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ASSOCIAÇÃO AUTOCARAVANISTA DE PORTUGAL - CPA

Mensagem do Presidente da Direção - 2013/002

ELEIÇÕES EM 2013
Companheiros Autocaravanistas
Companheiros Sócios do CPA
No período entre 1 de junho e 1 de setembro as autocaravanas cruzar-se-ão nos espaços europeus e os
autocaravanistas acenarão entre si, esforçando-se por libertar o espirito e os pensamentos das agruras de uma
austeridade que oprime mais uns que outros e sem resultados visíveis, procurando o “longe e a miragem”, o relaxamento
que lhes permita encarar o futuro com mais esperança.
Nesse mesmo período o CPA continuará a prosseguir no caminho delineado desde 2010. Arrumou a casa, estabeleceu
objetivos, institucionalizou-se, e está a virar-se para o exterior e a ser cada vez mais reconhecido, em Portugal e a nível
internacional, como uma associação coerente e sólida, verdadeiramente representativa do autocaravanismo nas suas
diversas vertentes, como o exigem os mais de 1200 sócios que escolheram o CPA como uma organização de referência.
Mas, como vimos dizendo, em 2013 já não basta dizer o que se quer. É preciso estarmos disponíveis para
concretizarmos o que dizemos querer.
Quando terminar este período de verão, quando regressarmos a 1 de setembro, estaremos, de acordo com os Estatutos,
no início do período eleitoral para os Corpos Gerentes do CPA e, pela primeira vez, o uso do voto por correspondência
irá permitir a todos os associados uma participação efetiva nos atos eleitorais. É, pois, chegado o momento de os
associados se disponibilizarem, promoverem e organizarem Listas de candidatos aos Corpos Gerentes do CPA.
O CPA precisa de continuar a ter autocaravanistas intelectualmente honestos, coerentes, com sentido de justiça e
organização, de boa vontade, virados para o futuro, para dirigirem e participarem aos mais diferentes níveis no
desenvolvimento desta NOSSA Associação Autocaravanista de Portugal.
È do nosso conhecimento que alguns dos atuais membros dos Corpos Gerentes se não irão recandidatar a um próximo
mandato pelas mais diversas razões.
Aos que se não recandidatam não podemos deixar de agradecer efusivamente o trabalho que desenvolveram
voluntariamente e desejar as maiores felicidades pessoais, cientes que não deixarão de continuar a colaborar com o
CPA sempre que disponíveis e solicitados.
Aos que de forma altruísta se dispõem, embora com algum sacrifício da respetiva vida familiar, a recandidatarem a um
novo mandato, para prosseguirem uma política de continuação dos objetivos iniciados em 2010, embora, obviamente,
com um estilo diferente, não queremos deixar de lhes agradecer esta demonstração de verdadeira ação de cidadania
que só os dignifica.
No que ao atual Presidente da Direção respeita, nas próximas eleições, não se irá recandidatar a nenhum cargo
para os Corpos Gerentes do CPA para o triénio de 2014/2016.
Apelamos, esquecendo as saudáveis divergências do que legitima e democraticamente cada um quer, para que, olhos
nos olhos, com lealdade, saibamos fazer do próximo ato eleitoral, um momento alto da vida do CPA, independentemente
das Listas Candidatas que se apresentarem a sufrágio e que seria desejável que fossem diversas para que na
pluralidade de opções os associados pudessem escolher.
CPA, 15 de maio de 2013
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