Associação Autocaravanista de Portugal - CPA
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).

