
      
                                               Com o apoio: 

                                   

PROGRAMA 

Aberto a não sócios 

 

Dia 27 - 4ªfeira  

16H00 – receção: Medelim- coordenadas GPS N 40º 03' 10.0” W 07º 11' 08.8'' 

Dia 28 – 5ªfeira 

10H00 – visita guiada a Medelim 

13H00 – almoço livre 

15H00 – partida para Penha Garcia - coordenadas GPS N 40º 02' 16.23'' W 07º 01' 14.06'' 

15H30 – visita guiada a Penha Garcia 

18H30 - partida para Idanha-a-Velha (pernoita) - coordenadas GPS N 39º 59' 51.76'' W 07º 08' 36.45'' 

Dia 29 – 6ªfeira 

10H00 – visita guiada a Idanha-a-Velha 

13H00 – almoço livre 

16H00 - saída para Idanha-a-Nova – estacionamento/pernoita 
             coordenadas GPS N 39º55'41.696" W 7º14'28.054" 
Dia 30 – sábado 

10H00 - visita guiada a Idanha-a-Nova 

13H00 – almoço livre 

16H30 - AG da Associação Autocaravanista de Portugal–CPA 
Centro Cultural Raiano: Av. Joaquim Morão Lopes Dias 
coordenadas GPS: N 39º55’ 37,10’’- W 07º14’38,60’’ 

20H30 - Jantar convívio no Hotel Estrela da Idanha 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 31 – domingo    

Despedida 

NOTA: No decorrer do encontro será dada informação sobre possíveis 
visitas no concelho para quem desejar explorar melhor a região. 

O apoio da ANIMAR insere-se no projeto “Animar – Capacitar para Agir em 

Rede II”, financiado pelo POISE, mais especificamente no âmbito da atividade 

Portugal Desenvolvimento Local – Experiências de Economia Social e 

Solidária, sendo que o nosso encontro, realizado em conjunto com o município 

de Idanha-a-Nova, faz parte desse projeto e dos seus objetivos. 

O CPA enquanto associado da ANIMAR colabora pela inclusão do 
autocaravanismo na Economia Social, não sendo candidato a fundos europeu. 

 

 

O acesso dos sócios às Assembleias Gerais é livre e 

não obriga à participação no encontro. 

 VALOR DE INSCRIÇÃO NO ENCONTRO 

Sócios: €20,00 por pessoa 

Não sócios: €22,50 por pessoa 

Crianças dos 6 a 10 anos: €10,00 

Crianças com menos de 6 anos: grátis 

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: 

Fazer chegar à Secretaria do CPA até 22 de 

março, inclusive, através do endereço eletrónico 

(geral@cpa-autocaravanas.com), por carta ou 

pessoalmente, a identificação de sócio, 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 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. 

Não são aceites inscrições no local 

Ementa 

Entrada: ovos mexidos com farinheira 

Sopa: creme de legumes 

Prato principal: peixe (bacalhau cremoso) ou carne (lombinho de porco com 

molho três pimentas) – indicar escolha na inscrição 

Sobremesa: mousse de chocolate ou mousse de manga 

Bebidas: vinho tinto, vinho branco, refrigerantes, água e café 
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