ENTRE O MAR E A SERRA

50º ENCONTRO CPA
(Exclusivamente para sócios e acompanhantes na mesma autocaravana)
PROGRAMA
SEXTA-FEIRA – 29 de Novembro
17H00 – Receção/Junto à Fortaleza
de Buarcos
Coord: N, 8° 52′ 46" W 40° 09′ 51"

12H00 –Almoço livre

SÁBADO – 30 de Novembro
09H00-Visita ao Núcleo Museológico
do Mar
11H00-Saída para a Lagoa da Velas

14H30 – Inicio da Assembleia Geral

14H00 –Saída para a praia de
Quiaios

20,30– Jantar com animação
DOMINGO – 1 de Dezembro
10H00 - Despedida

17H30 – Início da Assembleia
Eleitoral

Ementa: Entradas - Sopa á Governanta - Porco Preto assado no forno
Pera bêbada - Vinhos, águas refrigerantes café e whisky novo
O Programa pode ser alterado por motivos imprevistos
O acesso dos sócios às Assembleias Gerais é livre e não obriga à participação no
encontro.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Inscrição completa: (Inclui jantar e todas as atividades constantes do Programa)
Até 5 anos – grátis;
Até 12 anos – 8,00 euros por pessoa;
Mais de 12 anos – 17,50 euros por pessoa.
Condições de inscrição:
Fazer chegar à Secretaria do CPA 20 de Novembro, 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 20 Novembro de 2013, inclusive, na Rua Luís Sttau Monteiro, Lt C3 A - Bairro dos Alfinetes –
Marvila 1950-373 LISBOA (entre as 17h00 e as 20h00 de Segunda a Sexta-feira.
NOTAS
Durante o encontro serão observadas as normas a que obedece o estacionamento e comportamento adequado a cada local.
O clube não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais quer dos associados, quer de terceiros.
Informações suplementares: através da Secretaria do CPA, no horário de atendimento ao público (17h00 às
20h00)

