Caros Associados, caros convidados, caros amigos
Numa época em que o autocaravanismo era ainda incipiente tanto no que se refere a
praticantes como ao próprio mercado de autocaravanas um grupo, inserido no movimento
campista, percebeu que já não eram apenas campistas mas também autocaravanistas com
especificidades diferentes, sentindo a necessidade de criar um Clube que se dedicasse ao
autocaravanismo.
Será um bom tema de reflexão pensar que o autocaravanismo não terá muito de diferente do
verdadeiro campismo, daquele que é também atividade itinerante. Ainda nos dias de hoje,
principalmente os jovens, por todo o mundo, são campistas itinerantes. Serão estes os futuros
Autocaravanistas?
O CPA não renega a sua origem campista mas assume por inteiro a sua vocação unicamente
autocaravanista, tendo dentro da Federação a que pertence, um ação pró-ativa para a defesa
do mesmo.
Nestes 25 anos muito se evoluiu em termos de autocaravanismo e o CPA soube acompanhar o
desenvolvimento da atividade em Portugal, na defesa dos princípios que devem nortear a
prática e também exercendo uma ação pedagógica sobre os comportamentos e deveres dos
autocaravanistas. Para isso, muito contribuíram as várias Direções que, durante estes anos,
passaram pelo CPA. E porque o CPA tem memória, agradecemos também aos que não
quiseram continuar connosco mas deixaram obra.
Hoje o CPA é uma entidade reconhecida no universo autocaravanista, tendo uma organização
interna bem sustentada por empresas de serviços, exercendo uma gestão transparente e
procurando prestar o melhor serviço aos seus associados.
Para finalizar, queremos estender esta singela Homenagem que hoje prestamos aos associados
com 25 anos de sócio, aos dirigentes e delegados do CPA também a todas as mulheres e
homens que o fazem dia a dia dando o seu contributo como associados. O CPA pertence-nos a
todos e numa época em que o sentido associativo parece perdido, pelas redes sociais, é cada
vez mais necessário tomarmos consciência que é numa organização que encontramos os
interlocutores para a defesa dos ideais que defendemos.
Durante estes 25 anos muitas amizades se criaram, muitas experiências se viveram e muitos
momentos serão, para muitos, inesquecíveis. Esperamos que este ciclo se repita ano após ano.
E acabo agradecendo ao nosso delegado do Montijo que tornou possível o estarmos aqui hoje e
a todos os que nos deram a honra da sua presença.
Ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral e à Secretária da Mesa da Assembleia Geral
que conduziram esta cerimónia mas que não fizeram parte dos agraciados, por não
pertencerem às anteriores Direções, tomo a liberdade de lhes oferecer também a lembrança
de agradecimento.
Longa vida ao CPA.

