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Novos Corpos Gerentes
Assembleia Geral
Carnaval no Algarve . Encontro na Moita
Poupe ainda mais no seu Seguro!
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Associação Autocaravanista de Portugal - CPA

Tranquilidade Autocaravanas
Proteção, segurança e assistência nas suas férias.
*

DESDE/
€ 135
ANO

Se é Sócio do Clube Português de Autocaravanas, beneﬁcie das excelentes condições das
Soluções Automóvel Tranquilidade Autocaravanas.
Um seguro com inúmeras vantagens para a proteção da sua autocaravana e ocupantes,
subscrito na Tranquilidade através da Castela & Veludo**– Sociedade de Mediação de Seguros, Lda.
Para mais informações ligue 214 584 180 ou pelo email: info@cvseguros.com

Contratos de seguros comercializados pela Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
* Válido em transferências de seguros nas mesmas condições e no 1º ano da apólice.
**Mediador registado no ISP na categoria de Agente de Seguros com o nº 407166581

Caros Associados Autocaravanistas,

Há cerca de um mês, no dia 25 de janeiro, a nossa Associação completou 24 anos.
Estão de parabéns, antes de mais, os fundadores do Clube Português de Autocaravanas, os dirigentes
que nos antecederam e todos os sócios que, por terem participado na vida associativa do CPA, têm tornado
possível esta já longa caminhada.
Porquê longa, interrogar-se-ão muitos dos nossos leitores?
Porque o autocaravanismo tendo dado os seus primeiros passos na Europa a partir da década de sessenta,
também teve por cá os seus adeptos, que começando com adaptações de furgões (quem não se lembra dos
famosos “pão de forma”?), pouco a pouco foi evoluindo até chegarmos às autocaravanas elaboradas de raiz
a partir de um chassis de um furgão comercial.
Os atuais Corpos Gerentes da Associação Autocaravanista de Portugal – CPA foram eleitos no passado dia
30 de novembro para um mandato de três anos. Desde logo chamamos todos os sócios a participarem na vida
associativa, incorporando-se nas nossas iniciativas.
E aí estão elas, a começar pelo 51º Encontro CPA no Ameixial (Carnaval no Algarve), pelo 1º Encontro
Autocaravanista na Moita (onde colaboramos na organização), 52º Encontro CPA no Carregal do Sal (onde
realizaremos a nossa Assembleia Geral), e os que, estando a ser preparados, a seu tempo serão divulgados nos
próximos números do boletim “O AUTOCARAVANISTA”, no portal, no fórum, no facebook e no twitter.
É altura de dar uma palavra de reconhecimento pelo trabalho dos Delegados Concelhios do CPA, que estão
sempre, com o seu empenho, na realização destes nossos encontros. Sem eles não poderia ter sido possível a
sua concretização.
Em boa altura os Estatutos criaram esta descentralização, a qual tem vindo a ser progressivamente acolhida
pelos sócios nas suas localidades. Todos não somos de mais para dar vida ao espírito associativo tão necessário
nestes tempos onde o individualismo tenta sobrepor-se à solidariedade.
Terminamos com um desafio para que mais sócios se disponibilizem a colaborar, criando condições junto das
suas associações locais e/ou autarquias, a levar cada vez mais longe este nosso sonho de haver um delegado
do CPA por concelho.

Contamos convosco.

Contem connosco.
A Direção

Foto Capa foto by Ruy Figueiredo
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Mensagem do Presidente da Direção (Cessante)
Não é pois um adeus! É um até à vista.

Companheiros Autocaravanistas , Companheiros Sócios do CPA
Com a tomada de posse dos recém-eleitos Corpos Gerentes do CPA terminam as minhas responsabilidades
diretivas nesta NOSSA associação autocaravanista de Portugal.
Nos dois mandatos em que fui mais coordenador do que presidente de Direção foram assumidas diversas
medidas, nem sempre consensuais, nem sempre fáceis. Contudo, quase todos os membros das Direções que
coordenei souberam ter comportamentos que primaram pela defesa dos interesses do CPA e do
autocaravanismo. Por isso lhes estou reconhecido e todos os associados lhes devem estar gratos.
Numa perspetiva lúdica, cultural e turística desenvolvemos uma atividade intensa e com um alto nível de
qualidade.
Económica e financeiramente obtivemos algumas mais-valias para o CPA e é expectável que terminemos o
mandato com um fluxo de caixa superior a todos os que se registaram desde 2009.
As relações institucionais e associativas pautaram-se pela mais elementar observância das regras
democráticas e todas as decisões de fundo foram sempre aprovadas em Assembleias Gerais com base em
documentos de prévio conhecimento dos associados, dos quais o mais importante foi o da revisão global dos
Estatutos do CPA.
Em termos políticos dinamizámos e consolidámos a denominada “Declaração de Princípios da Plataforma de
Unidade” subscrita por diversas entidades a nível nacional, entre as quais a Federação de Campismo e
Montanhismo de Portugal, e a nível internacional subscrita pela Fédération Internationale de Camping,
Caravanning et Autocaravaning.
Criámos bases, que considero sólidas, tanto ao nível do relacionamento institucional como de uma política
autocaravanista comum, junto da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal e da Fédération
Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning, para a concretização de uma eventual ação, mais
dinâmica e quiçá mais profícua, na luta contra a discriminação negativa das autocaravanas, tanto em Portugal
como na Europa.
Por tudo o que refiro e pelo mais que fica por dizer, as Direções destes dois últimos mandatos têm que se
sentir orgulhosas do que realizaram e dos caminhos que abriram, pois que essas realizações e esses
caminhos, esses projetos e essas dinâmicas, continuam para além dos protagonistas. E, assim, se vê a força
do CPA.
A minha não continuação como dirigente do CPA não pode ser entendida como um abandono ou uma
desistência do movimento autocaravanista. Continuarei esta luta pelo reconhecimento do autocaravanismo,
mas num outro plano, num plano integrado e através da Comissão de Autocaravanismo da Federação de
Campismo e Montanhismo de Portugal.
Não é pois um adeus! É um até à vista.

CPA, 13 de dezembro de 2013

Parar. Parar não paro.

Rui Narciso

Se a coerência custa caro,

Presidente da Direção (Cessante)

Eu pago o preço.
(Citação livre de Sidónio Muralha)
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SAUDAÇÃO AOS SÓCIOS

ASSEMBLEIAS GERAIS DE
30 DE NOVEMBRO 2013

Caros Associados Autocaravanistas,

Na Assembleia Geral Ordinária de 30 de
Novembro
foram
aprovados,
por
unanimidade, todos os pontos constantes
da convocatória.

Na já longa história do CPA, que irá
completar no próximo dia 25 de janeiro os
seus 24 anos, as direções sucedem-se pela
vontade democrática dos que participam na
vida associativa.
No dia 30 de novembro foram eleitos os
novos Corpos Gerentes que assumiram no
passado dia 14 de dezembro o seu mandato
de três anos, de acordo com o que
estipulam os novos estatutos.

(Leitura e votação da ata da Assembleia
Geral anterior e Discussão e votação de
Plano de Atividades e Orçamento para o ano
2014 e parecer do Conselho Fiscal e
Disciplinar)
Seguiu-se a Assembleia Eleitoral que contou
com a presença de 46 votantes que elegeu
a única lista concorrente com 45 votos.

Uma primeira palavra de reconhecimento
para os que participaram neste ato eleitoral,
sem o que não poderíamos dar continuidade
à vida do CPA.
Uma outra para os dirigentes que
terminaram as suas funções e que muito
fizeram pela causa do autocaravanismo.
Agora que vamos iniciar mais um capítulo
da vida do CPA, chamamos todos os
associados a participarem no dia a dia da
associação para que o seu crescimento e
reconhecimento seja uma constante. É para
isso que nos iremos empenhar nesta nova
caminhada.
Contamos convosco.
Contem connosco.
CPA, 14 de novembro de 2013
Pel’ A Direção

Conselho FIscal dos anteriores Corpos Gerentes
__________________________________________

NOVOS CORPOS GERENTES
2014 – 2016

Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Luís Filipe Silva de Carvalho
Vice-Presidente:
Maria
Fernandes
Neves
de
Figueiredo
Secretário: Maria de Fátima da Silva Nery Teixeira

Direção
Presidente: Paulo Manuel Moz Barbosa
Vice-Presidente: Maria Teresa Simões Ascensão
Paiva
Secretário: Hermenegildo José Caiado Rodrigues
Tesoureiro: José António Cardoso Bernardo
Vogal: Vítor Manuel Gomes Andrade

Conselho Fiscal e Disciplinar
Presidente: João Moutinho da Silva Oliveira
Secretário: José António Garcia
Relator: Manuel Soares Domingues

Associação Autocaravanista de Portugal - CPA
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50ºENCONTRO CPA
Realizou-se ade 29 de novembro a 1 de
dezembro o 50º encontro do CPA

Com o sorteio de vários presentes e uma
sessão de fados recolhemos às autocaravanas
onde acordamos no dia seguinte bem em
frente às dunas e ao mar da praia de Quiaios.

O Município da Figueira da Foz teve a gentileza
de nos acolher no seu parque de Campismo
Municipal na noite de sexta feira
No sábado, de manhã, rumámos até à
localidade de Buarcos onde visitámos o seu
Núcleo Museológico do Mar.
Saídos de Buarcos dirigimo-nos, pela serra da
Boa viagem, até à lagoa da Vela onde
almoçámos, desfrutando de uma bela e
bucólica paisagem com S.Pedro a dar-nos um
belo dia de sol que nos deixaria ali por muito
mais tempo, não fossem horas de rumar até
Quiaios.

Susana Patrão cantando o fado

No domingo de manhã começaram as
despedidas e alguns ainda foram ver o Parque
de Campismo de Quiaios que é um lugar
aprazível
com
condições
para
os
autocaravanistas.

Almoço na Lagoa da Vela

Estacionados frente à praia fomo-nos dirigindo
para o Hotel onde decorreu a Assembleia
Geral e a Assembleia Eleitoral.
Seguiu-se o jantar, durante o qual, se
assinalou o 50º Encontro do CPA com um bolo
alusivo à data e se cantou o hino do CPA.

Praia de Quiaios

Agradecemos à Castela & Veludo, pela sua
presença no encontro para apoio aos
associados e pela oferta do bolo do 50º
encontro.
Agradecemos à empresa J. Sousa Mesquita Lda. a
sua presença com produtos para venda aos
associados e pela oferta de uma máquina de
café expresso manual.
Agradecemos ao Município da Figueira da Foz,
ao Núcleo Museológico do Mar, à Junta de
Freguesia de Quiaios, ao Quiaios Hotel, à
empresa Cevadas e à D. Susana Patrão que
nos apoiaram neste evento.

O coro do Hino do CPA
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51º ENCONTRO CPA
CARNAVAL NO AMEIXIAL
28 DE FEVEREIRO A 4 DE MARÇO

PROGRAMA

ABERTO A SÓCIOS E NÃO SÓCIOS

SEXTA-FEIRA - 28 DE FEVEREIRO
Receção e estacionamento na AS do AMEIXIAL a partir da 15:00 coordenadas N 37º 21' 56,63'' W 07º 58' 18,56''.
Jantar livre.
SÁBADO - 1 DE MARÇO
09:00 -Chegada do Padeiro.
10:00- Passeio pedestre pela Serra do Caldeirão, com acompanhamento de um guia da Câmara Municipal de Loulé
(mais ou menos 5 km).
13:00 - Almoço livre.
15:00 – Passeio pela Aldeia.
19:00 – Jantar no Restaurante da D. Antónia seguido de Baile de Carnaval na Sociedade Recreativa Ameixialense até
que as pernas aguentem.

EMENTA

Entradas Regionais - Sopa de Legumes - Ensopado de Galo da Serra (alternativa p/dieta)

DOMINGO - 2 DE MARÇO
Salada Fruta ou pudim - Vinho tinto ou branco, sumos, águas café e o primeiro medronho (os restantes são a doer).
09:00 - Chegada do Padeiro.
11:00 – Saída em Autocaravana para o miradouro da Serra do Caldeirão (10 km).
12:00 - Almoço livre (Se o tempo permitir podemos optar por uma grelhada mista conjunta, na serra ou na AS).
Tarde livre.
SEGUNDA- FEIRA - 3 DE MARÇO
09:00 - Chegada do Padeiro.
10:00- Saída nas autocaravanas para Loulé (mais ou menos 42 km).
Os companheiros que desejem ir ao Cortejo Carnavalesco devem estacionar, ou logo na entrada junto às escolas se
desejarem ficar pelo Centro deverão estacionar no parque junto à G.N.R. (de preferência antes do almoço).
Não haverá hora marcada de regresso que ficará por conta de cada participante.
TERCA- FEIRA - 4 DE MARÇO
09:00 – Chegada do Padeiro, que além do pão serrano, transportará algumas iguarias da Região.
Almoço livre, despedidas e até ao próximo.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
PARA SÓCIOS: sem jantar mas com direito ao baile 5 € por autocaravana - com jantar 18€ por pessoa.
PARA NÃO SÓCIOS: sem jantar mas com direito ao baile 10 € por autocaravana - com jantar 23€ por
pessoa.
Até 5 anos – grátis; Até 12 anos – 8 € por pessoa (para sócios e não sócios).
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: Fazer chegar à Secretaria do CPA 24 de fevereiro, inclusive, através do endereço
eletrónico do CPA (geral@cpa-autocaravanas.com), por carta ou pessoalmente, a identificação de sócio, a matrícula da
autocaravana e o comprovativo do pagamento da inscrição, sem o que não será considerada a inscrição.

FORMA DE PAGAMENTO: Por transferência bancária: NIB - 003 506 980 001 451 653 050 (CGD) – não esquecer de
enviar comprovativo da transferência dentro do prazo; Pessoalmente ou por envio de cheque: endossado ao CPA
e recebido na secretaria do Clube até ao dia 24 de fevereiro, inclusive, na Rua Luís Sttau Monteiro, Lt C3 A - Bairro dos
Alfinetes – Marvila 1950-373 LISBOA. Não se aceitam inscrições e pagamentos no local
NOTAS:
 Durante o encontro serão observadas as normas a que obedece o estacionamento e comportamento adequado
a cada local.
 O CPA não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais quer dos associados, quer de
terceiros.
 Informações suplementares: através da Secretaria do CPA (218983137), no horário de atendimento ao
público (17:00 às 20:00).

Associação Autocaravanista de Portugal - CPA
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INSCRIÇÕES

União das Freguesias de GaioRosário e Sarilhos Pequenos
Morada: Rua Luis de Camões, nº 44
2860-633 GAIO-ROSÁRIO.
Telefone: 212892351
Fax: 212899179
E-mail: geral@uf-grsp.com
Nib: 003 800 004 056 333 277 104 –
BANIF, não esquecer de enviar
comprovativo
da
transferência
dentro do prazo.
Horário
de
Funcionamento:
09H00/12H30 e 14H00/17H30

Associação Autocaravanista de
Portugal – CPA
Morada:
Rua
Luís
de
Sttau
Monteiro,LtC3 A
Marvila 1950-373
LISBOA.
Telefone/Fax: (+351) 218983137
E-mail: geral@cpa-autocaravanas.com
Nib: 003 506 980 001 451 653 050
não
esquecer
de
enviar
comprovativo
da
transferência
dentro do prazo.
Horário
de
Funcionamento:
17H00/20H00

Prazo de inscrição – Impreterivelmente até 7 de março de 2014
Não se aceitam, nem inscrições, nem pagamentos, no local

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

a) Agradecemos que todos façam a sua inscrição, participando ou não no jantar, com
nome, matrícula, telefone e número de participantes, de forma a organizar os espaços
de estacionamento e eventos.
b) Inscrição para o Encontro - GRÁTIS.
c) Inscrição para o jantar:
Ementa para o jantar
Até aos 5 anos – Grátis
Entradas
Até aos 12 anos – 5€
Caldo verde
Mais de 12 anos – 12€

Grelhada mista acompanhada com batata frita, arroz e salada
Sobremesa
Bebidas: vinho tinto e branco, sumos, águas e café

NOTAS:
d) Não é permitido acampar (considera-se acampar em autocaravana/autovivenda: abertura
de toldos, uso de cadeiras, mesas e outros acessórios no exterior do veículo);
e) A organização não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais
dos participantes;
f) Não existe área de serviço para autocaravanas em ambos os locais de concentração.
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ASSEMBLEIA GERAL

52º ENCONTRO CPA
POR TERRAS DE VIRIATO
21 A 23 DE MARÇO
APENAS PARA SÓCIOS

PROGRAMA
SEXTA-FEIRA – 21 DE MARÇO
Receção e estacionamento a partir da 18:00 no local da Feira de São Mateus - Av. Emídio Navarro - N 40.66449º W

07.91226º

SÁBADO – 22 DE MARÇO
09:00
12:00
13:00
15:00
17:00
20:00

– Visita à cidade de Viseu.
– Saída para Carregal do Sal
- Almoço livre.
– Visita ao Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria
– Assembleia Geral.
– Jantar e atuação do Grupo de Cavaquinhos Cravos e Rosas

DOMINGO - 23 DE MARÇO

EMENTA
Sopa de Legumes
Bacalhau à Cravos e Rosas
pudim - Vinho tinto ou branco, sumos, águas café

MANHÃ LIVRE
12:00 - Almoço livre (Se o tempo permitir o almoço poderá ser conjunto).
15:00 – Despedida
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
PARA SÓCIOS: Inscrição gratuita

Inscrição com jantar 17,50 euros

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: Fazer chegar à Secretaria do CPA até 15 de Março, inclusive, através do endereço
eletrónico do CPA (geral@cpa-autocaravanas.com), por carta ou pessoalmente, a identificação de sócio, a matrícula da
autocaravana e o comprovativo do pagamento da inscrição, sem o que não será considerada a inscrição.
FORMA DE PAGAMENTO: Por transferência bancária: NIB - 003 506 980 001 451 653 050 (CGD) – não esquecer de
enviar comprovativo da transferência dentro do prazo; Pessoalmente ou por envio de cheque: endossado ao CPA
e recebido na secretaria do Clube até ao dia 15 de março, inclusive, na Rua Luís Sttau Monteiro, Lt C3 A - Bairro dos
Alfinetes – Marvila 1950-373 LISBOA. Não se aceitam inscrições e pagamentos no local
NOTAS:
 Durante o encontro serão observadas as normas a que obedece o estacionamento e comportamento adequado
a cada local.
 O CPA não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais quer dos associados, quer de
terceiros.
 Informações suplementares: através da Secretaria do CPA (218983137), no horário de atendimento ao
público (17:00 às 20:00).
 O programa pode estar sujeito a alterações

Associação Autocaravanista de Portugal - CPA
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OBTENHA ATÉ 50% DE DESCONTO NO SEU SEGURO
A Associação Autocaravanista de Portugal -CPA em parceria, firmada desde há 7 anos ,com a Castela &
Veludo, Soc. Mediação de Seguros, Lda. têm, na área dos seguros, desenvolvido esforços para oferecer aos
associados do CPA as melhores condições de mercado para o setor.
Agora os nossos associados, com quotas em dia, poderão, em 2014, beneficiar no seu seguro Tranquilidade
de um desconto até 50%, desde que desejem aderir às condições para a obtenção das vantagens oferecidas.
Oferta válida para os novos clientes BES captados em 2014, com seguro (novo ou continuado) na
Tranquilidade.
(clientes que nunca tiveram conta no BES ou que já encerram antes do fecho de 30 de Setembro
do ano civil anterior)

Retorno no Seguro Auto/Casa/Saúde (Auto leia-se também Autocaravanas), o que for mais
vantajoso para o Associado.
- Retorno até 50%, máximo de 250€ ou 25%, máximo de 125€, consoante os critérios cumpridos.

.
Para a adesão os interessados devem contatar o CPA para ser concretizada a oferta.
Telem.937323600 das 10H00 às 20H00
Telef. 218983137 das 17h00 às 20H00
Email: geral@cpa-autocaravanas.com

NOTA : O nível de Adesão a esta campanha determinará futuras
vantagens para os associados do CPA aderentes.
Associação Autocaravanista de Portugal - CPA
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O SEU NOVO CARTÃO CCI
Desde 1 de janeiro de 2014entrou em vigor o novo
Camping Card International da FICC.
A FICC passa a ser, desde essa data, o emissor
exclusivo do cartão CCI em todo o mundo.
Assim o cartão CCI volta a ser emitido apenas pela
entidade que o criou em 1934, a FICC, sendo de uso
exclusivo de Federações associadas desta Federação
Internacional
de
Campismo,
Caravanismo
e
Autocaravanismo
Atualmente a FICC é formada por 70 clubes e
federações provenientes de 40 países do mundo com mais de 6 milhões de sócios e suas famílias.
A FICC está atualmente desenvolvendo esforços para oferecer mais vantagens aos seus portadores.

O CPA proporciona aos seus associados a possibilidade de aquisição do
Camping Card International.
O CARTÃO CCI DA FICC
Importante, ao contrário de outros cartões, o CCI da FICC (que é uma organização sem fins lucrativos ) tem o
seu preço definido como o mínimo possível com qualquer mudança aprovada, com total transparência, pelas
associações na Assembléia Geral da FICC. Além de ser o cartão n º 1 no mercado, o nosso objetivo é
chegar a tornar-se a melhor escolha para o benefício dos membros de federações e clubes , o que inclui os
campistas, caravanistas e autocaravanistas. A equipe FICC está trabalhando para obter os melhores
descontos em parques de campismo e áreas de serviço particulares.

Quais são os benefícios desta nova situação para os parceiros?
A FICC, como entidade emitente, tem agora uma grande autonomia, para poder tomar decisões vantajosas
para os parceiros sem ter que consultar qualquer outra entidade, como no passado. Esta situação origina que
a FICC esteja lançando uma linha de ação, a fim de obter mais benefícios para todos os filiados e associados
em todo o mundo.

BREVE HISTÓRIA DA FICC
O dia 04 de junho de 1933 é muito importante na história da FICC. Fez 80 anos, que a FICC realizou a sua
primeira Assembleia Geral realizada durante o primeiro FICC Rally Internacional, este Rally tradicional, o
mais universal e antigo do mundo, começou no ano de 1933 em Hampton Court, Reino Unido .
O Rally FICC, com raras exceções, é sempre realizado entre os meses de julho e agosto (que inclui
a Assembleia Geral Ordinária), realizada na Europa, América do Norte e Ásia.
Em 2011 foi introduzida nos estatutos da organização "Autocaravaning" e o logotipo também incluindo a
autocaravana foi modificado. No início de 2012, o título oficial da Federação foi alterado para "Fédération
Internationale de Caravaning et Autocaravaning "em francês, uma vez que a sua sede é em Bruxelas,
mas a sigla permanece a mesma: FICC .
Além do famoso Rally FICC, as reuniões e acampamentos juvenis internacionais são também um grande
sucesso. Estes eventos são realizados anualmente desde 1952, sempre coincidindo com a Páscoa. Este Rally
é uma grande atração para os jovens de todo o mundo.
No ano de 1933, a FICC foi composta por 13 clubes em sete países, hoje os números subiram para 70
federações e clubes em 40 países de diferentes continentes, com mais de 6 milhões de membros e,
apesar dos tempos, continua a aumentar com a incorporação de países asiáticos e europeus.
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PARABÉNS CPA
O CPA fez dia 25 de janeiro 24 anos e pela primeira vez os associados puderam reunir-se no Porto,
em Lisboa e em Albufeira com a presença dos elementos da Direção espalhados pelo país.
Foi uma experiência que pensamos repetir, pois em todos os lugares, embora não muitos, os
associados compareceram para celebrar a data
Foram bons momentos de convívio com relatos de viagens, encontros e de boa disposição.

________________________________________________
NOVO CARTÃO ANUAL DE SÓCIO
A partir deste ano o cartão de sócio será emitido anualmente.
Conterá nome, fotografia, número de sócio e ano de validade e cargo.
A sua entrega será feita contra o pagamento da cota do ano a que diz respeito.
Os sócios com o pagamento realizado este ano, irão recebê-lo pelo correio brevemente
A direção
_________________________________________________________________

OS NOSSOS DELEGADOS
Joaquim Fernando de Oliveira Frade

Benavente

Joaquim José Fradinho Gervásio

Montemor O Novo

José Manuel Violante da Conceição

Santarém

Fernando de Almeida Pires

Setúbal

João Luís da Costa Ferro

Vagos

Arlindo José Tavares da Silva

Viseu

António Manuel Figueiredo Pratas

Carregal do Sal

Eduardo Henrique Pinto da Costa

Viana do Castelo

Joaquim Rodrigues Raminhos dos Santos

Moita

João António Sequeira de Matos

Faro

Agostinho Oliveira Osório

Famalicão

José Manuel Pereira Galante

Corroios

Mário José Cardoso Moreira

Alcácer do Sal

O CPA agradece a todos os associados que se disponibilizam para trabalhar ao lado da Direção
_________________________________________________________________

COMISSÃO DE AUTOCARAVANISMO da FCMP
Foi constituída a Comissão de Autocaravanismo da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.
O regulamento da Comissão de Autocaravanismo foi aprovado em reunião da Direção da FCMP de 29 de
Outubro de 2013.
O CPA congratula-se com a constituição desta comissão, que vem cumprir um dos pontos do Programa de
Candidatura que apoiámos.
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OS NOSSOS DELEGADOS
Joaquim Fernando de Oliveira Frade
Joaquim José Fradinho Gervásio
José Manuel Violante da Conceição
Fernando de Almeida Pires
João Luís da Costa Ferro
Arlindo José Tavares da Silva

Faleceu a companheira Otolinda, esposa do
nosso sócio honorário Francisco Cipriano
Gomes
Benavente

Montemor O Novo

Uma Santarém
referência no movimento autocaravanista e
Setúbal
campista, a campanheira Otolinda muito contribuiu
para Vagos
o CPA, desde o seu início, com todo o seu
entusiasmo,
exemplo e trabalho.
Viseu

António Manuel Figueiredo Pratas

Carregal do Sal

Eduardo Henrique Pinto da Costa

Viana do Castelo

Joaquim Rodrigues Raminhos dos Santos
João António Sequeira de Matos
Agostinho Oliveira Osório
José Manuel Pereira Galante
Mário José Cardoso Moreira

Moita

O CPA fez-se representar pela sua Vice-Presidente da
Faro
Assembleia Geral, Maria Fernandes Figueiredo nas
Famalicão
cerimónias
fúnebres realizadas em Torres Vedras.
Corroios

Alcácer do Sal

Até á vista Companheira
O CPA agradece a todos os associados que se disponibilizam para trabalhar ao lado da Direção

A exemplo de anos anteriores a
Câmara Municipal de S.Pedro do
Sul convida os autocaravanistas
para o

IX Gesto Eco Solidário de
28 a 30 Março

O 64º RALLY INTERNACIONAL F.I.C.C. DA JUVENTUDE 2014 realiza-se
no Parque de Campismo da LAGOA DE SANTO ANDRÉ, durante a
Páscoa de 17 a 21 de abril de 2014.
Informações na Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
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ESTATUTO EDITORIAL

 O Boletim «O Autocaravanista» é uma publicação cujo conteúdo visa divulgar o autocaravanismo,
entendido como uma modalidade de turismo itinerante, a informação técnica com ele relacionado e as
actividades realizadas no âmbito da Associação, funcionando como orgão privilegiado de comunicação
entre este e os seus respectivos associados.
 A população alvo do Boletim é constituída pelos associados, ténicos de turismo e dirigentes autárquicos, associativos e empresariais que possam fomentar eventuais acções no âmbito do turismo e do
desenvolvimento 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 a Associação
responsável pelas opiniões expressas e só os textos não assinados são da responsabilidade da Redacção.
 Não serão permitidos textos de evidente conteúdo político/partidário, religioso, xenófobo e pornográfico.
 A Associação Autocaravanista de Portugal CPA – enquanto 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.

HORÁRIO DE SECRETARIA
De 2ª a 6 Feira, excepto feriados, 17h00m às 20h00.
Encerra no mês de Agosto

CONTATOS DO CLUBE
Rua Luís Sttau Monteiro
Lote C3-Loja C3A
Bairro dos Alﬁnetes - Marvila
1950-373 Lisboa

CPA aderiu ao FACEBOOK

http://www.facebook.com/Autocaravanismo
Tel/FAX: (00351)21 898 31 37
E-mail: geral@cpa-autocaravanas.com
Site: www.cpa-autocaravanas.com

QUOTAS

ANUAIS

Quota Anual .................................................................................
Portes ..........................................................................................
Jóia de inscrição ..........................................................................
Emissão de L.D. .........................................................................
Renovação L.D. ..........................................................................
Renovação L.D.(Averbados) ......................................................
Portes Envio de Cartões .............................................................
Licença Internacional Campismo (CCI) .......................................

30 .00€
0.50€
35 .00€
20.00 €
18.00€
2.50€
2.50€
15.50€

PAGAMENTOS
- Na secretaria do clube durante o horário de expediente;
- Por cheque ou vale postal endossado ao 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
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CONTRA A DISCRIMINAÇÃO NEGATIVA

UMA ASSOCIAÇÃO DE DIMENSÃO NACIONAL
DELEGADOS
BOLETIM INFORMATIVO
ENCONTROS ENTRE ASSOCIADOS
ACONSELHAMENTO JURÍDICO
DESCONTOS PARA ASSOCIADOS
SEGURO DE AUTOCARAVANA
SEGURO DE SAÚDE

www.cpa-autocaravanas.com

