ENCONTRO CONJUNTO CPA (77º) / ANA
ASSEMBLEIAS GERAIS

19 a 21 de novembro 2021

MESSINES
PROGRAMA
Dia 19 – 6ª FEIRA

Aberto a não associados

18:00- Estacionamentos na ASA de Messines e zona adjacente
Coordenadas: N 37º 15’ 14” W 8º 17’ 01”

Dia 20 – SÁBADO

O acesso dos associados às
Assembleias Gerais é livre e não
obriga à participação no
ENCONTRO
VALOR DE INSCRIÇÃO NO

09:15- Saída a pé para o início de visita guiada
ENCONTRO
*Associados CPA/ANA: €17,50 por pessoa
09:30 - Visita Guiada a Messines acompanhada por historiador
Não associados: €20 por pessoa
12:30 - Almoço livre (autocaravana ou restaurante local)
Crianças dos 6 a 10 anos: €10
15:00 - Inauguração da nova ASA com a presença das entidades oficiais, Crianças com menos de 6 anos: grátis
*Inscrição sem jantar
dos promotores do Encontro e representação do Camping Car
Associados CPA/ANA: €5 por autocaravana
Portugal
Não associados: €10 por autocaravana
17:00 - Assembleia Geral do CPA
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
Coordenadas: N 37º 15' 19.627" W 8º 17' 15.014"
Fazer chegar à Secretaria do CPA até 15
de novembro, inclusive, para o endereço
19:30 - Saída em autocarro para o jantar
eletrónico
(geral@cpa-autocaravanas.com),
20:00 - Jantar no restaurante Estrela do Sul com animação
por carta ou pessoalmente, a identificação

.Ementa
Entradas variadas
Pratinho de Bacalhau à Brás
defatiada
pernoita
âs 10h00 do dis seguintaw
Carne de Porco
comaté
acompanhamento
Sobremesas variadas
Vinhos branco e tinto, refrigerantes, cerveja, águas minerais, cafés e
aguardente
NOTA: De acordo com as regras em vigor solicita-se o uso de máscara
nos diversos eventos.

Dia 21 – DOMINGO
11:00 - Assembleia Geral da ANA

Até ao próximo encontro
Observação: Para uma melhor coordenação entre ambas as instituições, as
inscrições tanto dos associados da Associação Autocaravanista de Portugal
– CPA como da Associação Nacional de Autocaravanismo – ANA deverão
ser feitas para a secretaria do CPA de acordo com as instruções incluídas
neste programa.
Agradece-se que os associados da ANA forneçam o seu número de
associado no ato de inscrição no encontro.

de associado, a matrícula do veículo
utilizado e o comprovativo do pagamento,
sem o que não será considerada a
inscrição.

FORMA DE PAGAMENTO
Por transferência bancária: IBAN-PT50
003 506 980 001 451 653 050 ou por
multibanco NIB–003 506 980 001 451 653
050.
Não
esquecer
de
enviar
comprovativo da transferência dentro do
prazo.
NOTAS:
1. Durante
o
encontro
serão
observadas as normas a que
obedece
o
estacionamento
e
comportamento adequado a cada
local.
2. O
CPA
e
a
ANA
não
se
responsabilizam por danos e/ou
prejuízos materiais ou pessoais
quer dos associados, quer de
terceiros.
3. O programa pode estar sujeito a
alterações.

Não são aceites inscrições no local

O local da AG obedecerá às
regras sanitárias em vigor

