
 

 

De:           Serviços Administrativos do CNE 

Para:        Dirigentes do CNE  

Assunto:   Reserva de almoços para o Conselho Nacional Plenário de 22 de fevereiro  

Data:   21/01/2020 

Circular:    06-SA-2020 

 

Caros Irmãos Escutas, 

 
A Mesa dos Conselhos Nacionais convocou, para o dia 22 de fevereiro de 2020, o 
Conselho Nacional Plenário, em Balasar, que se realizará na Quinta de Santo Adrião 
(Núcleo Cego do Maio – Região de Braga). 
 
Para os dirigentes interessados em reservar almoços solicitamos o preenchimento da 
ficha em anexo, (que é individual), e o encaminhamento para os Serviços Centrais até 10 
de fevereiro de 2020. Não é possível aceitar reservas após esta data. 
 
O pagamento da refeição deve ser feito para o NIB da Junta Central – 0033 0000 0000 
6906304 05, sendo obrigatório o envio do comprovativo de pagamento com a ficha de 
inscrição (por email para geral@escutismo.pt). 
 
Para os Dirigentes interessados em pernoita, há lugares de acantonamento (ver anexo) 
e deixamos aqui os contactos de dois Hotéis, a cerca de 12km do local do Conselho 
Nacional.  
 
Se optarem por Hotel, estas reservas devem ser feitas diretamente pelos Dirigentes 
interessados, dando a indicação de que são participantes no Congresso dos Escuteiros, 
pois são preços negociados: 
 
Hotel Avenida 
Av. Mouzinho de Albuquerque, 54 
Póvoa de Varzim 
 
Tel.  +351 252 683 222 / 206 
Fax. +351 252 617 295 
www.hotelavenida-povoa.com 

Alojamento & Peq. Almoço: 
 
Quarto single----------33€ 
Quarto duplo / twin----42€ 
Quarto triplo------------56€ 
 

mailto:geral@escutismo.pt
http://www.hotelavenida-povoa.com/


 

 

Hotel Torre Mar 
Rua Gomes de Amorim, 2121 
4490-091 Aver-o-Mar | Póvoa de Varzim  
 
GPS Lat: 41.400505; Long: -8.767347 |  
Tel. +351 252 298 670 | Fax. +351 252 298 679 | 
www.hotel-torre-mar.pt 
reservas@hotel-torre-mar.pt 
 
Alojamento & Peq. almoço, estada mínima = 2 noites 
 
INDIVIDUAL = 46,50€/noite 
DUPLO = 46,50€/ noite 
TRIPLO = 60,00€/noite 
QUADRUPLO = 72,00€/noite 
QUINTUPLO = 90,00€/noite 
 
 
 
Estas tarifas são confidenciais para participantes no Conselho.  
 
As reservas são garantidas com pagamento antecipado, por transferência.  
 

Sem outro assunto de momento, com as melhores saudações escutistas, 
 

Sempre Alerta para Servir 

 
 

 

Teresa Loja 
Chefe dos Serviços Administrativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotel-torre-mar.pt/
mailto:reservas@hotel-torre-mar.pt


 

 

CONSELHO NACIONAL PLENÁRIO 
 

22 de fevereiro de 2020 
 

RESERVA DE ALMOÇO 
 

 
Agrupamento: _____________________________________________________________ 
 
Núcleo: ______________________________ Região:_____________________________ 
 
Nome: ______________________________________NIN: _________________________  
 
Endereço Eletrónico: __________________________@___________________________ 
 
 
QUINTA DE SANTO ADRIÃO – BALASAR 



Almoço de sábado, dia 22 de fevereiro   15,00€ 



Dormida em acantonamento sexta-feira, dia 21 de fevereiro 10,00€ 



Dormida em acantonamento sábado, dia 22 de fevereiro 10,00€ 



O acantonamento é na Casa dos Salesianos, em Balasar (Rua de S. José, 85), e 
inclui pequeno-almoço, têm de levar saco-cama e colchonete. Há possibilidade de 
dormida em beliche para casos de necessidade de saúde (25€). São muito poucos 
os lugares disponíveis, pelo que pedimos que nos contactem diretamente via email 
para o geral@escutismo.pt. 


 
 
 

  

   

Enviar comprovativo de transferência bancária, NIB 0033 0000 0000 6906304 05,  
até 10 de fevereiro de 2020, via email: geral@escutismo.pt 

 
 
 

(Fotocopiar as vezes necessárias) 

 


