
 
 

Actividade Lúdica TECNICELPA 

(para sócios e familiares) 
 

24 Setembro 2011 

 

 
Visita à RENOVA 

(Zibreira – Torres Novas) 

 
E 

 

 
Convento de Cristo 

(Tomar) 
 

MOTIVAÇÃO 
 

RENOVA - Fábrica de Papel do Almonda, S.A. 

A Renova é uma marca líder europeia de produtos de grande consumo de uso doméstico e sanitário, 

tais como papel higiénico, rolos de cozinha, guardanapos, lenços de bolso, lenços faciais e toalhas 

de mesa. Nos seus projectos, a Renova assume como missão contribuir para um melhor bem estar 

do corpo, do espírito e dos sentidos. 

A empresa de capital 100% privado e nacional tem apostado fortemente na inovação, lançando no 

mercado produtos tão extraordinários como o papel higiénico preto ou com creme, lenços 

perfumados coloridos, rolos de cozinha anti-bacterianos ou caixas de lenços que brilham no escuro. 

Estes produtos, aliados a campanhas de marketing verdadeiramente inovadoras, são factores que 

levam a que a marca Renova seja conhecida (e motivo de noticia) um pouco por todo o mundo e se 

tenha tornado um caso de estudo das melhores escolas de negócios. 

. 

 



Convento de Cristo – Tomar 

   
 

Abrangendo o castelo templário e o Convento da Ordem de Cristo – cuja construção decorreu entre 

os séculos XII e XVII – o monumento, inscrito na lista de Património Mundial da UNESCO, integra 

alguns dos mais expressivos testemunhos da história da arquitectura portuguesa. 

É constituído por sete claustros e outros edifícios, sendo o Claustro D. João II, o Claustro Principal 

do Convento de Cristo, considerado uma obra-prima do Renascimento europeu. 

 

A Janela do Capitulo e a Charola são dois símbolos indissociáveis deste monumento, 

testemunhos de um período marcante da expansão dos Portugueses, magníficos exemplares da 

arquitectura templária e do esplendor Manuelino. 

OBJECTIVOS  
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 

 

10H15 – Ponto de Encontro/Recepção: Fábrica da Renova – Torres Novas. 

 

10H30 – 12H30: Visita à Fábrica; 

 

13H00 – 14H30: Almoço (local a definir); 

 

14H30 – 17H00: Visita guiada ao Castelo dos Templários e Convento de Cristo - Tomar; 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.igespar.pt/patrimonio/mundial/portugal/111/


 

INSCRIÇÃO ON-LINE (ou por fax)  

 

TAXAS DE INSCRIÇÃO (€) 
 

Sócio Individual * …………… 15,00         

Sócio Colectivo * …………… 15,00  (máximo 2 representantes por sócio) 
 

* Sócios com as quotas regularizadas, inscritos até 31/12/2010. 
 

 As crianças até aos 12 anos estão isentas de pagamento, devendo as idades serem 

indicadas na Ficha de Inscrição; 

 Almoço oferecido pela Tecnicelpa; 

 Entradas para o Convento estão incluídas no valor da Inscrição. 
 

 

PRAZOS 

 O custo de inscrição acresce 50% após 16 de Setembro 2011; 

 Após 16 de Setembro 2011, inclusive, não haverá direito a reembolso de 

inscrição em caso de desistência; 

 

 Prazo limite para a inscrição: 20 de Setembro 2011. 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

TECNICELPA 

Rua Amorim Rosa, N.º 38, 1.º Dt.º, 2300-450 Tomar 

Telf. +351 249 324 858/Fax. +351 249 312 068/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. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 
 

Actividade Lúdica TECNICELPA 
 

24 Setembro 2011 

 
Visita à RENOVA 

(Zibreira – Torres Novas) 
E 

Convento de Cristo 

(Tomar) 

 
 

 

 

Nome ________________________________________________________ 

Empresa ______________________________________________________ 

Email _________________________________________________________ 

 

Para pagamento da inscrição na qualidade de: 
 

  Sócio Individual da TECNICELPA, N.º _______ 
    

  Sócio Colectivo da TECNICELPA, N.º _______ 

   Representante ___________________________________________ 

   Representante ___________________________________________ 
  

 Número de participantes: 

   Adultos: ___ 
    

   Crianças: ___ 

    

Junto cheque Nº ________________ S/ _____________, no valor de _____ € 

 

Data: ____ / ____ / 2011 

Assinatura _____________________________________________________ 

 

 

 E-mail: info@tecnicelpa.com 

 

 Morada postal: 

TECNICELPA 

Rua Amorim Rosa, 38, 1º Dtº 

2300-450 Tomar 

 

 fax: 249 312 068 


