
 

 

 

De: Secretaria Nacional Projetos 

Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Assunto: Festa do Centenário – Pedido de Informações - Transportes e Presença 

Circular: 23-04-SNPro 

Data: 10/03/2023 

 

Caros Amigos Escutas, 

 

Estamos a poucos meses da grande Festa do Centenário e, para isso, precisamos de algumas 

informações de modo a melhorar preparar logisticamente o fim de semana em Braga. 

Pedimos que preencham este formulário, até dia 15 de março, para que nos possam esclarecer 

nos seguintes aspetos: 

● o vosso meio de deslocação para a Festa; 

● a vossa chegada; 

● a vossa partida. 

De referir, que, junto da CP – Comboios de Portugal, estamos a negociar os seguintes comboios 

fretados: 

● ida - sábado - Lisboa - 06h15 ou 06h30 | volta - domingo - Braga - 15h00/16h00; 

● este comboio tem 1500 lugares disponíveis; 

● o custo será fechado mediante preenchimento dos lugares disponíveis: 

○ o custo será entre os 32 e 35€ - Lisboa - Braga; 

○ o custo será entre os 29 e 32€ - Entroncamento - Braga; 

○ o custo será entre os 22 e 25€ - Coimbra - Braga. 

● ida - domingo – Braga (até Aveiro) - 01h00; 

● este comboio tem 1000 lugares disponíveis; 

● o custo será entre os 2 e 6€, mediante preenchimento dos lugares disponíveis e local de 

saída. 

Caso queiram efetuar a pré-reserva dos comboios fretados devem selecionar “Meio de 

Transporte a utilizar” – Comboio. Posteriormente será confirmada a viagem via e-mail. 

Para os que pretendam usar a linha dos urbanos do Porto (Aveiro-Braga), estamos também em 

contato com a CP para reforçar as viagens habituais. 

Alertamos também para a necessidade de atualizarem as restrições alimentares dos vossos 

elementos no SIIE. 

https://forms.gle/hPfWcyvfDmRapBqXA


 

 

Quaisquer dúvidas adicionais devem contactar festadocentenario@escutismo.pt. 

 

Esperamos por todos para celebrarmos em grande! 

 

Para qualquer esclarecimento ou pedido de apoio devem contactar: 

festadocentenario@escutismo.pt 

 

Esperamos por todos para celebrarmos em grande! 

 

Canhota amiga, 

 

Inês Graça 

Secretária Nacional para os Projetos 
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