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Editorial

U

ma nova era vai iniciar-se novamente, o que acontece de dois em dois anos.
Vão ser dados os primeiros passos para os quais nos predispusemos; o trabalho não vai ser fácil,
o programa é exigente, vamos empenharmo-nos o mais possível para cumprir o que programámos, e para isso, escusado será dizer, que estamos a contar com todos os associados. A vossa ajuda
será preciosa para conseguir atingir os fins.
Neste sentido, estamos a procurar a criação de grupos de trabalho para as áreas de Colaboradores
para o Boletim, Informática, Organização de Eventos, Áreas de Serviço e Angariador de publicidade.
O fórum passou a ter um novo moderador, e da minha parte mais uma vez lembro os utilizadores de
que o fórum é para todos, obviamente com normas que têm de ser respeitadas, pois há frases e discussões que não vão ser toleradas.
Houve um associado que pediu na assembleia para não haver eventos coincidentes com datas de outros; isto nem sempre é possível, mas vamos preocupar-nos com o assunto.
Ainda fruto do trabalho da antiga direcção, foram inauguradas as área de serviço de Fátima no dia 1
de Março e a de Torre de Moncorvo a 15 do mesmo mês. Outras irão surgir, e na altura serão anunciadas.
E agora vamos todos ao trabalho.
Ruy Figueiredo

Nesta Ediçao...
Ano 3,
Jan - Fev - Mar.
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Alandroal – Redondo – Vila Fernando – Borba
Alto Alentejo, 24 a 27 de Abril de 2008

36º Encontro CPA
Programa *
24
Quinta
25
Sexta

Alandroal
12 h 00: início da concentração (parque da feira)
Alandroal
09h 00: abertura oficial ; visita á vila
Redondo
12h...15h: visita; almoço
Serra da Ossa
Vila Viçosa
17h 45: chegada
21h 00: serão, incluindo apresentação do CPA

26
Sábado

Vila Viçosa
09h 00: visitas; almoço; visitas
15h 30: saída
Juromenha
16h 15: paragem
Terrugem
17h 15: paragem (área de serviço AC )
Vila Fernando
18h00: chegada; feira de velharias CPA
21h00: serão, incluindo colóquio

27
Domingo

Vila Fernando
09h00: saída
Barbacena
09h15: visita
Borba
11h 30: visita; enceramento, almoço.

36º Encontro CPA
Sem fornecimento de energia eléctrica, nem acesso
balneários ou sanitários.
Despejo e reabastecimento de água na AS de Terrugem .
* Programa Provisório,

a
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Assembleia Geral

Abrantes
A

pós o almoço, a meio da
tarde de sábado, e apesar
do frio desagradável que se
fazia sentir na rua, como compromisso é compromisso, o pessoal
lá foi saindo para se dirigir à sala
de espectáculos que a autarquia
colocou à disposição do CPA.
Ia realizar-se um acto de nobreza,
que muito dignifica qualquer instituição como a nossa. Fomos todos, porque ninguém queria faltar à eleição dos Órgãos Sociais.
Esperava-se que dali saísse uma
respeitável Direcção que orientasse os destinos da nossa Associação para o biénio 2008/2009. A
Assembleia Geral, como damos a

entender, foi uma das mais concorridas de sempre e tudo decorreu dentro da ordem e do normal
civismo que sempre é desejável.
Foram aprovadas as contas e os
demais pontos da ordem de trabalhos chegando-se finalmente
ao mais esperado: a votação para
eleger os novos Órgãos Sociais
do Clube.
Ouviu-se um quase inaudível
zunzum prolongado dentro da
sala, uma espécie de silêncio abafado que foi quebrado pela voz
do Presidente da Assembleia Geral, Jorge Guimarães, anunciando
que não havia qualquer lista candidata aos cargos.

Discutiu-se a gravidade da situação, houve algumas intervenções mas, na generalidade, todas
apontavam no sentido de quase
se exigir ao companheiro Ruy Figueiredo a sua manutenção no
cargo de Presidente da Direcção.
Se tal acontecesse, alguns associados diziam-se disponíveis para
ocupar eventuais lugares vacantes. Porque, e no mínimo, haveria
que se encontrar um substituto
para o Vice-Presidente da Direcção que se manifestou intransigente na sua manutenção em
cargos directivos.
(Continuação na pag. 12)

Assembleia Geral
Extraordinária
Lisboa

F

oi convocada para conclusão
da AG de Abrantes, tentando
facilitar os sócios para,
na mesma tarde, participar
na assembleia e visitar a
NAUTICAMPO, já que decorreu
num espaço gentilmente cedido
pela FIL.
Como se viu em Abrantes, a
continuação do nosso clube esteve
em sério risco, pois na inexistência
de lista para os Corpos Gerentes,
ou compromisso de constituição
desta, proceder-se-ia à nomeação
de uma Comissão Administrativa
que iria gerir o Clube até se
encontrar sucessão ou, extinção.
A adesão dos sócios foi muito
interessante – uma centena
–, felizmente. Iniciou-se com
a apresentação de uma única
lista, por iniciativa do Presidente
da Direcção cessante, o Ruy
Figueiredo, sendo encabeçada
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por ele na Direcção e mantendose o mesmo Presidente da Mesa
da Assembleia Geral, o Jorge
Guimarães, com renovação em
cerca de um terço dos elementos.
Os votos foram colocados na
histórica miniatura em madeira
de uma autocaravana, com 99 a
favor, um contra e 3 votos nulos.
Passou-se ao 5º e último ponto,
relativo a informações e assuntos

de interesse geral, que também
transitara de Abrantes. A Direcção
anunciou duas inaugurações de
áreas de serviço (páginas 11 e 13),
ainda provenientes dos contactos
da Direcção cessante, e o 36º
Encontro (pág.6) e o 37º lá para
o final do ano. Intervieram três
ou quatro sócios, apresentando
sugestões para o futuro: tentar
que as actividades não coincidam
com
outras
concentrações
auto- caravanistas ou campistas;
criação de gabinete de estudos,
e de observatório sobre o
autocaravanismo exterior ao CPA;
reserva de tempo nas actividades
para colóquios ou mesas redondas;
e a informação do agora eleito
delegado para a zona de Abrantes
de que o município de Abrantes
está receptivo a apoiar a realização
de uma grande actividade.
Mário Caxias

Corpos Gerentes
Mesa da Assembleia
Presidente: Jorge Guimarães (69)
Vice-Presidente: Delfim Rodrigues(16)

Nova Direcção
Presidente: Ruy Figueiredo (76)

Secretário: Ilídio Espada (1067)

Vice-Presidente: MárioCaxias(26)

Conselho Fiscal

Tesoureiro: Emidio Campos (79)

Presidente: João Cardoso (77)
Secretário: Cipriano Gomes (6)

Vogal: José Ramos (1254)

Relator: José Garcia (66)

Vogal: Victor Santos (186)

Sulpente: José Albuquerque (372)

Suplente: Odete Santos (1321)

Programa
de acção para 2008
Propomo-nos:
Fomentar a indispensável
constituição de grupos de
trabalho/acção com intervenção
activa de sócios para as áreas:
•Boletim
•Áreas de serviço
•Legislação
•Operacionalidade em
actividades em grupo
(sinalização, arrumação,
informação)
Prosseguir o apoio às áreas de

serviço:
•em construção:
•em projecto
•quando da inauguração,
divulgar a todos os sócios e,
quando possível, promover
uma actividade em grupo
onde esta seja integrada.
Prosseguir a edição do boletim
O Autocaravanista condicionado
à constituição do respectivo
grupo de trabalho.
Prosseguir com o sítio e fórum.
Realizar dois Encontros CPA.
Prosseguir a receptividade a
projectos de Passeios CPA a
apresentar pelos sócios.
Prosseguir contactos com a
FICM (Federação Internacional
de Clubes de Autocaravanas)
visando a passagem a sócio
activo.

Providenciar o recebimento dos
créditos por cobrar (publicidade
no boletim, patrocínios de
eventos).
Manter a representação em
espaço próprio nas ExpoLazer
(ExpoBatalha) e Natura
(Exponor).
Seguir a orientação do
orçamento.
Fomentar a participação activa
dos delegados.
Fomentar a realização de
colóquios temáticos nos
Encontros CPA.
Fomentar o esclarecimento
junto da imprensa escrita
regional e rádios locais quando
da realização de actividades.
Promover o contacto
com associações similares
estrangeiras.
Direcção CPA 2008-2009

18 Anos depois
e
recomenda se
O aniversário do CPA a 25 de Janeiro, desta vez teve uma afluencia muito reduzida dos sócios nas
nossas instalações. Houve uns mimos para quem nos visitou. Mais
animado esteve o fórum, com
várias mensagens de parabéns.

Orçamento para

2008

O Relatório e Contas de 2007, com saldo de 12 620 €, foi aprovado por larga maioria.
O orçamento para 2008 também, prevendo-se receitas de 32
121 e despesas de 30 741 €.
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36º Encontro CPA

O

âmbito desta actividade é vocacionado para os sócios novos, fomentando a sua
integração no CPA, apresentando a história, os corpos gerentes, promovendo o
relacionamento entre si e com sócios mais antigos, e transmitindo cuidados na
circulação em grupo e na utilização da autocaravana.
Todos os restantes sócios claro que também serão bem-vindos, para cuidarem de acolher os
“caloiros”!
Como é recomendável uma região com espaços amplos e pouco conhecida, visitaremos os
concelhos abaixo indicados, situados entre Évora e Elvas.
E iremos proporcionar uma Feira de Velharias, para fomentar o intercâmbio de artigos obsoletos entre os
autocaravanistas. Traga o que não lhe faz falta mas possa interessar a outros.
5ª-feira, 24.Abril: concentração na vila do ALANDROAL (possível desde a manhã), no amplo parque de
feiras e exposições. Pernoita aqui.
6ª-feira, 25 de Abril (feriado):
9 h: reunião informativa e cerimónia de abertura; visita à vila;
11 h: saída em grupo para o REDONDO, onde é provável haver uma visita; almoço; saída em grupo pela
Serra de Ossa até VILA VIÇOSA, onde se pernoitará;
21 h: serão, para apresentação do CPA, sua história, e outros assuntos.
Sábado, 26 de Abril:
Manhã: visita a vários locais em Vila Viçosa; almoço; saída em grupo via Juromenha, passagem por
Terrugem (área de serviço) até VILA FERNANDO, onde se pernoitará;
21 h: serão, parcialmente ocupado com colóquio sobre tema relacionado com o autocaravanismo.
Domingo, 27 de Abril:
9 h: saída em grupo, com passagem por algumas povoações, até BORBA, cerimónia de encerramento
(antes da hora de almoço).
Não haverá energia eléctrica nem apoio de sanitários. Possibilidade de utilização da área de serviço de
Terrugem.
INSCRIÇÕES (valor por casal e filhos): com pré-aviso recebido até 18.Abril, 15,00 €; outras situações: 17,50 €. Para
acompanhantes que não filhos nem jovens, € 7,50 por adulto.
Pré-aviso de presença: consideramos as presenças que nos sejam comunicadas por carta, fax ou mensagem
electrónica (“e-mail”) ou telefonema, ATÉ dia 18 de Abril (sexta-feira). Facilite a organização do evento contactandonos até esta data!
Cuidar de comparecer já abastecido de combustível e água e com depósito de águas sujas vazio.
Se tiver rádio CB (banda do cidadão), usar o canal 27 de AM durante o trajecto.
O programa/horário pode sofrer alterações.
A organização não se responsabiliza por acidentes.
Acesso ao parque de feiras e exposições do ALANDROAL (latitude 38°42’3.31”N, longitude 7°24’32.99”W):
Vindo do N, centro e Lisboa/Setúbal:
• ·      se via autoestrada A 6, sair no 2º nó de Évora (Évora Este) – seguir pela EN 18 sentido Estremoz – virar à direita para
Azaruja, atravessar a aldeia e prosseguir pela EN 254-1 – muito próximo de São Miguel de Machede, virar à esquerda para
Redondo entrando na EN 254 – atravessar a vila de Redondo, seguindo direcção Vila Viçosa por poucos quilómetros pela
EN 254 – virar à direita para Alandroal, via EN 373 – à vista do Alandroal, no entroncamento com a EN 255 vinda de Vila
Viçosa para Reguengos de Monsaraz, virar à direita – três ou quatro centenas de metros adiante, virar à direita para acesso
ao parque de feiras e exposições;
• ·      se via EN 4, poderá ir por Montemor-o-Novo, Évora, Redondo – depois, seguir como acima descrito.
Vindo do S:
• ·      via Beja – IP 2 via Portel e São Manços – sair à direita na direcção de Reguengos de Monsaraz – 2 km adiante, virar à
esquerda para Barragem do Monte Novo, Santa Susana e Cabido até ao Redondo – depois, seguir como acima descrito.   
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Agenda
Subir ao monte

Penela

O Clube de Campismo e Caravanismo de Coimbra irá organizar no próximo dia 22 de Abril,
inserido na “II Mostra de Produtos
Endógenos e Feira da Gastronomia” do Município de Penela, um
percurso pedestre, de montanha
por caminhos rurais.
Concentração: 9h no Pavilhão
Multiusos de Penela

Noite cultural

Soure

Acampamento Regional 2008.
O Grupo Desportivo O Vigor da
Juventude e a FCMP irão promover este evento nos dias 24 a
27 de Abril em Soure.
De entre o programa destacamos uma noite cultural, excursões, desporto e uma iniciativa
centrada nos cuidados com a
saúde: rastreios à diabetes e à
hipertenção.

Festa Europeia do Autocaravanismo

Passeio do fórum CCP, para o fim
de semana de 25 Abril. com inicio
em Monsaraz e visitas a São Pedro
do Corval, Aldeia da Luz, Moura e
Barragem do Alqueva.

Agenda Gastronómica
21/3 a 27/4 Aveiro
Feira de Março
5 e 6/4
Melgaço
Cabrito do Monte
19 e 20/4
Ponte da Barca
Posta Barrosã
22/4
Penela
Feira de Gastronomia
26 e 27/4
Vila nova de Cerveira
Debulho de Sável
29/4 a 4/5 Estremoz
FIAPE 2008
3 e 4/5
Paredes de Coura
Truta do Rio
22 a 25/5
Monção
Feira do Alvarinho
31/5 e 1/6 Resende
Festival da Cereja

Estremoz
De 29 de Abril a 4 de Maio estará
patente nesta cidade a FIAPE 2008.
Mostra de produtos regionais, artesanato, concurso de cozinha alentejana
e animação cultural.
Se puder, não resista aos presépios de
Estremoz, peças de artesanato únicas.
Já que lá está e vai ficar mais uns dias
tem para visitar o Centro de Ciência
Viva, no antigo Convento das Maltesas, mas se preferir pode ir:

Evento clássico do Ano.
O encontro “A Festa Europeia do
Autocaravanismo” decorrerá de 29
de Maio a 1 de Junho próximo, no
Lago de Madine na região do Meuse,
em França, festejando o seu décimo
aniversário.
Mais informações em :

F.I.C.M.
Fédération
Internationale des Clubs
de Motorhomes
O 32º EURO CC 2008
Coube este ano à Suíça organizar
o 32º Euro CC, mais propriamente
ao Camping–Car Club Suisse
Romande, de 08 a 12 de Maio com
prolongamento de 13 a 17 .
Todos os anos o nosso clube tem
uma representação forte mas este
é um pouco mais fraca; irão cinco
autocaravanas.
O evento não foi publicitado
devido à nova direcção só poder
tomar decisões depois de eleita, o
que atrasou a informação.
Aos que vão, desejos de uma boa
viagem!

www.feteeuropeenneducampingcar.com

Resende
em LISBOA
VII Festival da Cereja
de 31 de Maio a 1 de Junho

Museu de Arte Sacra
Museu do Regimento de Cavalaria
nº3
Museu Municipal Prof. Joaquim Vermelho
Museu Casa Agrícola José M. Matos
Cortes
Museu do Bombeiro
Museu Ferroviário de Estremoz
Museu Rural
Mas com tanto para ver, vai precisar
de se alimentar, por isso vá comer
umas burras ao Isaías.

De 24 de Abril a 11 de Maio o
Cirque du Soleil vai estar no
Passeio Marítimo de Algés.
Com mais de 50 elementos, e
recusando-se a trabalhar com
animais, Guy Laliberté,
monta um espectáculo
deslumbrante, que vale a pena
ver.

Sábado, dia 5 de Abril de 2008 vai
realizar-se na cidade de Abrantes
mais um encontro nacional de
jogos de tabuleiro.
O peculiar nome deve-se ao facto
de que o local do evento, vai ser
gentilmente cedido pela empresa
que gere o espaço Parque Urbano
de São Lourenço. a Trincanela.
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O

clube está de

P arab é n s

A

concentração,
marcada
para sexta-feira dia 12 de
Janeiro, iniciou-se na véspera, criando alguma dificuldade
no parqueamento. Mas foi tal o
fluxo, que além do folgado espaço inicial, o município reservou
no momento, gentilmente, mais
duas zonas; uma delas sobranceira e com óptimo panorama sobre
o rio e a margem oposta.

A

manhã de sábado foi de
ocupação livre; alguns sócios aproveitaram para por
contas em dia, muitos outros conversaram e passearam pelo centro
da cidade.
À tarde, subimos ao cine-teatro,
para a Assembleia Geral, onde regressámos para o serão cultural,
organizado pelo município, com a
exibição do grupo coral e instrumental Cant’Abrantes.
Ruy Figueiredo

Presentes 155 viaturas, correspondendo a 385 pessoas.
Não faltou a presença matinal da padeira, com ênfase para as saborosas tijeladas.
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Texto : José Vieira
Fotos : Fernando Nunes

Abrantes

Abrantes….. nada está como dantes !!!

S

ituada no centro do País, Abrantes é hoje uma cidade onde
o seu vasto património, composto de monumentos, praças e
ruas, aliado às vertentes social e económico, permite afirmar
com toda a garantia que é uma cidade onde “é bom viver”.
A sua história é riquíssima, tendo-lhe sido atribuído em 1179 por
D. Afonso Henriques o 1º Foral. Em 1807 é ocupada pelas tropas
francesas, comandadas pelo General Junot, a quem Napoleão
Bonaparte concedeu o título de Duque de Abrantes. Em 14 de
Junho de 1916 foi elevada à categoria de cidade.
Os seus monumentos mais significativos, são o Castelo, a Igreja de
S. Vicente, a Igreja de S. João Batista, a Igreja da Misericórdia e a
Igreja de Santa Maria do Castelo, que actualmente alberga o Museu
D. Lopo de Almeida.
No aspecto cultural destaca-se a Biblioteca Municipal, cujo edifício
está hoje classificado como imóvel de interesse público, passando
em 2010 a acolher o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte.
No aspecto económico há a destacar o Parque Industrial e o
Tecnopolo do Vale do Tejo, onde foram criadas infra-estruturas
tendentes ao desenvolvimento tecnológico da região. Empresas
como a Mitsubishi e a Robert Bosch, têm as suas unidades fabris
sedeadas no concelho, salientando-se no entanto no campo da
produção energética a Central Termoeléctrica do Pego.
A gastronomia é rica em pratos de peixe, ou não fosse Abrantes
uma cidade ribeirinha, tais como a arroz de lampreia, a açorda de
sável e o achigã grelhado.
O entrecosto com migas carvoeiras, é talvez o mais apreciado nos
pratos de carne.
Na doçaria é inevitável falar da Palha de Abrantes e das Tijeladas, pois
são hoje uma referência da cidade a nível nacional e internacional.
Com esta pequena resenha procurei dar-vos uma ideia da cidade
que me viu nascer, e assim contribuir para que os autocaravanistas
nacionais e estrangeiros a visitem com mais assiduidade.
Abrantes é talvez a cidade a nível nacional que mais e melhores
condições disponibiliza aos autocaravanistas através de uma
excelente Área de Serviço, duas zonas de pernoita, uma no
Aquapolis junto ao Tejo e a outra no Parque Urbano de S. Lourenço,
esta última com um enquadramento e localização excelentes, e
ainda um estacionamento devidamente assinalado e autorizado
por noventa minutos, mesmo no centro da Cidade.
Abrantes espera por vocês!!!!!!

Clube Português de Autocaravanas 9

P

Sobre qualquer coisa

ediram-me para escrever um texto. Sobre quê? pergunto eu. Sobre qualquer coisa, respondem-me; mas
sobre qualquer coisa é mais difícil. Pus-me a pensar... Vou escrever uma peça sobre a maneira de se falar
actualmente. Portanto a melhor maneira de me documentar, será ir dar uma volta nos transportes públicos.
E se bem pensei, melhor o fiz.
Fui até ao Metro e verifiquei que apesar da linguagem escrita estar mais pobre (estará?), (porque se poupam letras e usam-se outras: k krias dizr? Qd? Qq dia), a linguagem falada está mais completa: ontem estive a ver aquela
cena, tás a ver, bué da complicado, tás a ver, mas...
Já falam em verso, claro que com a mesma rima: tás a ver, mas sempre é melhor que outra moda que felizmente
já passou que era rimar em pá: eu ontem pá estive a ver aquela cena pá,... O tás a ver, é decerto para estarem
actualizados com a linguagem inglesa que nos passam a todo o momento na rádio e TV do you know; só me
apetecia chamar modernices, mas não são, porque modernices, conforme dizia o meu professor de Lingua Portuguesa, na minha velha escola:
Modernices são modelo de crescimento da língua, se a base estiver correcta.
Mas também se este texto, fosse escrito por ele nos enunciados dos testes seria:
Pediram-me para escrever um texto sobre quê pergunto eu sobre qualquer coisa respondem-me mas sobre qualquer coisa é mais difícil pus-me a pensar vou escrever uma peça sobre a maneira de se falar actualmente portanto a melhor maneira de me documentar será ir dar uma volta nos transportes públicos e se bem pensei melhor o
fiz.
Fui até ao Metro e verifiquei que apesar da linguagem escrita estar mais pobre estará porque se poupam letras e
usam-se outras k krias dizr Qd Qq dia a linguagem falada está mais completa ontem estive a ver aquela cena tás
a ver bué da complicado tás a ver mas
Agora é só colocar a pontuação: 4 (.), 9 (,), 1 (;), 4(?), 1(:), 2(...), 2 (, 2)
E se eu tivesse escrito à maneira dele, todos pensariam que estava a querer imitar o Saramago ou o Lobo Antunes.
José Albuquerque

KIELER WOCHE

De 21 a 29 de Junho acontece,
em Kiel no norte da Alemanha, o
maior evento de vela do mundo
e, ao mesmo tempo, o maior
festival de verão do norte da
Europa. Programa de 9 dias com

um sem número de eventos, com
participantes de todo o mundo.
O centro da cidade de kiel,
transforma-se numa gigantesca
festa e num enorme palco, com
atracções culturais, de todo o
mundo, para todos os gostos.
Destaque para o concerto ao ar
livre pela Orquestra Filarmónica
de Kiel, mas entretanto a música,
a dança, o teatro, as acrobacias,
os palhaços, os mágicos e tantos
mais andarão pelas ruas.
Não faltam os museus e as
exposições. Tudo com cerveja
alemã a rodos.
As provas desportivas, do
ciclismo ao xadrez, também

marcam presença, mas é a vela
a culpada de toda esta agitação.
Para os aficionados existem as
provas, mas para todos os outros,
habitualmente mais de 3 milhões,
o espectáculo de todo o tipo
de barcos ancorados em Kiel,
deslumbram o visitante, que não
quererá perder o desfile com mais
de 100 embracações.
E muito mais, que não pode ser
expresso em palavras. È ir e ver.

Ano Internacional do

Mercado em Alta
França, ano de 2007: cerca
de 200.000 autocaravanas
matriculadas, das quais 64.000
novas desse ano!
Segundo os últimos estudos,
o mercado de novos teve um
aumento de 4.1% em relação
ao ano anterior. O mercado de
usados teve um aumento de
13.3%.
E por cá ?
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Planeta Terra

Uma tonelada de papel reciclado,
evita o abate de 15 a 20 árvores.

SEPARA O SEU LIXO ? NÂO !
Então pense no que vai ler.
A incineração de 10 mil toneladas
de resíduos, pode criar apenas um
emprego enquanto a reciclagem da
mesma quantidade pode dar emprego
a 40 pessoas.
A energia poupada pela reciclagem de
uma garrafa de vidro, é suficiente para
manter acesa uma lãmpada de 100
wats durante 4 horas.

Cada 100 toneladade plástico reciclado evitam a extracção de uma tonelada de petrólio.
Uma lata de bebida pode ser infinitamente reciclada sem perda de
qualidade.
A reciclagem de resíduos de madeira
evita o abate de 40 árvores.
Já Leu ?
SEPARE

2008

O CPA esteve presente
Nesta mostra de 2008, o Clube Português de Autocaravanas com lugar de
destaque, à entrada do pavilhão da FIL.

M

A

ais uma vez a
FIL teve a gentileza de nos ceder
um espaço e desta vez em
posição destacada, logo
na entrada do pavilhão
4 das Autocaravanas, ao
nosso lado ficou o stande de Castela &
Veludo nosso
mediador de
seguros.
Para o CPA foi
um ano muito positivo, os
nossos associados mar-

M a r c a m p o
apresentou
um
novo visual com dois
standes assim como o
Stand Monte Carlo e o
J. Mesquita; o Parracho
ocupava o canto direito
no topo do pavilhão.

caram presença como
de costume. Recebemos
quotas e fizemos sócios.
A afluência de público,
principalmente aos fins
de semana, foi grande.
A nossa Lambreto-caravana em fotografia foi
uma das mais olhadas,
além das outras fotos e vídeos que fomos passando
durante todo o certame.
As pessoas que iam passando faziam perguntas,
queriam saber o que era o
clube e muitos perguntavam qual era o interesse
em ser sócio; foram muitos os que se inscreveram
e outros levaram propostas, e algumas já chegaram ao clube.
Aproveitamos mais uma
vez para agradecer à organização da Fil a cedência do espaço assim como
a sala para a assembleia.

Requinte e bom Gosto
Foram as notas dominantes
Região centro - inauguração

Área de Serviço
Apesar do evento ter
sido anunciado na assembleia de 16-Fev,
compareceram apenas
dezena e meio de famílias autocaravanistas. A

inauguração ocorreu
ao meio dia; do breve
discurso salientamos
“É com prazer que a
SOLVITUR recebe todos,
com a sua modesta
contribuição, e, assim,
dar mais um passo na
qualidade de utilização
de quem procura esta
forma de lazer (...) e esperamos que os sócios
do CPA utilizem esta
área de serviço para me-

lhorar a qualidade das
suas viagens.”; depois de
içada a bandeira do CPA
ao som do nosso hino, o
sr. Daniel Vieira,

em representação da
gerência, descerrou o
painel de azulejos que
certifica a qualidade
desta área de serviço.
Além de um brinde para
cada família presente,
também foi oferecido
almoço volante, que por
sermos poucos permitiu
maior convívio entre os
presentes e se prolongou até para lá do meio
da tarde.

dos Olivais
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Era uma vez...

U

m sonhador chamado
Erwin Hymer. Engenheiro
aeronáutico,
grande
criador, grande entusiasta da
vida ao ar livre e com grande
espírito empreendedor. Esta
Grande Personagem da nossa
História conseguiu o que poucos
conseguem na história industrial
Alemã: que o seu nome seja
visto com respeito, dignidade e
alta qualidade no grande Mundo
das Caravanas.
HYMER ou HYMERMOBIL são
nomes normalmente associados
à imagem de uma autocaravana,
não importando a marca.
Tudo começou em 1957, na
pequena oficina do seu pai. Erwin
Hymer começou a construir
uma caravana para a sua Família
baseada na construção de um
avião. Esqueleto em aço e com
linhas curvas e aerodinâmicas. A
primeira“TouringTroll”é colocada
na estrada vindo a mudar a vida
de muitas gerações.
Quando ficou pronta o sucesso
foi surpreendente pois alguns
dos seus amigos quiseram
partilhar também desta aventura
e encomendaram unidades à
medida das suas Famílias.
“Puck”e “Troll” são os nomes das
1ªs. caravanas desenvolvidas por
Erwin Hymer e pelo seu parceiro
Erich Bachem.

Hoje em dia esta grande
marca está em Bad Waldsee
na Alemanha e ainda em mais
outros seis locais espalhados
pela França e Itália.
A receita para todo este sucesso
“cultural” não é simples, mas
Erwin Hymer tem os ingredientes
certos: “Temos de colocar o
produto certo no mercado ao
preço certo e no momento
certo”. Há que ser pioneiro com
uma visão orientada para as
necessidades do cliente. Foi
desta forma que há 50 anos se
moldou a história do camping.
Ainda
hoje
os
modelos
fabricados continuam com base
nas mesmas ideias da primeira
série, embora modernizados e
optimizados.
Em 1959, a jovem empresa já
produzia 455 caravanas por ano
– hoje em dia a HYMER é líder
no fabrico e comercialização de
caravanas e Autocaravanas.
Em 1960, Erwin Hymer virou
a sua atenção para uma nova
categoria: a Autocaravana – um
veículo de extrema mobilidade
resultando numa nova dimensão
de experiência de viagem de
férias.
Primeiro foram desenvolvidas
as Perfiladas “Hymermobils”. Em
seguida o modelo que causou
furor e que ainda hoje caracteriza

Continuação
Assembleia Geral

entre elas e desse modo desbloquear a situação.
Findo o intervalo, nada surgiu de
novo e a discussão prosseguiu
por mais algum tempo mas sem
que se vislumbrasse uma única
réstia de luz ao fundo do túnel.
Numa derradeira tentativa, o
companheiro Jorge Guimarães
optou por fazer mais um curto
intervalo na expectativa de que
não se encerrasse aquela reunião
sem que dali saísse fumo branco.
Tal como já havia acontecido
no primeiro intervalo, a “vítima”
voltou a ser o companheiro Ruy
Figueiredo a quem os sócios imploravam para que não abandonasse o barco já que durante

Abrantes

O

companheiro Jorge Guimarães apelava ao bom
senso dos presentes afirmando quase de uma forma desesperada que, se não aparecesse
uma lista, se via forçado a deixar
cair o poder na rua. A determinada altura, achou oportuno interromper aquela reunião durante
alguns minutos, na tentativa
de que as pessoas, talvez, apanhando um pouco de ar fresco,
desanuviassem as ideias e quiçá
pudessem conversar em grupos
12 Clube Português de Autocaravanas

a marca são
as Integrais.
Este conceito revolucionou a
indústria, podendo mesmo dizerse que mudou a face monótona
do transito…
Em 1995, foi a primeira empresa
do sector a receber a certificação
pelo seu sistema de gestão de
qualidade - DIN EN ISO 9001 – e
que mantém até hoje.
Em 1998, para dar resposta ao
mercado de acessórios, cria
a Movera GmbH, que nestes
últimos anos se tem tornado um
dos mais importantes grossistas
de acessórios, colocando os seus
produtos em muitos países.
Com o crescimento da marca
Hymer e consequentemente da
grande empresa de retaguarda
foram adquiridas inúmeras
fábricas quer de componentes
para estes veículos quer de
outras marcas congéneres.
Em Portugal, a sua representação
cabe em exclusivo à empresa
J. Sousa Mesquita, Lda (JSM),
implementada no mercado
há mais de 40 anos, sob o
lema “viagens de sonho em 1ª
classe!”.

HYMER - 50 ANOS A FAZER
SUCESSO (1957-2007)
Isabel Mesquita
o seu mandato tão bem o tinha
sabido dirigir.
Finalmente, para contentamento
da maioria dos membros do CPA,
o Presidente da Direcção, não podendo resistir aos apelos de tantos amigos, acabou por aceitar
continuar por mais um mandato.
Deu-se assim por encerrada,
diríamos, com chave de ouro, a
Assembleia Geral, ficando desde
logo marcada uma próxima Assembleia Geral para o dia 16 de
Fevereiro de 2008 no Parque das
Nações, Pavilhão 4 da FIL, a partir
das 15 horas.
por Miguel Guedes de Sousa

Áreas de
Serviço
.

Olivais

Situada no centro do triângulo
Leiria-Ourém-Fátima, nas instalações da SOLVITUR, disponível de
3ª a sáb. das 9 às 19h (também ao
dom. de Fev. a Jun.), ao km 12,9 da
EN 113, povoação dos Olivais
(N 39º 42’43,81 – W 8º 41’47,43 ).

Pedrogão
Situada no Parque de Campismo
da Praia do Pedrogão,localizado no
lado sul da localidade
(N 39º 54’ 54’’ – W 08º 57’ 00’’).

Vermoil
Situada no Parque de Campismo
da Praia do Pedrogão,localizado no
lado sul da localidade
(N 39º 54’ 54’’ – W 08º 57’ 00’’).

Mais... Areas de Serviço em:
www.cpa-autocaravanas.com

Torre de Moncorvo
A inauguração da área de serviço
nesta vila transmontana, coordenada pela Direcção anterior, despertou grande interesse e provocou a necessidade de encerrar as
inscrições com duas semanas de
antecedência.

Área de Serviço
certificada pelo
CPA

Inaugura nova AS
Trata-se de um espaço plano impermeabilizado, que permite a
pernoita até nove autocaravanas
em alvéolos de 40 m2, com área
de serviço boas condições de iluminação pública, adequadas condições de segurança, paragem de
transportes urbanos com ligação
ao centro da vila, instalações
sanitárias com duche e parque de
merendas.
AS - Grelha para águas sabonetadas
WC-químico
Água potável às caravanas

Clube Inglês
Grupo de autocaravanistas do
Motor Caravan Club está de visita por todo o nosso país durante
três semanas, incluindo a inauguração em Torre de Moncorvo.

PM - Parque de merendas arborizado
IS - Instalações sanitárias com duche

reportagem na próxima
edição
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GRUPO

Importador

STAND
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STAND MONTE CARLO

MOBILVETTA
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Reparações Assistência Pós-Venda Peças Acessórios
Crédito Imediato até 96 Meses C/ ou S/ Entrada Inicial

Stand Monte Carlo
Rua D. Dinis Bordalo Pinheiro 58 - 58 A
2645 - 539 ALCABIDECHE
Estrada Estoril/Sintra (junto ao Autódromo)
Tel.: 219 230 050/3/4
Fax: 219 240 136
geral@standmontecarlo.com.pt

S
I
N
T
R
A

AUTOCARAVANAS - CARAVANAS - RESIDENCIAIS - ATRELADOS

E
S
T
O
R
I
L

Estoril Camping
Estrada de Manique, 1474 (cruzamento do Alcoitão
2645-131 ALCABIDECHE
Tel.: 214 601 221 Fax: 214 602 875

estorilcamping@mail.pt

Reparações

Assistência Pós-Venda - Peças Acessórios

Crédito Imediato até 96 Meses C/ ou S/ Entrada Inicial
AUTOCARAVANAS - CARAVANAS - RESIDENCIAIS - ATRELADOS

A
L
G
A
R
V
E

Serviço
Camper
recolhas
Assistência - Peças -Acessórios
REVENDEDOR ZONA CENTRO

Crédito Imediato até 96 Meses
Com ou Sem Entrada Inicial

Rua de Tomar 19-21
(E.N. 113, Leiria - Tomar )
Olivais 2495 - 182 Santa
Catarina da Serra
Tel.: 244 733 070
Fax: 244 734 659

ALGARVE - E.N. 125 Areias de Pêra
8365-201 ARMAÇÃO DE PÊRA
(junto ao Zoo-Marine)
Tel./Fax: 282 313 411
geral@standmontecarlo.com.pt

Campismo, Náutica
e Caravanismo, Lda.

solvitur@solvitur.pt

REVENDEDOR ZONA NORTE

EXPOCAMPING

Rua Alberto José Correia, 83
Lugar da Victória - Calendário
4760-009 V. N. DE FAMALICÃO
Tel/Fax
252 311 113
Telemóvel 967 070 266

expocamping@hotmail.com
http://expocamping.planetaclix.pt

Anúncios
Residencial

Junto à praia
C/8,5x3,5 mts. 2 quartos,
sala, wc, kitchenette, jardim,
cozinha exterior,c/2mts, terreno
c/150mts2, cedencia de alvelo
c/parque
Tel: 91 820 76 46
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Venda de Autocaravana
O Companheiro Victor Santos
Vende Autocaravana RIMOR Sailer 670 Chassi Mercedes CDI 2.200
Profilada,
Ano 2000, km 55. 000, único dono.
Extras:Painel Solar – Ar Condicionado – Banco rotativo – etc.
Contacto: 91 694 08 22

Os desafios da

Água

Horário Secretaria

Um bem essencial mas escasso
ao qual nem sempre damos a
devida atenção.
No nosso caso ,abastecer não
se revela um problema, mas...
e depois? Não teremos responsabilidades no seu uso e destino?...
Enquanto cidadãos, todos nos
devemos preocupar , mas como
autocaravanistas revelamo-nos
mais receptivos a estas questões.
Lançamos o desfio a todos, para
um debate sobre o tema. Envie
- nos a sua opnião.
Qualidade da água, armazenamento, filtros, sistemas de poupança, detergentes, gorduras,
reutilizações, etc.
Enfim, a qualidade com que a
devolvemos à natureza é importante.

de 2ª a 6ª feira das 15h30 às 18h
4ª feiras até às 20h

Pagamento de Quotas
Sócios Residentes em Portugal

O Autocaravanista
Boletim informativo do Clube Português de Autocaravanas
Ano 3, Número 8, janeiro/Fevereiro/Março2008

Publicaçâo Trimestral

• por cheque ou vale postal endossado ao CPA;
• na secretaria no horário de expediente;
• nos eventos ( ao sócio Cipriano Gomes ).

Apenas Residentes no Estrangeiro
Pagamentos por transferência Bancaria
Código Swift : CGDIPTPL
IBAN : PT 500 035 069 800 014 516 53 050

D istribuição gratuita aos S ócios
A ssinatura não sócios - 5 €
D irector : Teresa Paiva
R edacção : M ário Caxias
C olaboradores nesta edição :

D e Carvalho, Fernando N unes, G uedes de
S ousa , I sabel M esquita , J osé A lbuquer que , J osé Vieira ,R uy F igueiredo.

S ede da R edacção

Os Nossos Delegados
ABRANTES
AVEIRO
MACEDO DE CAVALEIROS
PORTO
SABUGAL
TORRES VEDRAS
VISEU	

Ficha Técnica

C lube Português de Autocaravana
R ua Luis S tau M onteiro
Lote C3 - Loja C 3A
B airro dos A lfinetes - M arvila

José Vierira (1228)
Adérito Meneses (394)
Alexandre Gonçalves (80)
Teresa Paiva (294)
Armando Robalo (629)
Otolinda Gomes (471)
Henrique Figueiredo (775)

1950 - 373 L isboa

C ontactos :
Tel : 00351 21 859 42 30
Fax : 00351 21 859 13 40
E- mail :
geral@cpa-autocaravanas.com
boletim@cpa-autocaravanas.com

A

Site:
w w w. c p a - a u t o c a r a v a n a s . c o m

I mpresão :

Turismega e MB&F
Zona Industrial FCA - Salemas
2670 - 769 Lousa

Grupo coral e instrumental Cant’Abrantes

Código Postal______ _________________
Tel: _________ e-mail:_________________

Tiragem: 1.200 exemplares

Todos os textos assinados refletem a
opnião dos seus autores,não sendo
o CPA responsável pelas opniões expressas. Os textos não assinados são
da responsablidade da Redação
1950 - 373 L isboa

Morada_____________________________

E ndereçar para :

Novos Sócios pré-inscrição
Nome:______________________________
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lgumas dezenas
de sócios do Sud
Motorhome, clube autocaravanista do
SE de França, voltaram a
visitar em grupo o nosso
país, em Fevereiro,
tendo visitado o nosso
“stand” na Nauticampo.

Isenta de Registo na ERC, ao abrigo
do Decreto Regulamentar ( 8/99 de
96, artigo12º , nº1 a )
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Artigos de Campismo, Lda

Artigos de Campismo, Lda

Secção de peças de origem
em Lisboa e Porto

Queremos Participar
no Seu Tempo Livre!
MARCAMPO - Artigos de Campismo, Lda.

Um Mundo
de Soluções

Av. Alm. Gago Coutinho, 56 - D 1700-031
Lisboa
Av. Colégio Militar, S/N 1500 - 179 Lisboa
Tel. 21 711 12 13 Fax 21 711 12 14
geral@marcampo.pt

NORTICAMPO - Artigos de Campismo, Lda.
Rua Oriental, 573
4455-516 Perafita
Tel. 22 998 25 80 Fax 22 998 25 89

www.marcampo.pt
www.norticampo.pt

Rua Actor Ferreira da Silva, 100 - Paranhos
4200-298 Porto
geral@norticampo.pt
Tel.
22 508 97 80

ILLERBY
H O L I D A Y
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