
 

Actividade lúdica TECNICELPA 

 

(exclusivo Sócios TECNICELPA e familiares) 
 

 

Visita AMS Goma Camps e Passeio de barco no Tejo (V.V.Rodão) 
 

22 Setembro 2012 
 

Visita à fábrica AMS GOMA CAMPS 

 

(Almoço na Estalagem de Rodão) 

 

Passeio de barco às “Portas de Rodão” 

 
 
MOTIVAÇÃO 
Trata-se da mais recente fábrica de papel tissue em Portugal. Após um projecto relâmpago que teve início em 2007, a 
construção da fábrica foi iniciada em Janeiro de 2009 e o início da produção arrancou 8 meses mais tarde, em Agosto do 
mesmo ano. Apenas com 3 anos de laboração, estamos perante uma moderna fábrica, pensada ao detalhe e construída de 
raiz, tendo em consideração todas as necessidades e fluxos do processo laboral, assim como as preocupações ambientais e 
de segurança. 

http://www.google.pt/imgres?hl=pt-PT&sa=X&biw=1093&bih=514&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=4c0lVSby0zAwWM:&imgrefurl=http://www.gomacamps.com/news.php?ide=3&card=2&docid=vVghwGsuOszMeM&imgurl=http://www.gomacamps.com/viewPhoto.php%3Ffoto%3D/noticias/Logo_AMS_GC.jpg%26width%3D128%26height%3D128%26crop%3D&w=128&h=49&ei=fVEuUPagFciY0QXUi4DYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=621&vpy=354&dur=297&hovh=45&hovw=119&tx=111&ty=40&sig=116773876311889573927&page=2&tbnh=45&tbnw=119&start=10&ndsp=13&ved=1t:429,r:2,s:10,i:112


 
Equipada com tecnologia inovadora, esta fábrica constitui um projecto modelo para a economia nacional, com repercussão 
ao nível internacional. 
Fabricante de papel essencialmente para a área de higiene e limpeza, produz papel higiénico e de cozinha, assim como rolos 
espirais, industriais, rolos de marquesa e guardanapos, entre outros. 
 

 

 

É nas impressionantes Portas do Rodão onde poderemos observar para além deste geositio, a colónia de grifos que aqui 
nidificam ao longo de todo o ano. É aqui também que está colocada a câmara on-line sobre um ninho de grifos podendo ser 
visto desde casa... 
 
Depois seguimos até a zona do Conhal do Arneiro, local de grande exploração de ouro efectuada pelos romanos nesta 
região. 
 
Antes do regresso conheceremos as lendas do Castelo do Rei Wamba e da Ilha das Virtudes 
 
OBJECTIVOS  
Promover o contacto de técnicos e familiares com a actividade industrial do fabrico do papel e proporcionar momentos 
lúdicos, que enriquecem e fortalecem a interacção entre a Associação, Associados, respectivos Familiares e Amigos. 
 

DESTINATÁRIOS  
Todos os Sócios, conjugues, familiares ascendentes e descendentes em primeiro grau de parentesco. 
 

 
PROGRAMA 
 

10H30 – Encontro/Recepção na fábrica AMS Goma Camps; 
 

11H00 – Visita guiada à fábrica; 
 

13H00 – Almoço oferecido pela Tecnicelpa, na Estalagem de Rodão; 
 

15H00 – Passeio de barco no Tejo às “Portas de Rodão”, Conhal do Arneiro e Ilha das Virtudes; 
 

16H30 – Final da visita. 
 
 

INSCRIÇÃO ON-LINE: Formulário 
 

http://www.tecnicelpa.com/forms/preregisto.php?tit=Visita%20à%20Fábrica%20AMS%20Goma%20Camps%20e%20Passeio%20no%20Tejo&lang=PT&par=4


TAXAS DE INSCRIÇÃO (€) 
 

Sócio Individual * ……………   20,00/pessoa       

Sócio Colectivo * ……………   20,00/pessoa (máximo 2 representantes por sócio) 
 

* Sócios com as quotas regularizadas. 
 

 As crianças até aos 12 anos estão isentas de pagamento, devendo as idades serem indicadas na Ficha de Inscrição; 

 A partir dos 13 anos, a taxa de inscrição aplicável é igual à de adulto; 

 Almoço oferecido pela Tecnicelpa; 

 O passeio de barco está incluído no valor da Inscrição. 
 

PRAZOS 

 17 Setembro 2012: Após essa data, o custo de inscrição acresce 50%; 

 18 Setembro 2012: após essa data, não haverá direito a reembolso de inscrição em caso de desistência; 

 19 Setembro 2012: prazo limite para as inscrições. 
 
 

ORGANIZAÇÃO 

 

TECNICELPA 

Rua Amorim Rosa, N.º 38, 1.º Dt.º, 2300-450 Tomar 
Telf. e Fax+351 249 324 858/Telm. +351 919 373 636 

E-mail: info@tecnicelpa.com 
URL: www.tecnicelpa.com 

 
A TECNICELPA reserva-se o direito de cancelamento do evento, em qualquer data, procedendo à devolução do valor das 
taxas de inscrição já pagas, não havendo direito a qualquer compensação adicional. 

 
 

mailto:info@tecnicelpa.com
http://www.tecnicelpa.com/

