62ºENCONTRO CPA
ASSEMBLEIA GERAL

20 A 22 DE NOVEMBRO

SEIXAL

O acesso dos sócios às Assembleias Gerais é livre
e não obriga à participação no encontro.

PROGRAMA
Dia 20 - 6ª feira
Receção e estacionamento de autocaravanas a partir das 16H00
no Largo dos Restauradores.
Coord. N 38º 38’ 39’’,5 W 9º 06’ 06’’
Dia 21 – sábado
09H30 – Passeio pedestre pela margem ribeirinha com visita
à Quinta da Fidalga
12H00 - Almoço livre

INSCRIÇÕES NO ENCONTRO
PARA SÓCIOS
Sem jantar - grátis
Com jantar - 18€ por pessoa
PARA NÃO SÓCIOS
Sem jantar 5 € por autocaravana
Com jantar 23 € por pessoa
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: Fazer chegar à Secretaria do
CPA até 14 de novembro, inclusive, através de 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.

14H00 – Visita ao Núcleo Antigo, ao Núcleo Mundet e ao Espaço
Memória – Tipografia Popular
18H00 – Assembleia Geral
20H30 – Jantar convívio com animação

Ementa : Entradas
Arroz à Valenciana ou Bacalhau à União (P.F. indicar o prato escolhido)
Vinhos, Agua e Refrigerantes
Sobremesa doce e café
Dia 22 – domingo
10H00 – Em preparação
ovo e salsa
Perna de porcoLivre
assado com
mel e alecrim Mousse de morango Cafés Vinho Casal da Coelheira
12H00
– Almoço
e despedida

,

,

(tinto e branco), Águas e refrigerantes, Cerveja pressão

,

,

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 CPA na Rua Luís Sttau Monteiro,
Lt C3 A - Bairro dos Alfinetes – Marvila 1950-373 LISBOA até
ao dia 14 de novembro, inclusive, 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 (15:00 às 18:00).
O programa pode estar sujeito a alterações

