
Informações importantes para quem já se inscreveu 
 

O Encontro de Jovens com Cristo 2014 está quase a chegar e será 

pela primeira vez no Instituto Bíblico Monte Esperança 

(MEIBAD) em Fanhões, no concelho de Loures. 

Sendo a tua primeira vez e/ou não conheceres o espaço, deixamos-

te algumas informações importantes:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.702208753160411.10

73741827.101560516558574&type=3 

      O acampamento começa 2ªfeira (25/08) de manhã, com a chegada a partir das 11:30 e 

termina Sábado (30/08) depois do almoço. 

      Os quartos têm beliches e cada cama tem almofada e uma mantinha mas é necessário 
trazeres fronha; 

      Existe piscina, por isso traz o teu fato de banho; 

      Teremos mais uma vez os Fixe Awards, por isso vem preparado para mais uma Gala!   

      Se quiseres comer um gelado ou um beber um café, existe um snack-bar que terá custos 

extra. 

      Não tragas objetos de valor, porque não nos responsabilizamos pela salvaguarda e segurança 

dos bens pessoais.  

       Caso te atrases ou se precisares de alguma informação para chegares ao local, podes 

telefonar para o 966 208 045 – Carlos Oliveira. 

      A localização do espaço é: 

Rua Alfredo Caldeira s/n 2670-693 Fanhões 

Loures 

Coordenadas GPS: 38.882082, -9.155407 

  

      A8 

Vindo do norte - saia na última portagem (Loures) encostando à direita. Virar na primeira saída à 

direita. 

Vai encontrar uma rotunda que deve contornar, saindo no sentido "LoureShopping". 

Encontra depois duas rotundas. Em ambas as rotundas seguir em frente. 

Cerca 1 Km depois encontra-se uma grande rotunda. Sair no corte "Fanhões" e seguir sempre em 

frente, cerca de 4 Km. 

Ao chegar a Fanhões, seguir a EN 541 até chegar à entrada superior do MEIBAD. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.702208753160411.1073741827.101560516558574&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.702208753160411.1073741827.101560516558574&type=3


Para o estacionamento inferior, em Fanhões seguir a placa "Adro Doce". No centro, seguir à 

direita até chegar às instalações do MEIBAD. 

Vindo do sul - saia corte "LouresShopping". Siga no sentido Infantado. Na primeira rotunda, saia 
no primeiro corte. Siga em frente na segunda rotunda. 

Cerca 1 Km depois encontra-se uma grande rotunda. Sair no corte "Fanhões" e seguir sempre em 

frente, cerca de 4 Km. 

Ao chegar a Fanhões, seguir a EN 541 até chegar à entrada superior do MEIBAD. 

Para o estacionamento inferior, em Fanhões seguir a placa "Adro Doce". No centro, seguir à 
direita até chegar às instalações do MEIBAD. 

           A1 

Vindo do norte ou do sul – seguir pela CREL (A9) no sentido Cascais. 

Cortar na saída Bucelas/Tojal (N115). Depois da portagem, na rotunda, sair no primeiro corte, no 

sentido Loures. 

Cerca de 3 Km depois irá encontrar uma grande rotunda. Sair no corte "Fanhões" e seguir 
sempre em frente, cerca de 4 Km. 

Ao chegar a Fanhões, seguir a EN 541 até chegar à entrada superior do MEIBAD. 

Para o estacionamento inferior, em Fanhões seguir a placa "Adro Doce". No centro, seguir à 

direita até chegar às instalações do MEIBAD. 

  

Se tiveres alguma dúvida, envia-nos email ou usa a página no Facebook em 

http://www.facebook.com/EJC.IQC 

  

Contamos contigo para espalhares estas informações às pessoas que possam vir contigo ao EJC. 

  

Jovens da Igreja em Quinta do Conde 

 

http://www.facebook.com/EJC.IQC

