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PROPOSTA 

(Ponto 5 da Ordem de Trabalhos da AG de 17-11-2012) 

 

A consciência de que o prestígio do Clube Português de Autocaravanas, enquanto maior 
Associação Autocaravanista de Portugal, é uma realidade no seio do Movimento Autocaravanista 
que obriga todos os associados a refletirem profundamente no futuro desta instituição; 
 
A consciência de que o futuro não deve fazer esquecer o passado e os ensinamentos resultantes 
dos erros e dos êxitos que contribuíram para um presente que nos obriga a pensar na abertura 
dos caminhos que os novos associados poderão e quererão trilhar; 
 
A consciência de que vivemos tempos diferentes, fruto das vivências do passado que contribuíram 
para as mudanças do presente, a que nos temos que adaptar para melhor e mais facilmente 
alterarmos o que possa também contribuir para o futuro que será o nosso hoje de amanhã; 
 
A consciência de que temos que respeitar os fundadores do CPA e os sócios que construíram o 
Clube Português de Autocaravanas, assumindo a tradição; 
 
A consciência de que o Clube Português de Autocaravanas não é uma associação de 
autocaravanas, mas de autocaravanistas, de pessoas e que esse facto deve ser evidenciado; 
 
A consciência de que o CPA já ultrapassou a própria dimensão, evoluindo para a defesa e 
promoção do Autocaravanismo e dos Autocaravanistas, numa perspetiva turística, campista, 
cultural, desportiva e lúdica, o que obriga a uma diferente denominação, mais abrangente e 

motivadora e com uma ligação ao passado que fortaleça ainda mais as raízes associativas que 
estiveram na sua origem. 
 
É com esta consciência de unir o passado ao futuro que a Direção do CPA propõe à 
Assembleia Geral que faça história e aprove e permita que o Clube Português de 
Autocaravanas avance com o passado rumo ao futuro e se passe a denominar: 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO AUTOCARAVANISTA DE PORTUGAL - CPA 
 
 
 
 
CPA, 17 de novembro de 2012 
 
         Pel’ A Direção 

 
    Presidente da Direção 
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