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O seguro da sua 
Autocaravana com mais 
segurança e economia.

Protocolo CPA

AS MELHORES CONDIÇÕES PARA O 

SEGURO DA SUA AUTOCARAVANA

COBERTURA COMPLETA

desde 13,75 €/mês
150,00 €/ano

Contactos:
Av. da República 1438 – Loja B
2775-271 PAREDE
Telefone: 214 584 180 Fax: 214 584 188
E-mail: info@cvseguros.com 

Castela & Veludo - Sociedade de Mediação de Seguros, Lda.



VALEU A PENA?

Em final de mandato é absolutamente normal que uma Direcção reflicta sobre 
não só o que conseguiu realizar como, sobretudo, se valeu a pena.

Uma leitura dos acontecimentos que se verificaram no passado faz-nos sorrir.

“O Autocaravanista”, a nossa revista, é um arquivo precioso que permite 
concluir que as questões que, por exemplo, se verificaram desde 2006, 
continuam a ser as questões que se verificam em 2011. A discriminação 
negativa dos autocaravanistas, o divisionismo associativo, a falta de 
intervenção dos associados, as criticas destrutivas aos dirigentes, a fuga às 
responsabilidades… 

Efectivamente o CPA é um pequeno reflexo do que é a sociedade portuguesa. 
Fala-se muito, o que é bom, mas há uma recusa muito generalizada em assumir 
a construção das ideias que se defende. Assim, existe verborreia, não existe 
práxis.

Nos dois anos que duraram este mandato virámo-nos, como nos comprometemos, 
para as mudanças que se impunham para desenvolver o Clube. Nem todas 
foram conseguidas e algumas ainda não estão acabadas.

E, aqui, torna-se necessária uma pausa para agradecer aos associados que se 
disponibilizaram a trabalhar nas Delegações Regionais e, também, aos que 
aceitaram ser Delegados Concelhios. Estas duas novas estruturas organizativas 
contribuíram (e muito!) para um aproveitamento de recursos ao nível das 
regiões e de uma poupança de meios. 

No futuro é imprescindível que se terminem as tarefas em curso, se prossiga 
com a reorganização, mas, é ainda mais premente, que nos viremos para o 
exterior, pois a sobrevivência económica e financeira do Clube também 
depende do prestígio e do reconhecimento do CPA pela sociedade exterior ao 
Movimento Autocaravanista de Portugal.

Os novos dirigentes do CPA ao candidatarem-se sob o lema “Pelo direito ao 
Autocaravanismo” deram um inequívoco sinal de viragem para o exterior, 
como se impunha e era imprescindível que o fizessem.

Um novo apelo à participação dos associados à política de continuidade e apoio 
a esta mudança para que o direito ao autocaravanismo se instale no nosso País 
é o que agora fazemos com muita veemência.

Voltando à reflexão inicial sobre se este foi um caminho que valeu a pena trilhar 
só teremos uma resposta conclusiva dentro de dois anos quando constatarmos 
se as bases da reorganização interna levada a cabo terão sustentado, de forma 
profíprofíprof cua, as politicas de afirmação e expansão que se vão iniciar.

Aos novos Corpos Gerentes do CPA desejamos as maiores venturas em prol do 
Clube Português de Autocaravanas.

A unidade também passa por aqui.

A Direcção
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ESTATUTO EDITORIAL 

 O Boletim do CPA – O Autocaravanista – é uma 
publicação cujo conteúdo visa divulgar o autocarava-
nismo, entendido como uma modalidade de turismo 
itinerante, a informação técnica com ele relacionado e 
as actividades realizadas no âmbito do Clube, funcio-
nando como órgão privilegiado de comunicação entre 
este e os seus respectivos associados. 
 A população alvo do Boletim é constituída pelos 
associados, técnicos de turismo e dirigentes autárqui-
cos, associativos e empresariais que possam fomentar 
eventuais acções no âmbito do turismo e do desen-
volvimento local, assim como instituições nacionais e 
estrangeiras e órgãos de comunicação que ajudem a 
divulgar o autocaravanismo e temas associados. 
 Todos os textos assinados reflectem a opinião dos 
seus respectivos autores, não sendo o CPA responsá-
vel pelas opiniões expressas e só os textos não assi-
nados são da responsabilidade da Redacção.
 Não serão permitidos textos de evidente conteúdo 
político/partidário, religioso, xenófobo e  pornográfico. 
 O CPA – Clube Português de Autocaravanas – en-
quanto proprietário do Boletim – O Autocaravanista – 
compromete-se a assegurar o respeito pelos princípios 
deontológicos, pela ética profissional dos jornalistas e 
pela boa fé dos leitores. 
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Noticias do Autocaravanismo ... 
44º ENCONTRO CPA

Realizou-se em Constância de 25 a 27 de Novembro o 44º Encontro do CPA.
Na manhã de sábado decorreu uma visita guiada à Vila após a qual se tratou de fazer ou procurar onde almoçar.
Na tarde de sábado teve lugar a Assembleia Geral, seguindo-se o jantar que juntou a maioria dos participantes.

ASSEMBLEIA GERAL de 26 de Novembro 2011

No Auditório do Cine Teatro de Constância teve lugar a Assembleia Geral em que foram aprovados por 
unanimidade o Orçamento e o Plano de Actividades para 2012 e o Calendário Eleitoral referente às eleições para 
os Corpos Gerentes 2012/2013.

 Informação - Demissão de membro do Conselho Fiscal

O associado Francisco Cipriano Gomes solicitou ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a demissão do cargo 
de membro do Conselho Fiscal alegando motivos relacionados com a idade, com a saúde e com a mobilidade.

O pedido de demissão foi aceite com efeitos a 01 de Agosto de 2011.

Na Assembleia Geral de 26 de Novembro de 2011 foi dada a informação e, por proposta do Presidente da 
Direcção, em agradecimento pelos serviços que o associado prestou ao CPA foi homenageado com uma salva de 
palmas.

3º ENCONTRO REGIONAL DO ALGARVE

A Comissão Coordenadora do Algarve vai realizar o seu 3º ENCONTRO nos dias 16-17 e 18 de Março/2012.
Vamos receber a Primavera numa zona do Barrocal Algarvio na Localidade do Ameixial ( Concelho de Loulé ) em 
pleno coração da Serra do Caldeirão.
Coordenadas: N 37º 21’ 56,63” W 07º 58’ 18,65”
O programa do encontro assim como as condições de inscrição serão divulgadas em breve no  fórum do CPA em: 
http://cpa-autocaravanas.com
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Noticias do Autocaravanismo ... 

UMA VEZ MAIS estamos NA “NAUTICAMPO”

A “NAUTICAMPO”” decorrerá entre 8 e 12 de Fevereiro e o CPA estará, mais uma vez, presente.
Não obstante as dificuldades com que a indústria autocaravanista se debate é feito um esforço para não deixar cair 
uma Feira que consideramos relevante no panorama do autocaravanismo em Portugal. Neste contexto impõe-se uma 
Não obstante as dificuldades com que a indústria autocaravanista se debate é feito um esforço para não deixar cair 
uma Feira que consideramos relevante no panorama do autocaravanismo em Portugal. Neste contexto impõe-se uma 
Não obstante as dificuldades com que a indústria autocaravanista se debate é feito um esforço para não deixar cair 
elevada tolerância crítica por parte dos visitantes autocaravanistas.
uma Feira que consideramos relevante no panorama do autocaravanismo em Portugal. Neste contexto impõe-se uma 
elevada tolerância crítica por parte dos visitantes autocaravanistas.
uma Feira que consideramos relevante no panorama do autocaravanismo em Portugal. Neste contexto impõe-se uma 

A presença do CPA no “NAUTICAMPO 2012” está desde já assegurada com um pequeno espaço onde acolheremos 
todos os autocaravanistas e disponibilizaremos as informações que nos forem solicitadas.
A presença do CPA no “NAUTICAMPO 2012” está desde já assegurada com um pequeno espaço onde acolheremos 
todos os autocaravanistas e disponibilizaremos as informações que nos forem solicitadas.
A presença do CPA no “NAUTICAMPO 2012” está desde já assegurada com um pequeno espaço onde acolheremos 

Estamos aptos a informar o seguinte:
1 – ESTACIONAMENTO DAS AUTOCARAVANAS
Na Praça Sonny será permitido o estacionamento de Autocaravanas;
2 – OFERTA DE BILHETES
O CPA disponibilizará a cada um dos associados, no pleno exercício dos seus direitos e  contra a apresentação do 
cartão de associado
O CPA disponibilizará a cada um dos associados, no pleno exercício dos seus direitos e  
cartão de associado
O CPA disponibilizará a cada um dos associados, no pleno exercício dos seus direitos e  

, 2 ingressos e até ao limite da quantidade que lhe foi concedida; um colaborador estará na entrada 
O CPA disponibilizará a cada um dos associados, no pleno exercício dos seus direitos e  

, 2 ingressos e até ao limite da quantidade que lhe foi concedida; um colaborador estará na entrada 
O CPA disponibilizará a cada um dos associados, no pleno exercício dos seus direitos e  contra a apresentação do 

, 2 ingressos e até ao limite da quantidade que lhe foi concedida; um colaborador estará na entrada 
contra a apresentação do 

principal da Feira dentro do seguinte horário:
, 2 ingressos e até ao limite da quantidade que lhe foi concedida; um colaborador estará na entrada 

principal da Feira dentro do seguinte horário:
, 2 ingressos e até ao limite da quantidade que lhe foi concedida; um colaborador estará na entrada 

Dias úteis: das 15,00 às 15,30 horas;
Sábado: das 10,00 às 10,30 horas;
Dias úteis: das 15,00 às 15,30 horas;
Sábado: das 10,00 às 10,30 horas;
Dias úteis: das 15,00 às 15,30 horas;
Domingo: das 10,00 às 10,30 horas.
Sábado: das 10,00 às 10,30 horas;
Domingo: das 10,00 às 10,30 horas.
Sábado: das 10,00 às 10,30 horas;

3 – DEBATE
“Pelo Direito ao Autocaravanismo” - Num auditório da “NAUTICAMPO” terá lugar um debate subordinado à temática 
do estacionamento das autocaravanas
“Pelo Direito ao Autocaravanismo” - Num auditório da “NAUTICAMPO” terá lugar um 
do estacionamento das autocaravanas
“Pelo Direito ao Autocaravanismo” - Num auditório da “NAUTICAMPO” terá lugar um 

, numa perspectiva política e jurídica, tendo como oradores um advogado e 
“Pelo Direito ao Autocaravanismo” - Num auditório da “NAUTICAMPO” terá lugar um 

, numa perspectiva política e jurídica, tendo como oradores um advogado e 
“Pelo Direito ao Autocaravanismo” - Num auditório da “NAUTICAMPO” terá lugar um 
um membro da Direcção do CPA.
Não nos é viável, por razões a que somos alheios, informar o dia e hora da realização do debate, pelo que solicitamos 
que acedam ao nosso Fórum (http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,2338.0.html) onde a informação 
Não nos é viável, por razões a que somos alheios, informar o dia e hora da realização do debate, pelo que solicitamos 
que acedam ao nosso Fórum (http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,2338.0.html) onde a informação 
Não nos é viável, por razões a que somos alheios, informar o dia e hora da realização do debate, pelo que solicitamos 
será disponibilizada e actualizada.
que acedam ao nosso Fórum (http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,2338.0.html) onde a informação 
será disponibilizada e actualizada.
que acedam ao nosso Fórum (http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,2338.0.html) onde a informação 

4 – HORÁRIO DA “NAUTICAMPO”
Dias úteis: das 15,00 às 23,00 horas;
Sábado: das 10,00 às 23,00 horas;
Dias úteis: das 15,00 às 23,00 horas;
Sábado: das 10,00 às 23,00 horas;
Dias úteis: das 15,00 às 23,00 horas;
Domingo: das 10,00 às 20,00 horas.
Sábado: das 10,00 às 23,00 horas;
Domingo: das 10,00 às 20,00 horas.
Sábado: das 10,00 às 23,00 horas;

5 – PREÇOS
Público: 5,00 Euros;
Estudantes, Séniores e crianças dos 11 aos 14 anos: 2,50 Euros;

 5,00 Euros;
Estudantes, Séniores e crianças dos 11 aos 14 anos: 2,50 Euros;

 5,00 Euros;
Crianças até 10 ano:
Estudantes, Séniores e crianças dos 11 aos 14 anos: 2,50 Euros;
Crianças até 10 ano:
Estudantes, Séniores e crianças dos 11 aos 14 anos: 2,50 Euros;

 Grátis
Estudantes, Séniores e crianças dos 11 aos 14 anos: 2,50 Euros;

 Grátis
Estudantes, Séniores e crianças dos 11 aos 14 anos: 2,50 Euros;

NOTA: As informações referidas em 4 e 5 não dispensam a consulta aos espaços de informação oficial da “NAUTICAM-
PO” (http://www.nauticampo.fil.pt/?lang=pt&page=info_geral/info_geral.jsp)
NOTA: As informações referidas em 4 e 5 não dispensam a consulta aos espaços de informação oficial da “NAUTICAM-
PO” (http://www.nauticampo.fil.pt/?lang=pt&page=info_geral/info_geral.jsp)
NOTA: As informações referidas em 4 e 5 não dispensam a consulta aos espaços de informação oficial da “NAUTICAM-

Caros Consócios
Companheiros Autocaravanistas
Com firmeza, ética e humanismo, “Pelo Direito ao Autocaravanismo”, contra a discriminação negativa, são valores em 
que acreditamos e que coerentemente praticamos.
Com firmeza, ética e humanismo, “Pelo Direito ao Autocaravanismo”, contra a discriminação negativa, são valores em 
que acreditamos e que coerentemente praticamos.
Com firmeza, ética e humanismo, “Pelo Direito ao Autocaravanismo”, contra a discriminação negativa, são valores em 

A nossa presença na “NAUTICAMPO” está para além de uma simples acção mercantilista, pois é mais um meio de 
intervenção cultural com vista aos fins que defendemos.
A nossa presença na “NAUTICAMPO” está para além de uma simples acção mercantilista, pois é mais um meio de 
intervenção cultural com vista aos fins que defendemos.
A nossa presença na “NAUTICAMPO” está para além de uma simples acção mercantilista, pois é mais um meio de 

Estamos contigo! Esperamos por ti na “NAUTICAMPO”!
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Noticias do Clube ... 
GESTO ECO SOLIDÁRIO

O Gesto nasce, em 2006, numa iniciativa de um grupo de autocaravanistas ibéricos, tendo como 
motivo a solidariedade para com a serra e as suas gentes, tão fustigadas pelo fogo, no verão de 2005, 
ao qual esteve sempre associado o desenvolvimento de uma imagem positiva do autocaravanismo 
justificada pela ligação a uma causa nobre.

A partir daí, anualmente, nesta data, o Gesto Eco Solidário tem continuado o seu caminho. Hoje em 
dia, Lafõdia, Lafõdia, Laf es e, em particular, S. Pedro do Sul convive e acarinha esta forma de turismo.

Em 2012, o CPA associa-se ao Gesto realizando, aí, a sua AG e exortando os seus associados a 
participar.

Para participar no Gesto devem entrar em contacto com turismo@cm-spsul.pt ou telef/Fax 232 
723 003 realizando a sua inscrição. Essa inscrição é depois validada aquando da confirmação do 
pagamento sob a forma então acertada.

 Para além disto os participantes entregam, para a Sopa de S. Macário, individualmente, 300grs de 
carne ou enchidos. Esta sopa é confeccionada por uma associação local, no cimo do Monte de S. 
Macário.

Local de estacionamento - Lugar da Feira
GPS – 40º 45’ 15’’ N 08º 03’ 51’’ W     



Noticias do Clube ... 
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Noticias do Clube ... 
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DURANTE O ENCONTRO OS MOTIVOS PARA ESTAR EM CERVEIRA NÃO FALTAM

FIM- DE-SEMANA GASTRONÓMICO – O SÁVELÁVELÁ
Vila Nova de Cerveira

27, 28 e 29 de Abril 2012

Em Cerveira, a gastronomia tradicional é secular e tem sabor a rio. É do forte relacionamento com o rio 
Minho e toda uma história ligada à a�vidade piscatória, que surge O Sável, peixe símbolo do rio Minho, 
não só pelo seu aspecto, mas pelo factor económico que representava para a população. 

No Fim de semana Gastronómico, a realizar nos dias 27, 28 e 29 de Abril de 2012, o Sável, ex-líbris da 
gastronomia cerveirense, pode ser degustado nas seguintes variedades: Debulho de Sável, Sável frito e de 
Escabeche.

Para sobremesa o delicioso Leite-creme e o �pico Biscoito de Milho para acompanhar o café.

Associaram-se à inicia�va 11 restaurantes locais, que vão apresentar aos visitantes o Sável, como prato de 
excelência das terras de Cerveira, sempre acompanhado do bom vinho da região. 

               ____________________________________*____________________________________

A feira semanal de Vila Nova de Cerveira é uma das maiores do Norte e atrai centenas de pessoas todos os 
Sábados, sobretudo das grandes cidades do Norte de Portugal e da Galiza.
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Noticias do Clube ... 
I ENCONTRO LUSO-GALAICO DE AUTOCARAVANAS 

DE VILA NOVA DE CERVEIRA

INSCRIÇÃO NO ENCONTRO E NO JANTAR

Agradecemos que todos façam a sua inscrição. participando ou não no jantar para organização dos 
espaços de estacionamento

Inscrição para o Encontro   5€ por autocaravana

Inscrição para o jantar       15,00€ por pessoa.

Prazo: Impreterivelmente até 5 de Abril de 2012.

Limite de inscrições para o jantar: sem limite

Forma de Inscrição: Por correio electrónico (geral@cgeral@cpa-autpa-autocaravanas.com), Por fax: (00351) 218591340

De 2ª a 6 ª feira (das 17.00 às 20.00 horas) presencialmente ou via CTT (R. Luís Stau Monteiro, lote C3-Loja C3 
* 1950 – 373 LISBOA), por telefone: (00 351) 218594230 

Forma de Pagamento: Por transferência bancária: NIB 003 506 980 001 451 653 050, COM ENVIO DE 
COMPROVATIVO , presencialmente ou por cheque e via CTT (R. Luís Stau Monteiro, lote C3-Loja C3 * 1950 
– 373 LISBOA)

NOTAS
a) Só serãserãser o aceites no local, reservado para estacionamento, associados que se desloquem de autocaravana. Associados que 
participem no encontro usando outro tipo de veículo devem estacionar fora da zona reservada (excepículo devem estacionar fora da zona reservada (excepí ção para os sócios com 
data de admissão anterior a 11 de Abril 2010) 

b) Não é permitido acampar, (Considera-se acampar em autocaravana a abertura de toldos, o uso de cadeiras, mesas e outros 
acessórios, no exterior do veículo).ículo).í

c) Não é permitida a afixação ou divulgação sonora de informações, sem prées, sem prées, sem pr via autorização da organização; não é abrangida 
por esta proibição a distribuição, em mão, de documentos devidamente identificados.

c) O CPA não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais quer do associado quer de terceiros.ízos materiais ou pessoais quer do associado quer de terceiros.í

Por Delegação da Direcção do CPA, no prosseguimento de uma política autocaravanista 
associativa descentralizada, foi a Comissão Coordenadora da Delegação Regional do 
Norte a assumir os contactos com todas as entidades intervenientes.

EMENTA

Aperitivos
Bolinhos de Bacalhau, Folhadinhos de Alheira, Mexilhão fresco salteado, Broa salteada em azeite 
aromático e ervas, Brruchetas variadas, Cogumelos au sauté, Tortilhas de azeitonas, mini rojé, Tortilhas de azeitonas, mini rojé ões com 
cominhos, Escabeche de calamares à Portuguesa

Sopa 
Sopa de Espinafres com grão de bico

Prato principal
Lombo de porco recheado com enchidos da terra e batata gratinada

Sobremesa
Buffet de sobremesas do dia 

Bebidas
Vinho da casa verde branco e verde tinto
Águas ,refrigerantes e cervejaÁguas ,refrigerantes e cervejaÁ
CaféCaféCaf



Os contactos com a Câmara de Ponte de Lima foram, por delegação da Direcção, 
efectuados pelos membros da Comissão Coordenadora da Delegação Regional 
Norte.
Desses contactos, conjuntamente com os representantes do Clube de Campismo 
e Caravanismo de Barcelos, resultou a retirada da interdição de estacionamento a 
autocaravanas que antes vigorava em Ponte de Lima.

Esperamos poder continuar a considerar Ponte de Lima como uma localidade amiga 
do autocaravanismo responsável e amante da Natureza.
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A Vila mais antiga de 
Portugal será palco do “I 
Encontro Internacional de 
Autocaravanas”, promovido 
pelo Município de Ponte 
de Lima, com o apoio da 
Federação Internacional de 
Campismo e Caravanismo, 
da Federação de Campismo 
e Montanhismo de Portugal, 
do Clube Português de 
Autocaravanas e do Clube de 
Campismo e Caravanismo 
de Barcelos.

O encontro Integrado no 
programa da “IV Feira da Caça, 
Pesca e Lazer”, decorrerá nos 
dias 20, 21 e 22 de Julho.
A ficha de inscrição pode 
ser encontrada no fórum do 
CPA no endereço http://
c p a - a u t o c a r a v a n a s .
com/forum/index.php/
topic ,2421.msg14025.
html#msg14025.

O recinto do encontro encontra-se aberto de 19 a 26 de Julho para quem queira 
permanecer por Ponte de Lima, porém a colaboração oficial dos Clubes manter-se-á 
apenas dos dias 19 a 22.

“As inscrições no “I ENCONTRO INTERNACIONAL DE AUTOCARAVANAS” e o respectivo 
controlo é da exclusiva e única responsabilidade dos serviços da Câmara Municipal de 
Ponte de Lima”

Noticias do Clube ... 
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Sexta-feira, 20 de Julho
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Sábado, 21 de Julho
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Domingo, 22 de Julho
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Outras actividades disponíveis:
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Inscrição
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O valor da inscrição inclui:
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Informações

Município de Ponte de Lima
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������

PROGRAMA
Noticias do Clube ... 
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Rallies FICC ... 

O 78º RALLYE FICC 

Irá realizar-se, 
de 27 de Julho 
a 5 de Agosto 
de 2012, em 
Montmagny, 
no Canadá. 
A  Fédération 
Québécoise 
de Camping et 
de Caravaning 
é a entidade 
organizadora 
do evento. Do programa  constam  dez dias que incluem 
espectáculos, actividades culturais e turísticas. 

Mais informações:
Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo

Tel. 218 126 890/1

www.fcmportugal.com

RALLY INTERNACIONAL FLORIADE / NTKC100 
15 a 22 de junho de 2012 – HOLANDA

Camping de Schatberg - Sevenum (Venlo) 

Este rally, que tem o alto patrocínio da FICC, terá lugar perto 
da cidade de Venlo, na província a sueste de Limburgo, perto 
da Alemanha e da Bélgica, de 15 a 22 de junho. A exposição 
FLORIADE (uma vez de 10 em 10 anos) em Venlo oferece 
inovações a propósito da cultura e da arquitetura bem como o 

desenvolvimento em redor dos temas sobre beleza, relax e bem estar, 
empreendedorismo e educação ambiental. Em 2012 o “Nederlandse 
Toeristen Kampeer Club”, um dos clubes fundadores da FICC terá o 
prazer de celebrar o seu centésimo aniversário. O rally apresenta uma 
oportunidade única para celebrar este centenário com os seus amigos 
campistas dos quatro cantos da Europa e do mundo e será o encontro 
de todos a quem a organização deseja uma agradável e boa estadia na 
Holanda. 

Mais informações:
Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo

Tel. 218 126 890/1

www.fcmportugal.com
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Noticias do Clube ... 
(Iniciamos hoje uma série de artigos sobre a temática do estacionamento de autocaravanas na via 
pú
(Iniciamos hoje uma s

ú
(Iniciamos hoje uma s

blica da autoria de advogados que colaboram com o Clube Português de Autocaravanas)

ESTACIONAMENTO DE AUTOCARAVANAS EM PARQUES PÚBLICOS

O Estacionamento é um dos principais problemas do ambiente cosmopolita, mas não só… também 
nos meios rurais, nomeadamente campo, turismo ecoló

um dos principais problemas do ambiente cosmopolita, mas n
ó

um dos principais problemas do ambiente cosmopolita, mas n
gico e outros locais de maior contacto com a 

natureza o problema se coloca cada vez mais.

E mais surpreendente ainda, é o facto de não haver legislação suficiente que regule e disponha sobre 
onde e como se pode estacionar nos parques de estacionamento assinalados para tal, tendo em conta 
a tipologia da viatura, nomeadamente autocaravanas.

Efectivamente, existem regulamentos dos munícipios que regulam e estabelecem limitações sobre como 
e onde estacionar, que podem suscitar diversas interpretações.

Importante será aqui fazer a destrinça entre o significado da tão usada e abusada expressão pelas 
autoridades policiais ACAMPAR que mais não é 

a entre o significado da t
é 

a entre o significado da t
do que a total imobilização da autocaravana, ocupando 

um espaço fí
autoridades policiais ACAMPAR que mais n

í
autoridades policiais ACAMPAR que mais n

sico com um tamanho que o excede, permitindo a abertura de janelas para o exterior, 
permitindo ainda que sejam colocadas na sua á

sico com um tamanho que o excede, permitindo a abertura de janelas para o exterior, 
á

sico com um tamanho que o excede, permitindo a abertura de janelas para o exterior, 
rea mesas, cadeiras e outros objectos afectos ao 

campismo, sendo essa actividade permitida nos locais apropriados para o efeito, e que existem por todo 
o paí
campismo, sendo essa actividade permitida nos locais apropriados para o efeito, e que existem por todo 

í
campismo, sendo essa actividade permitida nos locais apropriados para o efeito, e que existem por todo 

s. 

Esta realidade é por vezes confundível com o simples acto de estacionar.

Sendo que ESTACIONAR, é o acto em que o automobilista imobiliza a sua viatura na via pública de acordo 
com o Có
Sendo que ESTACIONAR, 

ó
Sendo que ESTACIONAR, 

digo da Estrada, e no respeito pelas normas de estacionamento aí 
o acto em que o automobilista imobiliza a sua viatura na via p

í 
o acto em que o automobilista imobiliza a sua viatura na via p

em vigor. De salientar que 
não estabelece o Có

digo da Estrada, e no respeito pelas normas de estacionamento a
ó

digo da Estrada, e no respeito pelas normas de estacionamento a
digo da Estrada qualquer discriminação ou restrição do estacionamento por parte 

de qualquer autocaravanista.

Mas, na grande maioria das situações as autocaravanas são proibidas de parquearem em determinadas 
localidades para o que colocam sinalética com sinal de proibição de estacionamento de autocaravanas. 

Nestes termos, a proibição poderá ser susceptível de ferir a constitucionalidade com fundamento em 
uma eventual discriminação negativa das autocaravanas e em consequência dos autocaravanistas, 
impedindo especificamente o veí

o negativa das autocaravanas e em consequ
í

o negativa das autocaravanas e em consequ
culo autocaravana de estacionar em detrimento de outros veí

ncia dos autocaravanistas, 
í

ncia dos autocaravanistas, 
culos de 

igual ou semelhante classe o podem fazer, como sejam os veículos classe 1, 2 e 3.

A Distinção das duas realidade atrás descritas, por um lado os Munícipios que tendem a interpretar a 
realidade de acampar com a mera utilização do veí

s descritas, por um lado os Mun
í

s descritas, por um lado os Mun
culo autocaravana e por outro lado os caravanistas 

e o pró
realidade de acampar com a mera utiliza

ó
realidade de acampar com a mera utiliza

prio Club Portuguê
realidade de acampar com a mera utiliza

ê
realidade de acampar com a mera utiliza

s de Autocaravanas que distingue claramente o mero estacionamento da 
realidade de acampar, parece estar no cerne de toda esta questão e das dú

s de Autocaravanas que distingue claramente o mero estacionamento da 
ú

s de Autocaravanas que distingue claramente o mero estacionamento da 
vidas que se levantam. 

As autoridades legislativas têm desconsiderado a pertinência que merece o estacionamento das 
autocaravanas nas vias pú
As autoridades legislativas t

ú
As autoridades legislativas t

blicas, provocando nos autocaravanistas um sentimento de injustiça e 
discriminação que ainda não foi devidamente justificado a eles e à 

blicas, provocando nos autocaravanistas um sentimento de injusti
à 

blicas, provocando nos autocaravanistas um sentimento de injusti
Sociedade em geral.

São várias as questões que se têm colocado, nomeadamente quanto à legitimidade das Câmaras 
Municipais para regularem o estacionamento no pró

m colocado, nomeadamente quanto 
ó

m colocado, nomeadamente quanto 
prio Concelho. 

Efectivamente a Lei confere poder legislativo às Câmaras Municipais para deliberarem e aprovarem 
Regulamentos e posturas sobre as maté
Efectivamente a Lei confere poder legislativo 

é
Efectivamente a Lei confere poder legislativo 

rias da sua competê
maras Municipais para deliberarem e aprovarem 

ê
maras Municipais para deliberarem e aprovarem 

ncia exclusiva, bem como administrar o 
domí
Regulamentos e posturas sobre as mat

í
Regulamentos e posturas sobre as mat

nio pú
Regulamentos e posturas sobre as mat

ú
Regulamentos e posturas sobre as mat

blico municipal. Mas a questão que é 
rias da sua compet

é 
rias da sua compet

pertinente e que se coloca é a de se a maté
, bem como administrar o 

é
, bem como administrar o 

ria referente 
ao estacionamento é 

blico municipal. Mas a quest
é 

blico municipal. Mas a quest
um assunto do domí

o que 
í

o que 
nio pú

pertinente e que se coloca 
ú
pertinente e que se coloca 
blico municipal? Numa primeira análise conclui-se que 

a organização do estacionamento numa localidade/Municí
blico municipal? Numa primeira an

í
blico municipal? Numa primeira an

pio integra-se na administração do domí
lise conclui-se que 

í
lise conclui-se que 

nio 
pú
a organiza
ú

a organiza
blico municipal e tem interesse primordial que essa administração seja feita o mais pró

çã
ó

çã
ximo possível 

da realidade e da população locais.

Numa segunda análise, poderão levantar-se questões de legitimidade para regular discriminando 
negativamente um sector da sociedade civil, tendo como pressuposto permissas eventualmente 
questioná
negativamente um sector da sociedade civil, tendo como pressuposto permissas eventualmente 

á
negativamente um sector da sociedade civil, tendo como pressuposto permissas eventualmente 

veis.

Mais se diga que poderá também ser apontado como questionável a legitimidade de um Municipio 
adaptar aos seus interesses especí

m ser apontado como question
í

m ser apontado como question
ficos sinais verticais de estacionamento proibido, colocando uma 

chapa com o sí
adaptar aos seus interesses espec

í
adaptar aos seus interesses espec

mbolo de uma autocaravana, ou uma chapa com a menção á 
ficos sinais verticais de estacionamento proibido, colocando uma 

á 
ficos sinais verticais de estacionamento proibido, colocando uma 

palavra autocaravana.

A problemática do estacionamento de autocaravanas terá que ser abordada à luz dos direitos individuais 
dos municípios e das pessoas, quer sejam elas os municípes, quer sejam autocaravanistas.

Haverá algum direito que deverá prevalecer sobre os demais, ou deverão todos os direitos individuais e 
colectivos ser conciliados e protegidos não se discriminando nenhum!?

Sandra Minez
Advogada



Últimas Noticias...
ENCONTRO NA BATALHA/ASSEMBLEIA ELEITORAL

Em 13, 14 e 15 DE JANEIRO DE 2012 realizou-se o Encontro/Convívio, o 45º do CPA com encontro perto da área de Serviço para 
Autocaravanas da Batalha.
No Sábado de manhã efectuou-se uma visita guiada à Batalha com partida da Área de Serviço de Autocaravanas e passagem pelo pelourinho,  
pela Igreja matriz da exaltação da cruz,  pelo Edifício setecentista (arquitetura civil,  pelo Edifício Mouzinho de Albuquerque,  pela Estátua 
equestre de São Nuno de Santa Maria,  pelo Solar Quinta do Fidalgo (atualmente restaurante do grupo “Tromba Rija”),  pela Ponte da 
Boutaca, (ponte neogótica, 1862,  com 4 pequenos pavilhões de estilo românico que serviam de cabines para cobrança de portagens). 
Durante a tarde decorreu a votação para a eleição dos Corpos Gerentes para o biénio 2012/2013 e o dia terminou com o Jantar 
convívio.

No Domingo de manhã ainda foi proporcionada uma visita guiada ao Mosteiro da Batalha.·

RESULTADOS ELEITORAIS

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral Eleitoral do Clube Português de Autocaravanas deu por encerrado o acto eleitoral para 
os Corpos Gerentes às 16 horas do dia 14 de Janeiro de 2012, que se havia iniciado às 14 horas do mesmo dia.
Os resultados foram os seguintes:
Votantes: 78      Votos SIM: 76     Votos Não: 1     Votos BRANCOS: 1
Foram declarados eleitos os candidatos da Lista A 

NOVOS CORPOS GERENTES PARA O BIÉNIO 2012/2013

TOMADA DE POSSE DOS CORPOS GERENTES ELEITOS

No passado dia 28 de Janeiro, às 12,00 horas, os Corpos Gerentes do CPA eleitos em 14 de Janeiro tomaram posse na Cooperativa “Terra Chã”, 
Desenvolvimento Local, Artesanato e Serviços, CRL., sita no Largo Centro Cultural de Chãos, nº1. 2040-018 Alcobertas - Rio Maior. (N 39º 25’ 02’’ 
W 08º 55’ 10’’).
Às 14,30, no mesmo local, realizou-se a primeira reunião da Direcção eleita.
A escolha do local teve a ver, também, com o apoio que o CPA está a dar na divulgação dos locais do projecto “Portugal Tradicional”.
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

  Presidente -   Paulo Moz Barbosa -  sócio 1882  - Porto

  Vice-presidente -  Maria Fernandes - -Sócia 979 -  Odivelas

  Secretário -  Ilidio Espada -  Sócio 1067 -  Oeiras

CONSELHO FISCAL

  Presidente -  João Moutinho -  Sócio 131 -  V. N. Gaia

  Secretário -  José Garcia -  Sócio 66 -  Lisboa

  Relator -  João Ramalhosa -  Sócio 122 -  Porto

  Suplente -  José Vieira -  Sócio 1228 -  Constância

DIRECÇÃO

  Presidente -  Rui Narciso -  Sócio 1869 -  Sintra

  Vice-presidente -  Teresa Paiva -  Sócia 294 -  V. N. Gaia

  Tesoureiro -  Alexandre Oliveira -  Sócio 798 -   Almada

  Vogal - Vitor Andrade -  Sócio 520 -  Coimbra

  Vogal - Luis Lucas da Silva  - Sócio 1897 Lisboa

  Suplente -  José Bernardo -  Sócio 1175 -  Sintra

  Suplente - António Delicado -  Sócio 1676 -  Torres Vedras



Contactos do Clube
Rua Luís Stau Monteiro
Lote C3-Loja C3A
Bairro dos Alfinetes - Marvila
1950-373 Lisboa

Tel: 00351 21 859 42 30                        
    
Fax: 00351 21 859 13 40   

                                    
E-mail:                                                 
  
geral@cpa-autocaravanas.com                     

Site:          
www.cpa-autocaravanas.com   

LEMBRAMOS A TODOS OS SÓCIOS
O PAGAMENTO DAS SUAS QUOTAS ANUAIS
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O endereço electrónico do Clube cpa-autocaravanas@sapo.pt  foi eliminado. Todos os emails enviados 
para o Clube devem-no ser para o endereço electrónico: geral@cpa-autocaravanas.com

Nesta 1ª Fase agradece-se a TODOS os sócios que colaborem com o CPA fazendo chegar à 
secretaria (geral@cpa-autocaravanas.com) os seguintes dados:

1.   Nome completo
2.   Código Postal + Localidade da residência
3.   Concelho da residência
4.   ENDEREÇO ELECTRÓNICO
5.   Nº DE TELEMÓVEL

Noticias do Noticias do Notici Clube...
RENOVAÇÃO DO SISTEMA INFORMÁTICO DO CPA

A renovação do sistema informático do CPA, designadamente a aquisição de um programa 
especificamente criado para a Gestão de Associados, é mais uma medida que irá contribuir para uma 
maior agilização da gestão e, muito especialmente, prevê-se que criará uma diminuição nos custos com 
portes de correio.
Permite, ainda, este Programa de Gestão de Sócios, o controlo da Cobrança da Quotização por Débito 
Directo, através da Banca, a que poderão aderir voluntariamente os associados. Dependendo da adesão 
dos sócios do CPA também este sistema poderá contribuir para uma elevada diminuição dos custos.

Esta colaboração irá permitir que, provavelmente a partir de 1 de Março, os associados passem, com um 
simples “clique”, a receber informações frequentes e em cima dos acontecimentos sobre as actividades do CPA.

Numa politica de contenção orçamental contando com possíveis efeitos da crise instalada, que faz prever uma 
estagnação no desenvolvimento do mercado de autocaravanas e de dificuldades para algumas famílias, o Bole-
tim poderá sofrer algumas transformações quer no formato, quer na periodicidade devido á escassez de apoios 
publicitários que ajudam á sua sustentabilidade.

PAGAMENTOS

 - Na secretaria do clube durante o 
horário de expediente;
 - Por cheque ou vale postal endossado ao CPA;
 - Nos eventos do CPA;
   
POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:
 - PARA SÓCIOS RESIDENTES EM PORTUGAL:

NOTA: As transferências nacionais 
só são válidas após envio de comprovativo
 NIB: 003 506 980 001 451 653 050
 
 - PARA SÓCIOS RESIDENTES NO ESTRANGEIRO:
Código Swift: CGDIPTPL    
IBAN: PT 500 035 069 800 014 516 53 050 

    QUOTAS   ANUAIS   
                                
Quota Anual  30 .00€           
                                              
Portes      0.50€           
                                                                   
Jóia de inscrição  35 .00€ 

Emissão de L.C.N.  20.00 €

Renovação  L.C.N.   18.00€             

Expediente     2.00€ 

Carnet Camp. International 15.50€

HORÁRIO DE SECRETARIA
De 2ª a 6 Feira, excepto feriados, 17h00m às 20h00.

Encerra no mês de Agosto
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