65º ENCONTRO CPA
18 a 20 de novembro de 2016
(Inclui AG Ordinária e Assembleia Eleitoral no dia 19)

O acesso dos sócios às Assembleias Gerais é livre e não obriga à participação no Encontro
PROGRAMA

INSCRIÇÃO
(inclui visitas, 2 pernoitas na ASA e jantar de sábado)

Sexta-feira – 18 de novembro
18:00 – Receção/estacionamento no ASA Peniche - Motorhome Park
(N 39º 21' 58'' W 09º 22' 45'').
Sábado – 19 de novembro
09:30 - Despertar e chegada do padeiro (todas as encomendas
deverão ser efetuadas na véspera até às 19:00).
10:15 - Concentração para a visita guiada à Fortaleza de Peniche.
12:30 - Almoço livre (autocaravana ou restaurantes locais).
14:00 - Assembleia Geral Ordinária - Auditório do Edifício Cultural
da Câmara Municipal de Peniche, sito na Rua Vasco da Gama.
17:30 - Assembleia Geral Eleitoral - - Auditório do Edifício Cultural
da Câmara Municipal de Peniche, sito na Rua Vasco da Gama.
(Durante a tarde de sábado há um programa social alternativo para
os acompanhantes dos associados que não pretendam estar
presentes nas Assembleias Gerais: visita à Escola Municipal de
Renda de Bilros e ao Museu da Renda de Bilros de Peniche).
19:30 - Jantar convívio no Restaurante Miramar (Av. do Mar 42,
Peniche).
Entradas: pão, manteiga, queijo, salada de polvo, salada de
mexilhão.
Prato principal: massada de peixe ou carne de porco à alentejana.
Sobremesa: diferentes variedades – escolha no local.
Bebidas: vinho da casa (tinto ou branco) ou cerveja, refrigerantes,
água e café.
Animação: Azul e Amarelo (sócios do CPA).
Domingo – 20 de novembro
09:30 - Despertar e chegada do padeiro (todas as encomendas
deverão ser efetuadas na véspera até às 19:00).
10:15 - Se no domingo de manhã não estiver mau tempo, um
passeio pela costa norte da península (incluindo a Papôa) poderá
ser uma boa possibilidade.
12:30 - Almoço livre (autocaravana ou restaurantes locais).
15:00 - Despedida (deslocação livre até aos respetivos destinos.

Sócios: €25,00 por pessoa, €7,50 por criança de 6 a
10 anos, grátis para crianças com menos de 6 anos.
Não sócios: €27,50 por pessoa, €7,50 por criança de
6 a 10 anos, grátis para crianças com menos de 6
anos.
Condições de inscrição - Fazer chegar à Secretaria
do CPA (R. Luís Sttau Monteiro, lote C3-Loja-C3
1950-373 Lisboa) até 11 de novembro, inclusive,
presencialmente, via CTT ou através do endereço
eletrónico
(geral@cpa-autocaravanas.com)
a
identificação de sócio (nome e número), a matrícula
da autocaravana, o prato escolhido e o comprovativo
do pagamento, sem o que não será considerada a
inscrição.
Forma de pagamento - Transferência bancária para
o IBAN: PT50003 506 980 001 4516530 50 (CGD) –
não esquecer de enviar comprovativo da
transferência dentro do prazo.
Não se aceitam inscrições e pagamentos no local.
Notas
1. Durante o encontro serão observadas as normas
a
que
obedece
o
estacionamento
e
comportamento adequado a cada local.
2. O CPA não se responsabiliza por danos e/ou
prejuízos materiais ou pessoais quer dos
associados, quer de terceiros.
3. O programa pode estar sujeito a alterações.
4. Informações suplementares: através da Secretaria
do CPA: 218983137 (2ª a 6 ª feira, exceto
feriados, das 15:00 às 18:00 horas).

