 Horas - Autocaravanismo solidário – entrega dos produtos aSCMSM; 

19.30 Horas - Saída em autocarro para o jantar convívio; 

20.15 Horas - Jantar convívio, com animação; 

24.00h Regresso às autocaravanas. 

 

Dia 19 ABRIL (Domingo) 
 

09.30 Horas - Visitas guiadas aos participantes inscritos que chegaram na 6ª feira, ao fim do dia, e 

continuação dos passeios de barco; 

13.00 Horas -Almoço livre; 

15.00 Horas - Despedida para os de longe… 

            

E é só até à vista companheiros! 
PRECOS:  
 Programa completo c/jantar (1) (2) - 19,50€/pessoa 

 
Programa reduzido s/jantar  (1)           - 9,50€/pessoa 

(1) crianças até 4 anos – grátis   

(2) crianças dos 5 aos 11 anos desconto de 5,00€ 

 

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: (Inscrições até 31 Marco de 2015) 

 

Enviar a Ficha de Inscrição, devidamente preenchida, com o comprovativo do pagamento, para o email, 

inscricoes@fcmportugal.com, ou por correio para a Av. Coronel Eduardo Galhardo 24 D, 1199 – 007 Lisboa, 

para a mesma ser considerada. 

FORMA DE PAGAMENTO: Por transferência bancária: NIB - 000 000 000 000 000 000 000 (XXX) – não esquecer 

de enviar comprovativo da transferência dentro do prazo. 

 

Notas: 
 A Exposição de Autocaravanas estará patente desde o dia 16 até ao dia 19, das 11,00h até 

às 22,00h, excepto no dia 18 que encerrará às 20,00h  

 Quem estiver interessado poderá sair só na 2ª feira, dia 20 

 A organização não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais quer dos 

participantes inscritos, quer de terceiros. 

 Durante o encontro serão observadas as normas a que obedece o estacionamento e 

comportamento adequado a cada local. 
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