
 

 

 

 

 

Sexta-Feira, 16 de novembro:  

Ericeira - Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva 

19:00H – Galeria Orlando Morais: 

Inauguração das exposições de Pintura e 

Fotografia bem como da “Mostra de Artes da 

Escola de Artes & Ofícios do CCD-AT”; 
 

19:30H – Auditório:  

 Cerimónia de abertura do XXXVII ENTAT, com a 

presença da Senhora Diretora-Geral da AT, Dra. Helena 

Alves Borges; 

  Boas vindas aos participantes; 

  Informações uteis sobre o programa do evento; 

  Sorteio dos jogos das meias finais. 

                                                                            Jantar e Noite livres. 

Sábado, 17 de Novembro  

Desporto - Pavilhão Municipal de Mafra: 

8:30 H – Saída do 1º autocarro com destino ao pavilhão; 

9:30 H – Saída do 2º autocarro com destino ao pavilhão. 

 

 



 

 

 

Opções para os participantes que não pretendem assistir aos jogos: 

1ª – Ficar pela vila da Ericeira onde poderão passear, visitar a mostra 

de Artes e as exposições de fotografia e pintura ou participar nas 

actividades que preparámos: Workshop de Artes Decorativas e 

Baptismo de Surf; 

2ª – Seguir no autocarro para Mafra onde poderão passar a manhã 

livremente no Parque Desportivo ou passeando pela vila. 

10:00H-1º jogo das meias-finais;  

11:00H-2º jogo das meias-finais.  

12:55H-Partida do autocarro I para o restaurante Adega do Convento. 

Artes  Desporto - Ericeira (Opcional) &
 

9:30 H-Hotel Vila Galé Ericeira 

Workshop – Artes Decorativas. 
 

10:00 H: Galeria Orlando 

Morais (Casa da Cultura 

Ericeira) 

 Mostra de Artes. 

  Exposição de Pintura; 

  Exposição de Fotografia; 
 

10:00H | Baptismo de Surf /Bodyboard; 

 

 



 

 

 

12:45H-Partida do autocarro II para o Restaurante Adega do Convento; 

13:00H – Almoço no restaurante Adega do Convento; 

14:30H - Visita guiada a pontos de interesse cultural do concelho, 

com a colaboração do pelouro da Cultura da Camara 

Municipal de Mafra. 

18:00H – Fim da visita e regresso à Ericeira.  

     18:30H – Auditório da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva – Ericeira Soirée 

musical com a participação do Grupo Coral e Musical da 

AT. 

    Jantar livre.  

Ericeira (Hotel Vila Galé - Opcional) 

16:00H – Início do torneio de Bridge; 

 

Domingo, 18 de Novembro  
 

Desporto - Pavilhão Municipal de Mafra: 

8:30 H – Saída do 1.º autocarro com destino ao pavilhão; 

9:30 H – Saída do 2.º autocarro com destino ao pavilhão. 

10:15 H – Jogo para atribuição dos 3.º e 4.º lugares. 

11:30 H – Final do torneio para atribuição dos 1.º e 2.º lugares. 

Opção para os participantes que não pretendem assistir aos jogos: 

10:00 H - Visita guiada ao Palácio Nacional de Mafra; 

 



 

 

 

Cerimónia de Encerramento - Espaço para Confraternização 

A cerimónia de encerramento do XXXVII ENTAT, que contará 

certamente com a presença de altos dignitários do Ministério das 

Finanças e dirigentes de topo da 

AT, terá início às 13:30H e vai 

realizar-se num espaço singular 

que poucos de nós teve já o 

privilégio de conhecer, dado que 

se encontra fora do percurso da 

visita normal ao Palácio Nacional 

de Mafra. Trata-se do antigo 

refeitório dos frades existente 

naquele palácio.  

Este será mais um motivo de interesse, a juntar a muitos outros, que 

procurámos associar ao nosso encontro de 2018. 

13:30 H – Receção dos participantes no almoço de encerramento. 

                 Boas vindas pela Senhora Diretora Geral da AT, Dra. Helena 

Alves Borges.  

13:45 H – Inicio do almoço. 

16:30 H – Cerimonia de entrega dos prémios. 

18:00 H – Encerramento do XXXVII -ENTAT. 

 

                               Aceda AQUI à brochura do evento. 

http://ccd-tat-lx.org/docs/2018/ENTAT-Programa.pdf

