Porque e para que se cria uma federação?

Companheiros Autocaravanistas
Companheiros Sócios do Clube Português de Autocaravanas

A responsabilidade do Clube Português de Autocaravanas é assumida através dos Comunicados,
Normas Internas e Mensagens do Presidente da Direcção que são publicitadas em local
apropriado do Fórum e do Portal do CPA, bem como da revista “O Autocaravanista”. Com idêntico
valor estão os documentos emitidos pelo Conselho Fiscal e pela Mesa da Assembleia Geral.
Uma leitura, mesmo que superficial, desses documentos, comprova a transparência absoluta dos
comportamentos e das decisões do CPA, assentes, SEMPRE, na vontade soberana dos
respectivos associados, expressa em Assembleias Gerais.
As Assembleias Gerais do CPA são abertas à presença das mais variadas entidades, convidadas
pelos Presidente da Mesa da Assembleia Geral e da Direcção, numa expressiva demonstração de
abertura ao diálogo e ao convívio.
Não baseamos, em princípio, as nossas reflexões em informações (sobre quaisquer entidades)
que nos cheguem através de intermediários, mas, também, “não metemos a cabeça na areia”
sobre dados que vêm a público. Tudo isto, porque a idoneidade de um Clube como o CPA, não
permite que palavras e actos menos reflectidos questionem uma existência de mais de 21 anos.
Tem sido divulgado nos Fóruns do CPA e do CampingCar Portugal a criação de uma denominada
Federação Portuguesa de Autocaravanismo e, inclusive, a relação dos alegados membros dos
Corpos Gerentes. Num Portal de Autocaravanismo espanhol foi referido, há mais de um mês, que
iria aderir à FICM (Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes), talvez antes da
respectiva fundação, uma Federação Portuguesa. Contudo, não encontramos qualquer
informação, proveniente directamente dessa citada Federação Portuguesa de Autocaravanismo.
Porém, numa situação em que a informação sobre a criação de uma federação, motiva,
(imagine-se!) que a entidade mais referida seja o CPA, não podíamos manter-nos em
silêncio. Efectivamente, o CPA vale pela qualidade e quantidade dos respectivos
associados. Como, aliás, qualquer associação. Como, aliás, qualquer federação. Uma
federação vale pela qualidade e quantidade dos respectivos associados, ou seja, dos
clubes que constituem essa federação. São os clubes que, essencialmente, dão
sustentação, credibilidade e dinâmica a uma federação. As federações, obviamente, não
existem por si só.
A liberdade de associação em Portugal é (e ainda bem) uma conquista do 25 de Abril que todos
devemos defender como um bem tão precioso como a liberdade de expressão. O CPA, nascido
em democracia, não deixará de lutar pela defesa da manutenção das liberdades fundamentais,
sem prejuízo do respeito das leis democráticas da República.
Mas, é também no âmbito do cumprimento da expressão democrática que deve ser respeitada a
vontade dos associados do CPA aprovada em Assembleia Geral de 10 de Abril e confirmada em
Assembleia Geral de 27 de Novembro de 2010.

Os sócios aprovaram seguinte:
“Federação Autocaravanista de Portugal
Continuamos a afirmar que caminhar para criação de uma Federação Autocaravanista com
Clubes com uma diminuta expressão constituiria uma aventura perigosa pela falta de
credibilidade que este organismo teria.
Não queremos uma Federação que tenha acesso aos órgãos de poder somente através dos
conhecimentos e contactos dos seus dirigentes; a criar uma federação exclusivamente
autocaravanista impunha-se que tivesse uma dinâmica assente na força consciente dos
respectivos associados.
Na presente conjuntura não existe qualquer razão válida para que o CPA dinamize e/ou
apoie uma nova federação.”

A Direcção, de que me orgulho de ser Presidente, cumprirá escrupulosamente as deliberações
dos sócios e, em nenhuma circunstância, duvidará que as deliberações foram tomadas livremente
e com conhecimento informado, ou seja, em consciência.
Deverão os sócios do CPA alterar esta deliberação? A actual conjuntura já valida a
dinamização de uma federação autocaravanista? Porque e para que se cria uma federação.
Não deixaremos de responder a estas questões em tempo oportuno.
CPA, 24 de Julho de 2011

Presidente da direcção do CPA

