67º ENCONTRO CPA
ASSEMBLEIA GERAL

CHÃOS

3 A 5 DE NOVEMBRO 2017

PROGRAMA
Dia 3 - 6ªFEIRA
Tarde - Concentração em Chãos - Rio Maior
Coord. N 39º 25' 03'' W 08º 55' 11''

O acesso dos sócios às Assembleias
Gerais é livre e não obriga à
participação no encontro.
VALOR DE INSCRIÇÃO NO ENCONTRO

Dia 4 – SÁBADO
09H30 - Terra Chã “Um projeto de desenvolvimento local “
Apresentação da Cooperativa Terra Chã
10H00 - Atividades de animação-Com inscrição livre à escolha

Com jantar
Para sócios p/pessoa 20€
Não sócios p/pessoa 25€
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: Fazer chegar à
Secretaria do CPA até 30 de outubro, inclusive,
através do endereço eletrónico (geral@cpaautocaravanas.com), por carta ou pessoalmente,
a identificação de sócio, a matrícula da
autocaravana e o comprovativo do pagamento
da inscrição, sem o que não será considerada a
inscrição.

Atividade Serra - Percurso interpretativo com visita à
gruta de Alcobertas (apróximadamente 4,5km)
Atividade Aldeia – Visita temática “Saberes d`Aldeia”
Apicultura, rebanho comunitário e prática do pastoreio
tradicional, cisternas e caleiras, eiras e construção
tradicional, o vento e a agricultura
13H30 - Almoço livre

FORMA DE PAGAMENTO: Por transferência
bancária: IBAN–PT50 003 506 980 001 451 653 050 ou
através multibanco NIB-003 506 980 001 451 653 050
Não esquecer de enviar comprovativo da
transferência dentro do prazo.
NOTAS:
Durante o encontro serão observadas as normas
a
que
obedece
o
estacionamento
e
comportamento adequado a cada local.
O CPA não se responsabiliza por danos e/ou
prejuízos materiais ou pessoais quer dos

15H00 - Jogos Tradicionais

associados, quer de terceiros.

O programa pode estar sujeito a alterações

Ementa

- Entradas: -Pão-alvo e broa de milho, azeitonas com plantas
aromáticas, queijinho de cabra, morcela de arroz, chouriço,
farinheira e moelinhas
-Prato: -Bacalhau com migas, chicharos e batata a murro
Ou
17H00 - Assembleia geral
Galo com nozes (acompanhado de arroz, batata frita e
Oficina de Tecelagem (para quem não participe na assembleia) legumes)
-Sobremesa: -Fruta ou doce (escolher na altura)
20H00 – Jantar convívio com animação
-Bebidas: -Vinho “Terra Chã”, água, sumo e café

Dia 5 – DOMINGO

ESCOLHER O PRATO NO ATO DE INSCRIÇÃO

POSSIBILIDADE DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE “TERRA CHÃ”
→→→→→ E ENCOMENDA DE PÃO ←←←←←

Manhã- possibilidade de acompanhamento de visita temática
pelo património da região

