11 a 13 de setembro 2015
61º ENCONTRO CPA

PORTALEGRE – CIDADE COM HISTÓRIA

PROGRAMA
Dia 11 - 6ªFEIRA
17H00 - Concentração junto ao Pavilhão Municipal
N 39º17´53.13" W 7º25´55.95"

Dia 12 – SÁBADO
09H30 – Visita guiada à cidade
11H30 - Saída em autocaravana para almoço livre na serra
de s. Mamede
14H30 – Regresso à cidade.
15H30 – Visita ao Museu da Tapeçaria
19H30 – Deslocação a pé para Jantar Convívio
20H00 – Jantar Convívio.
Final da noite na Festa das Cebolas

Ementa
Entradas
Sopa
Carne de Porco à Alentejana
Sobremesas variadas
Vinho branco e tinto, Cerveja, Água e Sumos
Café
Dia 13 – DOMINGO
10H00 – Partida em autocaravana para Alegrete onde decorre
a Feira de Artesanato e Gastronomia

VALOR DE INSCRIÇÃO NO ENCONTRO
Com jantar
Para sócios p/pessoa 15€
Não sócios p/pessoa 20€
Sem jantar - por autocaravana
Para sócios 5€
Não sócios 10€
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: Fazer chegar à
Secretaria do CPA até 7 de Setembro, inclusive,
através do endereço eletrónico (geral@cpaautocaravanas.com
e
o
comprovativo
do
pagamento da inscrição, sem o que não será
considerada a inscrição. O nome, número de
pessoas por autocaravana e respetiva matricula
devem ser indicados.
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;
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.
O programa pode estar sujeito a alterações

Pelo facto da Secretaria do CPA
estar encerrada no mês de Agosto
qualquer informação adicional
pode ser obtida através do
telem.925273820

11H00 – Visita a Alegrete
12H30 - Almoço livre
Despedida sem hora marcada. Até Albufeira.

