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O ANTES
O ano de 2010 chega ao ﬁm e com ele o primeiro ano, na prática um pouco
mais de oito meses, do mandato desta Direcção.
Pela primeira vez os sócios tiveram a possibilidade de sufragar um programa
para eleger companheiros que o iriam colocar em acção. Não estava em
causa pessoas, mas ideias e projectos. Esta foi a primeira grande mudança
efectuada dentro do CPA, o aprofundamento da sua institucionalização.
Durante este tempo a Direcção, assim eleita, teve como preocupação não só
preparar/agilizar o Clube, mas começar a estabelecer uma rede de parcerias
com instituições que permitam no futuro fazer do autocaravanismo um
turismo não apenas aceite, mas interessante a nível regional e nacional.
Para o fazer tinha de ultrapassar as boas intenções e criar princípios de
entendimento de utilização da autocaravana como veículo cada vez mais
multifuncional e adaptado à viagem. Abriu o debate e chegou a uma
declaração de princípios que diferencia o estacionamento do acampamento
e tudo o que daí advém. Esta acabaria por ser subscrita por grande parte
das instituições envolvidas no autocaravanismo.
Deu início a um processo de regionalização do clube. Como clube de dimensão
nacional a sua operacionalidade só é possível se a estrutura central tiver
feedback e eco junto dos associados e, para isso, é necessário desenvolver
uma rede que faça circular a informação com rapidez e eﬁcácia.
As instituições são como o tempo. Para sobreviver têm de mudar e evoluir.
Em 2011 o CPA tem que continuar a projectar-se. Não esquecer o passado,
mas imaginar o futuro e organizar o caminho para lá. Esta é a tarefa que a
Direcção tem em cima da mesa.
O DEPOIS
Este 2011 vai ser um ano muito preenchido:

 Em Janeiro arranca o aconselhamento jurídico e tem lugar o 42º
Encontro;

 Em Fevereiro organizamos o Dia do Autocaravanismo;
 Em Março teremos uma Assembleia Geral;

Isenta de registo na ERC, ao abrigo
do Dec.Regulamentar 8/99 de 96,
artigo nº1 a)

 Em Maio vamos realizar um Acampamento de âmbito Nacional;
 Em Junho uma Sardinhada Convívio e preparar a alteração dos estatutos
ocupará algum do nosso tempo;

 A modernização do equipamento informático já é uma certeza;

ESTATUTO EDITORIAL

 Dinamizar e tornar operacionais as Delegações Regionais é um imperativo

 O Boletim do CPA – O Autocaravanista – é uma
publicação cujo conteúdo visa divulgar o autocaravanismo, entendido como uma modalidade de turismo
itinerante, a informação técnica com ele relacionado e
as actividades realizadas no âmbito do Clube, funcionando como órgão privilegiado de comunicação entre
este e os seus respectivos associados.
 A população alvo do Boletim é constituída pelos
associados, técnicos de turismo e dirigentes autárquicos, associativos e empresariais que possam fomentar
eventuais acções no âmbito do turismo e do desenvolvimento local, assim como instituições nacionais e
estrangeiras e órgãos de comunicação que ajudem a
divulgar o autocaravanismo e temas associados.
 Todos os textos assinados reflectem a opinião dos
seus respectivos autores, não sendo o CPA responsável pelas opiniões expressas e só os textos não assinados são da responsabilidade da Redacção.
 Não serão permitidos textos de evidente conteúdo
político/partidário, religioso, xenófobo e pornográfico.
 O CPA – Clube Português de Autocaravanas – enquanto proprietário do Boletim – O Autocaravanista –
compromete-se a assegurar o respeito pelos princípios
deontológicos, pela ética profissional dos jornalistas e
pela boa fé dos leitores.

 Estabelecer e/ou aprofundar o relacionamento institucional com

de mudança;

entidades que de alguma forma estão ou possam vir a estar envolvidas no
desenvolvimento do Autocaravanismo continua a ser um objectivo sempre
presente;

 Em Novembro reunir-se-á de novo a Assembleia Geral
 Em Dezembro os sócios irão de novo a votos para eleger os Corpos
Gerentes

Estas são algumas das dinâmicas previstas que se não esgotam neste
Editorial.
Contudo, para que o Autocaravanismo seja uma forma de turismo acarinhado
pela sociedade, defendemos que esta mudança, que se deseja e que se
impõe concretizar, tem que partir de iniciativas com origem no Movimento
Autocaravanista.
O Clube Português de Autocaravanas, muito devido ao apoio dos sócios às
propostas da Direcção, já lidera a mudança.
A UNIDADE TAMBÉM PASSA POR AQUI.

A Direcção
Foto da Capa: Constância, foto de Rui Narciso
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Noticias do Clube ...
ENCONTRO/CONVÍVIO EM CONSTÂNCIA
Apoiando a inauguração de uma
área de Serviço em Constância o
CPA organizou um encontro, de 1
a 3 de Outubro de 2010.
Do programa constou uma visita
guiada à Vila que incluiu o Jardim
Horto de Camões e o Museu dos
Rios, a inauguração da AS e um
jantar convívio
No domingo ainda houve tempo
para uma visita ao Centro de
Ciência Viva
O CPA agradece aos seus
associados Esteves Mendes e José
Vieira a colaboração prestada, que
a pedido da Direcção prestaram o
apoio necessário, após o primeiro
contacto com o Município.

1º ENCONTRO REGIONAL DA ZONA CENTRO
De 15 a 17 de Outubro de 2010
realizou-se o 1º Encontro Regional
da Zona Centro.
Após uma recepção na Câmara
Municipal, seguiu-se uma visita
guiada a Penela e ao seu belo
Castelo que ocupou a manhã de
Sábado.
De tarde no Auditório Municipal
foi dado lugar ao debate e elegeuse a Delegação da Zona Centro
(pág. 10 )
Durante a noite os participantes
reuniram-se no jantar convívio
que se realizam em todos os
encontros.
Domingo , pela manhã as
autocaravanas puseram-se a
caminho para uma visita ao
Espaço Museu da Villa Romana
do Rabaçal.

foto de Alexandre Oliveira

foto de Rui Narciso

1º ENCONTRO REGIONAL ALGARVE LAGOA
Realizou-se nos dias 3, 4 e 5 de
Dezembro, em Lagoa (Algarve), o
1ºEncontro Regional do Algarve.
Na manhã de sábado foi efectuada
uma visita guiada à Adega Quinta
dos Vales c/prova de vinhos e
passagem c/paragem, nas Fontes
de Estombar.
Após o almoço teve lugar uma
reunião em que foi constituída a
Delegação Regional do Algarve
(pág. 10)
O jantar convívio no restaurante
Fatacil
reuniu
todos
os
participantes do encontro.
Pela manhã de domingo as
autocaravanas desfilaram pelas
principais artérias da cidade, c/
passagem por Carvoeiro, Algar
Seco,
Benagil,
Caramujeira,
regressando a Lagoa.
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foto de Hermenegildo Caiado

Notícias do Clube ...
41º ENCONTRO CPA
A Vila de Sangalhos recebeu
o 41º Encontro CPA nos dias
26,27 e 28 de Novembro de
2010.
De acordo com o programa
na
manhã
Sábado houve
oportunidade de visitar o
Aliança Underground Museu,
das Caves Aliança. Visita que
aconselhamos.
Durante a tarde realizou-se
a Assembleia Geral a que se
seguiu o jantar animado com
alguns momentos musicais.
Para Domingo, dia de regresso
a casa, foi dada como sugestão
uma passagem pelo Museu de
Anadia.
foto de José Sanches

ASSEMBLEIA GERAL - de 27 de Novembro de 2010
Integrada no 41º Encontro CPA realizou-se a Assembleia Geral do CPA que decorreu dentro de um
espírito construtivo e onde todos os que desejaram puderam colocar as suas questões
Estiveram presentes 79 associados com direito a voto.
Constava do 1º ponto da ordem de trabalhos a aprovação do Orçamento para o ano 2011, tendo como
pontos essenciais o aumento da quota para 30 euros anuais e o investimento com a modernização do
sistema informático do Clube.
Com 2 abstenções e 4 votos contra foi aprovado por maioria.
O Plano de Acção para 2011 que foi divulgado no último Boletim que constava do 2º ponto da ordem
de trabalhos foi aprovado por
unanimidade.
No 3º ponto da ordem de
trabalhos foi dado conhecimento
de alguns assuntos de gestão
corrente do Clube assim como
da programação das actividades
para este ano(informação pág. )
ASSUNTOS DE GESTÃO
Irá ter início no dia 1 de Janeiro
de 2011 um serviço semanal
de
aconselhamento
jurídico,
presencial e telefónico, para os
sócios do CPA.
Foi revogado de mútuo acordo o
contrato com a ﬁrma “Parceiro Ideal” e contratada uma nova ﬁrma “JCL Serviços de Contabilidade”.
foto de José Sanches

De acordo com o Plano de Acção os Estatutos irão ser revistos previsivelmente até 30 de Junho de 2011
para o que se solicita a colaboração de todos os sócios, não só para nos remeterem sugestões como
para fazerem parte de uma Comissão a constituir para o efeito
A Direcção fez um agradecimento à Olivatel, S.A. pela oferta de Placas informativas para os encontros
do CPA e utilizadas pela primeira vez no 41º Encontro.
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Noticias do Clube ...

INSCRIÇÕES: Até 15 de Março 2011
• Sócios: 15€ - Não sócios 20€ (por pessoa, inclui Jantar e todas as actividades do programa)
Gratuito para crianças até aos 10 anos. (que têm de fazer a inscrição na mesma).
FORMAS DE PAGAMENTO
Por transferência bancária: NIB - 003 506 980 001 451 653 050 (CGD) (enviar comprovativo para o
e-mail: geral@cpa-autocaravanas.com
Por cheque: endossado ao Clube Português de Autocaravanas e recebido na secretaria do Clube até
ao dia 22 de Março, inclusive (as inscrições não serão consideradas até á recepção do comprovativo
de pagamento)
Pessoalmente: Rua Luís Stau Monteiro, Lt C3 A - Bairro dos Alfinetes – Marvila 1950-373 LISBOA (entre as 17h00 e as 20h00 de Segunda a Sexta-feira);
NOTAS:
a)Só serão aceites no local, reservado para estacionamento, companheiros que se desloquem de
autocaravana. Companheiros que participem no encontro usando outro tipo de veículo devem estacionar fora da zona reservada (excepção para os sócios com data de admissão anterior a 2010/04/11)
b) Não é permitido acampar, (ACAMPAR é a imobilização da autocaravana ocupando um espaço superior ao seu perímetro, em consequência da abertura de janelas
para o exterior, uso de toldos, cadeiras e similares, para a prática de campismo).
c) No local não existe a possibilidade de abastecer de água potável e local para despejos, no entanto
aconselha-se aos autocaravanistas uma atitude responsável e ecológica.
d) O clube não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais quer dos associado
e/ou de terceiros.
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Noticias do Clube ...

ASSEMBLEIA GERAL
Convocatória
Nos termos da alínea a) do artigo 13° conjugado com § 3 do artigo 14° dos Estatutos, convoco, por
proposta da Direcção, a Assembleia Geral do Clube Português de Autocaravanas para reunir em sessão
extraordinária no dia 26 de Março de 2011, pelas 14 horas e 30 minutos, nas instalações do Parque de
Campismo Torrejano (http://clubecampismotorrejano.blogspot.com/), em Torres Novas (N 39º 29’ 13.72’’ W
8º 32’ 16.74’’), com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS
1.
2.
3.
4.

Leitura e votação da acta da Assembleia Geral anterior;
Discussão e votação do Relatório e Contas de 2010;
Discussão e votação da permanência do CPA na FICM;
Informações (este ponto não é passível de deliberações).

Ao abrigo do § 4 do Artigo 14º dos Estatutos a Assembleia Geral só poderá funcionar em primeira convocação
estando presentes pelo menos metade dos seus sócios, pelo que, não se verificando a presença mínima de
sócios exigidos pelos Estatutos, convoco a Assembleia Geral para reunir, em segunda convocação, no
mesmo dia e local, com a mesma Ordem de Trabalhos, pelas 15 horas.
CPA, 31 de Janeiro de 2011
Mesa da Assembleia Geral

NOTAS INFORMATIVAS:
1. A participação na Assembleia Geral obriga:
a) Quotização paga até 2010 inclusive e com o pagamento devidamente comprovado;
b) Apresentação à entrada de documento identificativo.
2. Os documentos em discussão estarão à disposição dos associados no Portal do CPA www.cpaautocaravanas.com e na secretaria do Clube a partir do dia 12 de Março de 2011, entre as 17 e
as 20 horas.
3. O acesso dos sócios à Assembleia Geral é livre e não obriga à participação em qualquer evento
organizado pelo CPA.

Clube Português de Autocaravanas
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Noticias do Clube ...
423º ENCONTRO (ASSEMBLEIA GERAL)
A Direcção promove, nos dias 25/26 e 27 de Março de 2011, no Parque de Campismo do
Clube de Campismo de Torrejano, em Torres Novas, o 42º Encontro CPA, no decorrer
do qual terá lugar a uma Assembleia Geral.

PROGRAMA
SEXTA - 25
17H00 — RECEPÇÃO, local de estacionamento do parque de Campismo do Clube de
Campismo de Torrejano
Coordenadas GPS: N 39º 29’ 13.72’’ W 8º 32’ 16.74’’

SÁBADO - 26

09H00 — Rastreio de diabetes e PA (é necessário estar em jejum)
10H00 — Sugestão de deslocação livre para se visitar Torres Novas (recomenda-se calçado
adequado).
12H00 — Almoço (livre)
14H30 — Inicio da Assembleia Geral
20H00 — Jantar convívio seguido de sarau.
MENU: Sopa de legumes e grelhada mista

DOMINGO - 27

10H00 — Convívio
13H00 — Almoço (livre) e despedida (Deslocação para os respectivos destinos)

INSCRIÇÕES:
A inscrição no Encontro é gratuita atendendo a que no decorrer do mesmo terá lugar uma
Assembleia Geral do Clube.
A inscrição para o Jantar tem um custo de 13,50€ (por pessoa com mais de 8 anos) e de
10,00€ (por pessoa até aos 8 anos),
As inscrições são aceites pessoalmente ou enviadas até 21 de Março de 2011 na Sede do
Clube, Rua Luís Stau Monteiro, Lt C3 A - Bairro dos Alfinetes – Marvila 1950-373 LISBOA;
por telefone 218594230 das 17h às 20h, por fax 218591340 ou por E-mail: geral@cpaautocaravanas.com.
A limitação de lugares no Restaurante condiciona o número de participantes, no mesmo, pelo
que a cada inscrição para o Jantar será atribuído um número de ordem.
PAGAMENTO:
•
•
•
•
•

Por transferência bancária: NIB - 003 506 980 001 451 653 050;
Por cheque: endossado ao Clube Português de Autocaravanas e recebido na secretaria
do Clube até ao dia 19 de Novembro, inclusive;
Na sede;
As inscrições para o jantar só serão consideradas após envio do comprovativo
de pagamento
Não se aceitam pagamentos no local.

NOTAS IMPORTANTES:
•

Só serão aceites no local, reservado para estacionamento, companheiros que se
desloquem em autocaravana. Qualquer outro veículo deve estacionar fora da zona
reservada (excepção para os sócios com data de admissão anterior a 11 de Abril de
2010).
• É permitido acampar.
• No local existe a possibilidade de abastecer de água potável e local para despejos, no
entanto aconselha-se aos autocaravanistas uma atitude responsável e ecológica.
• O Clube não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais quer dos
associados, quer de terceiros.
• A participação na Assembleia Geral não obriga a inscrição no Jantar e Sarau.

Este Encontro, incluindo o Jantar, é dirigido exclusivamente a sócios do CPA.
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Noticias do Clube ...
ACONSELHAMENTO JÚRIDICO
A partir de 1 de Janeiro de 2011 os sócios do CPA com as quotizações em dia passam a ter acesso a
aconselhamento jurídico.
Aconselhamento Jurídico via telefone:
Quartas-feiras entre das 15,00 às 16,00 horas.
Aconselhamento Jurídico presencial:
Quartas-feiras entre das 16,30 às 18,30 horas.
Marcação de consultas
Os associados devem contactar a sede do CPA, dentro do horário de expediente, até às 18,00 horas da
véspera do dia em que pretendam a consulta, devendo identificar-se com os seguintes dados:
Nome completo, Morada, N.º de sócio, N.º de telefone.
Se pretende consulta presencial ou através de telefone.
Será feito um registo dos dados acima que serão remetidos para o escritório dos advogados até às
19,00 horas da véspera do dia a que respeitar a consulta.
A cada um dos inscritos será fornecido o número de telefone ou a morada conforme o caso.
Quando as inscrições forem superiores às vagas podem as mesmas transitar para a Quarta-feira da
semana seguinte.
A não utilização de uma marcação, sem justificação, será penalizada com a perda de direitos de acesso
ao aconselhamento jurídico por um período de 4 meses.
Outras informações
O aconselhamento jurídico proporcionado pelo CPA devem relacionar-se (directa ou indirectamente)
com o autocaravanismo.
As relações entre os sócios e os advogados são sigilosas, não sendo legítimo ao CPA ou aos seus dirigentes ou mandantes requerer qualquer informação sobre as mesmas.

Noticias do Clube...
PRÓXIMOS EVENTOS CPA
Acampamento de âmbito Nacional: 13, 14 e 15 de Maio em local a designar.
Sardinhada / Convívio: 24, 25 e 26 de Junho em local a designar.
Assembleia Geral e Encontro: 25, 26 e 27 de Novembro em local a designar.

OUTROS EVENTOS ESTÃO EM PREPARAÇÃO
FORAM
CONSTITUÍDAS
MAIS
DUAS
NOVAS
COORDENADORAS DE DELEGAÇÕES DO CPA

COMISSÕES

DELEGAÇÃO REGIONAL ZONA CENTRO
COMISSÃO COORDENADORA DA DELEGAÇÃO REGIONAL DA ZONA CENTRO é constituída pelos sócios:





Aníbal Marcelino Gouveia
Fernando Manuel Almeida Rodrigues
Luís Manuel Carvalho Ferreira

DELEGAÇÃO REGIONAL ALGARVE
COMISSÃO COORDENADORA DA DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE é constituída pelos sócios:







Hermenegildo José Caiado Rodrigues (Coordenador)
João António Sequeira Matos
José Manuel Baptista Santos
José Manuel de Oliveira Frieza
José Maria Vitorino

Errata:
- No Boletim 17foi referenciada a foto da Capa como sendo do Pomarão e da autoria de Mário Caxias. Na realidade, a foto é da autoria de Manuel Domingues e retrata a passagem de
autocaravanas pelo Alentejo.
Pelo facto apresentamos as nossas desculpas.

TIPOGRAFIA AUTORIZADA
para emissão de documentos ﬁscais tipo:

 Livros de Facturas, Recibos, etc
 Guias :Transporte, Remessa, etc
Escritório: Pai do Vento - Alcabideche - Cascais
Gráﬁca: Estrada de Alcolombal,Terrugem-SNT
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 Fotocomposição e Design
 Cartões, Convites
 Folha de Carta
 Brochuras, Capas de Congresso
 Envelopes, Sacos
 Desdobráveis, Flyers
 Jornais, Boletins

21 484 12 16 . 261 103 261 . 96 4035 766

Noticias do Clube...
REUNIÃO CONJUNTA DA FICC, FCMP E CPA

Na sede da FCMP teve lugar, no dia 4 de Novembro de 2010, uma reunião dos Presidentes da
Federation

Internationale

de

Camping

e

de

Caravanning

(FICC),

da

Federação

de

Campismo

e

Montanhismo de Portugal (FCMP), do Clube Português de Autocaravanas (CPA) e de um Director do CPA.
Na

referida

Campista

e,

reunião

foram

sobretudo,

as

abordadas
que

as

preocupam

questões
o

que

no

autocaravanismo

presente
na

se

vertente

colocam
de

ao

turismo

Movimento
itinerante.

Foi assumido pelo Presidente da FICC, que a Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade de 31 de Maio de
2010 subscrita pela FCMP e pelo CPA iria ser analisada ao mais alto nível da Federação Internacional, nomeadamente
no que respeita ao tema “Acampar vs Estacionar”, em autocaravana, considerando, até, que se não trata de
um problema exclusivo dos autocaravanistas de Portugal e que poderia justificar-se uma deliberação concreta e
orientadora das posições a serem seguidas por todas as entidades federadas na FICC.

A FCMP E O CPA NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
A “Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local” da Assembleia da República
recebeu no dia 7 de Dezembro de 2010, em audiência, a Federação de Campismo e Montanhismo
de Portugal (FCMP) que se fez acompanhar do Clube Português de Autocaravanas (CPA).
Foi analisada a Resolução do Conselho de Ministro N.º 86/2003, de 25 de Junho “Regulamento do Plano
de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra – Sado” no que se refere à proibição de estacionamento,
exclusivamente de autocaravanas, entre as 0 e as 8 horas, disposição que consta de outros Planos de Ordenamento.
Às questões colocadas pelos deputados presentes na reunião os representantes da FCMP e do
CPA deram os esclarecimentos que consideraram pertinentes e sempre na perspectiva da não
discriminação do veículo autocaravana comparativamente com outros veículos de igual gabarito
Na sequência desta audição o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português interpelou o Governo, sobre as
proibições em questão, tendo como destinatária a Ministra do Ambiente e do ordenamento do Território.

CPA REUNE COM ACAP
No
de
de

Aguardemos…

passado dia 14 de Dezembro de 2010 teve lugar uma reunião entre o “Clube Português
Autocaravanas” e a “Comissão Especializada de Caravanas e Autocaravanas da Associação
Comércio
Automóvel
de
Portugal”
em
que
foram
abordados
os
seguintes
temas:

Apoios no âmbito da informação turística a prestar ao autocaravanistas e a concretizar eventualmente
através da emissão de um mapa de Portugal contendo informações diversas, designadamente
sobre a localização de Estações de Serviço para Autocaravanas, monumentos e gastronomia;
Dinamização de Mostras e Feiras relacionadas com o Autocaravanismo designadamente através da participação
activa no Dia do Autocaravanismo a promover sob a égide da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
Declaração de Princípios, constante da Plataforma de Unidade, documento que, após análise, a “Comissão
Especializada de Caravanas e Autocaravanas” deliberou subscrever.
Os representantes das duas instituições consideraram útil a continuação destas reuniões, congratulando-se com os
resultados e consensos obtidos.
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Areas de Serviço ...
Área de serviço de CONDEIXA
Foi inaugurada a Área de Serviço para Autocaravanas de Condeixa
Situada junto ao Mercado teve a participação
dos Amigos do Centro.
Coordenadas: N 40º 06’ 47” w 08º 25’ 44”
Foto de Paulo Pimenta

Área de Serviço de CONSTÂNCIA
Constância inaugurou com uma Área de Serviço
para Autocaravanas, junto ao Centro Nautico,
durante um encontro promovido pelo CPA (Pág 4)
Coordenadas N 38º 28’ 37” W 08º 20’ 37”
Foto de Alexandre Oliveira

Área de Serviço do LOUSAL
Com a participação do ACP foi inaugurada a Área de Serviço para Autocaravanas do Lousal,tendo o CPA
se feito representar a convite da Junta de Freguesia de Azinheira
dos Barros e São Mamede do Sádão.
Esta nova área teve a participação do ACP.

Coordenadas: N 38º 02’ 09” W 08º 25’ 44”

Foto de Mário Prista

Área de Serviço do PENACOVA
Foi inaugurada com a participação do CAS uma Área de Serviço
em Penacova.
Coordenadas: N 40º 16’ 03” W 08º 16’ 59”

Foto de Fernandes de Matos

Área de Serviço de São JOÃO da PESQUEIRA
Foi
aberta
ao
publico
no
espaço
privado
do
Restaurante
em
São
João
da
Pesqueira
uma
área
de
Serviço
para
Coordenadas N 41º 09’ 03’’ W 07º 25’ 26’’
Tem lugares para estacionamento e pernoita para 50 autocaravanas (grátis)

CONVITE

o
CAROCHA
Autocaravanas.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Barquinha convidou todos os associados do CPA a participarem
na inauguração de uma Área de Serviço para Autocaravanas que vai ocorrer no dia 1 de Maio de
2011 e que se situa junto do Barquinha Parque, inserida no Parque Almourol, que estará aberto a
partir de 25 de Abril de 2011.
Os interessados devem inscrever-se até ao dia 30 de Março de 2011 através dos seguintes contactos:
Boaventura - 917322818
Mação - 933465655
Esclarece-se que não obstante o CPA não ser o responsável pela organização deste evento não
pode, nem quer deixar de incentivar à participação dos seus associados nestas realizações,
muito especialmente pela importância que as mesmas representam no apoio a TODOS os
autocaravanistas.
A Direcção do CPA, que se fará representar, irá contactar a Câmara Municipal e agradecer o convite
formulado.
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77º Rally FICC

Encontros Internacionais ...

FICC e FCCRC

O 77º Rally FICC irá realizar-se de 5 a 14 de Agosto de 2011 em Praga na República Checa.
A Federação de Campismo e Caravanismo da República Checa é a entidade organizadora do
evento.
Inscrição
Adultos: 120 €
Jovens (dos 12 aos 17 anos): 60 €
Crianças: Grátis
Electricidade: 40€
Nota: Se os participantes ficarem em hotel, a inscrição no rally será de 40€ /adulto e 20€/jovem.
Data limite
O boletim de inscrição terá que ser enviado para
a FCMP até ao dia 28 de Abril de 2011. Após esta
data, terá um agravamento de 20%. Em caso de
desistência, o valor não será reembolsado.
Boletim de inscrição, excursões e mais informações
sobre o evento poderão ser obtidas no site:
http: // www.ficc2011.cz/.

EUROCC 2010
Na Assembleia Geral do CPA realizada no passado dia
27 de Novembro de 2010 a Direcção foi solicitada a
pronunciar-se sobre se iria organizar a deslocação ao
evento (35º EUROCC) que terá lugar em Roma nos
dias 8 a 13 de Junho de 2011 sob a égide da FICM
(Federation Internationale des Clubs de Motorhomes),
Federação a que o CPA pertence, tendo-se comprometido
a responder até ao dia 15 de Janeiro de 2011.
Assembleia Geral do CPA, entendeu que se impunha
uma avaliação aprofundada das mais-valias inerentes
à permanência do CPA nesta Federação internacional,
o que fez na sua reunião de 5 de Janeiro de 2011.
Da análise feita a Direcção deliberou que não se
justificava a manutenção do CPA na FICM, pelo que vai
solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral
que coloque
este assunto como ponto da Ordem de Trabalhos da
Assembleia Geral a realizar em 26 de Março de 2011
para que os sócios se possam formalmente pronunciar
sobre a permanência ou não nesta Federação.
Esta decisão da Direcção implica que a organização da
deslocação ao 35º EUROCC fique suspensa até que os
sócios se pronunciem sobre a permanência ou não do CPA
na FICM o que, atendendo aos prazos de inscrição para
participar no evento, justifica que a Direcção requeira à
organização do EUROCC a dilatação do prazo de inscrição.
Caso a FICM aceite a dilatação do prazo a deslocação
ao evento ficará dependente da deliberação dos sócios
do CPA. Caso a FICM não aceite a dilatação do prazo de
inscrição para o 35º EUROCC o CPA não promoverá a
deslocação ao evento.
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Informação ...
DESCONTOS AOS ASSOCIADOS DO CPA
EMPRESA
C C C de Chaves
Parque de
Campismo da
Quinta do
Rebentão
Caleidosom

ACTIVIDADE
Parque de campismo

CONTACTOS
Chaves
Tel: 276322733
geral@cccchaves.com

PORTAL
www.cccchaves.com

DESCONTO
10% (nas estadias sem
electricidade) – Utilização
da AS sem estadia: 5,00
Euros

Comércio
Emissores/Receptores para
Banda Rádio Amador – CB –
PMR e outros

Lisboa
Tel: 217152307
caleidosom@net.vodafone.pt

www.caleidosom.com

10%

Campinanda

Comércio e Reparação de
Autocaravanas
(Importador)

Leça da palmeira, Maia e Lisboa
Tel: 229998850 919171599 912493444
geral@campinanda.pt

www.campinanda.pt

10% (excepto em mão de
obra, deslocações e venda
de viaturas

Camping Milfontes

Parque de campismo

Vila Nova de MILFONTES
Tel: :283996140, 283996140 918201 977
geral@campingmilfontes.com

10% (não acumulável com
outros descontos)

Casa das
Borrachas, Lda

Comércio de Baterias,
Borrachas, e Acessórios Auto

Castanheira do Ribatejo
Tel:.263299597 917279025
bbfcasadasborrachas@hotmail.com

Excellent óptica

Serviços de óptica

Alverca, Bobadela, Castanheira do Ribatejo,
Ermesinde, Gondomar, Guarda, Lisboa,
Maia, Matosinhos, Oeiras, Valongo, Vila do
Conde
Tel: 21753688
central@excellentoptica.pt

www.excellentoptica.pt

35% -Bateria Tudor 20%Borrachas
Preços de revendaBaterias STE
10%, 20% e 25%

JSM – J. Sousa
Mesquita

Comércio e Reparação de
Autocaravanas (Importador)

Rio de Mouro, Vilar do Pinheiro (Porto)
Tel: 219258261
lisboa@jsm.com.pt

www.jsm.com.pt

10% (excepto em mão de
obra, deslocações e venda
de viaturas)

Limproestofos

Limpeza e tratamento de
estofos em qualquer local

(Lourel) Sintra
Tel: 21-9242103 912281802
geral@limproestofos.com

www.limproestofos.com

10%

Parque Campismo
da Barragem de
Queimadela - Fafe

Parque de Campismo

Revelhe - Fafe
Tel: 253504084 / 253493311 /
campismo@naturfafe.pt

www.naturfafe.pt

10%

Parque de
Campismo de
Cerdeira

Parque de campismo

Campo do Gerês - Terras de Bouro
Tel: 253351005
info@parquecerdeira.com

www.parquecerdeira.com

10% Sobre os preços de
campismo (excepto meses
de Julho e Agosto)

Parque de
Campismo do
Freixial –
Penamacor

Parque de campismo

Largo do Município
Tel:277385529
desportocmp@gmail.com

Quinta dos
Carriços – nature
camping park
Reparcamping

Parque de campismo

Praia da Salema – Budens (Algarve)
Tel:282695201
quintacarrico@oninet.pt
Maia
Tel: 229824192/ 912847021
geral@reparcamping.com

www.quintadoscarricos.com

10% (nas estadias no
Parque de Campismo)

www.reparcamping.com

10% (excepto em
deslocações e venda de
viaturas)

ZMar – Eco
Camping Resort

Parque de Campismo

Odemira
Telefone: 707200626
info@zmar.eu/ reservas@zmar.eu

http://www.zmar.eu

20% e
10% nos meses de Julho e
Agosto (mini. de 7 noites);

Comércio e Reparação de
Autocaravanas
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10%

Noticias do Clube...
A inserção de publicidade no Boletim “O Autocaravanista” carece de aprovação prévia da Direcção do CPA.
1.

Os valores mínimos a cobrar pela inserção de publicidade no Boletim são os seguintes:

a) Capa – anterior:
b) Capa – posterior:
c) Uma página ou equivalente:
d) Meia página ou equivalente:
e) Um quarto de página ou equivalente:
f) Um oitavo de Página ou equivalente:

Não se aceita publicidade;
800 Euros;
500 Euros;
300 Euros;
200 Euros;
150 Euros.

2. O contracto correspondente à inserção de publicidade para quatro números do Boletim tem um desconto de
20% sobre os preços referidos acima.
3. O contracto correspondente à inserção de publicidade para quatro números do Boletim na Capa – Posterior ou
em uma página ou equivalente do Boletim tem um desconto de 20 % sobre os preços referidos acima e a inserção
do “logótipo” do anunciante na página inicial do Portal do CPA com ligação à página electrónica do endereço
indicado pelo anunciante.
4. O fornecimento do anúncio em arte final é da responsabilidade do anunciante, podendo a Direcção não
autorizar a publicação se presumir estar perante publicidade que viole os preceitos legais em vigor ou o Estatuto
Editorial do Boletim.
5.

Outras opções publicitárias aqui não previstas serão objecto de acordo prévio.

O pagamento dos anúncios é feito até 15 dias antes da data prevista para a publicação do Boletim.
7.

Aos preços estabelecido acresce o IVA em vigor.

Mande-nos um email
Nem sempre a data de saída do boletim permite que todas as informações sejam dadas atempadamente, pelo que a Direcção do Clube solicita a todos os associados a indicação ou actualização dos
seus endereços electrónicos de forma a que toda a informação relativa ás actividades e iniciativas do
Clube possam ser transmitidas por essa via.
Não deixarão os sócios sem correio electrónico de ser informados via CTT, sempre que possivel dos
eventos que não possam ser anunciados nos boletins.
NOTA:
O endereço electrónico do Clube cpa-autocaravanas@sapo.pt foi eliminado. Todos os emails enviados
para o Clube devem-no ser para o endereço electrónico; geral@cpa-autocaravanas.com

Lembramos a todos os sócios o pagamento das suas quotas anuais.
NOVAS QUOTAS PARA 2011

PAGAMENTOS

QUOTAS

- Na secretaria do clube durante o
horário de expediente;
- Por cheque ou vale postal endossado ao CPA;
- Nos eventos do CPA;
- Noutros eventos;
(ao companheiro Cipriano Gomes)

Quota Anual

POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:

- PARA SÓCIOS RESIDENTES EM PORTUGAL:

NOTA: As transferências nacionais

só são válidas após envio de comprovativo
NIB: PT 003 506 980 001 451 653 050
- PARA SÓCIOS RESIDENTES NO ESTRANGEIRO:

Código Swift: CGDIPTPL
IBAN: PT 500 035 069 800 014 516 53 050

Contactos do Clube
ANUAIS
22 .00€

Portes

0.50€

Jóia de inscrição

35 .00€

Emissão de C.C.N.

19.00 €

Renovação C.C.N.

17.00€

Expediente

2.00€

Carnet Camp. International 15.00€

Rua Luís Stau Monteiro
Lote C3-Loja C3A
Bairro dos Alﬁnetes - Marvila
1950-373 Lisboa
Tel: 00351 21 859 42 30
Fax: 00351 21 859 13 40
E-mail:
geral@cpa-autocaravanas.com
boletim@cpa-autocaravanas.com
Site:
www.cpa-autocaravanas.com

HORÁRIO DE SECRETARIA
De 2ª a 6 Feira, excepto feriados, 17h00m às 20h00.
Encerra no mês de Agosto
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DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS
1. Considerar, com todas as consequências daí inerentes, que ACAMPAR é a
imobilização da autocaravana, ocupando um espaço superior ao seu perímetro, em
consequência da abertura de janelas para o exterior, uso de toldos, mesas, cadeiras
e similares, para a prática de campismo.

2. Considerar que o acto de acampar, conforme é acima definido, só é permitido
(e assim deve continuar) em locais consignados na Lei e, consequentemente, salvo
excepções, também consignadas na Lei, é proibido na via pública, independentemente
da hora a que ocorra, devendo, na salvaguarda do interesse público, ser penalizado.

3. Considerar, com todas as consequências daí inerentes, que ESTACIONAR/
PERNOITAR é a imobilização da autocaravana na via pública, respeitando as normas de
estacionamento em vigor, designadamente o Código da Estrada, independentemente
da permanência ou não de pessoas no seu interior.

4. Considerar que o acto de estacionar/pernoitar, conforme é acima definido,
deve poder continuar a ser efectuado em qualquer local, não proibido por Lei
(nomeadamente no Código da Estrada) não podendo as autocaravanas, pelo simples
facto de o serem, nomeadamente através de sinalética que não conste de diplomas
legais (e que será discriminatória se vier a existir), ser impedidas de o fazer.

5. Considerar que é lesivo da igualdade de tratamento a que todos temos
direito a existência de diplomas que legislem de forma discriminatória,
impedindo
especificamente
o
veículo
autocaravana
de
estacionar
onde outros veículos de igual ou semelhante gabarito o podem fazer.

6. Considerar que o turismo itinerante
de
desenvolvimento
económico
para
em
si
mesmo
uma
discriminação

em autocaravana é um factor
as
populações
que
justifica
positiva
do
autocaravanismo.

7. Considerar que os Parques de Campismo Municipais devem permitir a utilização das
Estações de Serviço para Autocaravanas neles existentes, no âmbito de uma politica
de protecção do ambiente e, consequentemente, a preços compatíveis com o serviço
prestado (abastecimento de água potável e despejo de águas negras e cinzentas).

8. Considerar que a implementação de Áreas de Serviço para Autocaravanas, em
pelo menos uma por Concelho, preferencialmente de iniciativa autárquica, contribui,
não só para o desenvolvimento económico das populações, como para a protecção
ambiental e o melhor ordenamento do trânsito automóvel.

