73ºENCONTRO CPA
DE MÉRTOLA A SERPA
REVISITANDO O POMARÃO

27 a 29 de setembro 2019
PROGRAMA

ABERTO A SÓCIOS E NÃO SÓCIOS

Dia 27 – SEXTA FEIRA
12H00 - Receção no terreno frente à piscina coberta e
escola secundária de Mértola
(N 37º 38’ 35” – W 07º 39’ 21”)
16H00 - Passeio pedestre facultativo
- azenhas do Guadiana e praia fluvial
21H30 - Passeio pedestre facultativo à outra margem do
rio - vista da vila amuralhada iluminada

INSCRIÇÃO Sócios 5€ por pessoa
Não sócios 7€50 por pessoa
Crianças até 6 anos grátis
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: Fazer chegar à
Secretaria do CPA (Estrada de São Marcos 33 Centro Empresarial Elospark II -sala 2 - 2735-521
Agualva – Cacém, até ao dia 22 de setembro,
Dia 28 – SÁBADO
inclusive, através do endereço eletrónico
09H00 - Reunião informativa e distribuição de passatempo (geral@cpa-autocaravanas.com), por carta ou
09H45 - Visita guiada à zona histórica de Mértola
pessoalmente, a identificação de sócio, a matrícula
12H15 - Saída em autocaravana para
do veículo e pagamento, sem o que não será
Mina São Domingos
À
DESCOBERTA
DOS
SABERES
E
considerada a inscrição.
12H45 - Estacionamento e almoço livre
DADOS PARA PAGAMENTO: Por transferência
14H30 - Visita guiada à antiga zona mineira
SABORES DE MIRO PENACOVA
17H00 - Saída em autocaravana para o Pomarão
bancária: IBAN-PT50 003 506 980 001 451 653 050
18H00 - Estacionamento
por multibanco NIB-0035 0698 0001 4516 5305 0
18H30 - Passeio pedestre facultativo ao último túnel
Não esquecer de enviar comprovativo da
ferroviário
transferência dentro do prazo.
20H00 - Jantar comunitário ao ar livre
NOTAS:
Ementa
1. Durante o encontro serão observadas as normas
Trás o teu e come de todos
a
que
obedece
o
estacionamento
e
comportamento adequado a cada local.
Dia 29 – DOMINGO
2. O CPA não se responsabiliza por danos e/ou
09H30 - Saída em autocaravana para Serpa
11H00 - Estacionamento e visita guiada à zona histórica
prejuízos materiais ou pessoais quer dos
12H45 - Anúncio do vencedor e melhores classificados
associados, quer de terceiros.
do passatempo, distribuição de prémios e
3. O programa pode estar sujeito a alterações. Não
despedida
são aceites inscrições no local.

ASSEMBLEIA GERAL

NOTAS:1 -O jantar será em espaço autorizado para acampamento
ocasional unicamente para o dia 28/09/2019
2 – Em Mértola e Serpa devem ser observadas as normas a que
obedece o estacionamento.
3 - ASA em Minas de São Domingos

Informações suplementares: através da Secretaria
do CPA (218983137), no horário de atendimento
ao público (2ª a 6ª feira, exceto feriados, das
11H00 às 13H00 e das 14H00 às 18H00).

