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ESTATUTO EDITORIAL
 O Boletim «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 da Associação, funcionando
como orgão privilegiado de comunicação entre este e
os seus respectivos associados.
 A população alvo do Boletim é constituída pelos
associados, ténicos 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 a Associação 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.
 A Associação Autocaravanista de Portugal CPA
– 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.

O Companheiro Autocaravanista
O CPA (Associação Autocaravanista de Portugal) de 2013 já não é o CPA
(Clube Português de Autocaravanas) de 1990.
Ao longo de quase 23 anos milhares de sócios, mais de uma dezena de
Corpos Sociais e uma boa centena de dirigentes contribuíram para as
mudanças que permitem afirmar que o CPA está vivo, que deixou de ser
um clube de amigos para ser uma Associação onde os amigos trabalham e
convivem irmanados em objetivos bem concretos na defesa e promoção do
autocaravanismo e dos autocaravanistas.
É um CPA que não ignorando o passado vive convictamente o presente
para preparar o futuro.
É um CPA que se preocupa e defende todos os autocaravanistas, em
todas as vertentes do autocaravanismo, através da procura constante
do equilíbrio entre todos e que assim também contribui para a criação
de hábitos associativos e de capacidade de intervenção, condições
mínimas para o exercício da cidadania, também geradores de sentimentos
individuais de “pertença” em que se assuma a nossa associação como
“coisa” de cada um.
É um CPA que defende de forma intransigente e coerente o direito de se
não ser discriminado negativamente, porque abdicando ou não utilizando
direitos, perdemo-los e, nesse sentido, exorta os autocaravanistas a
associarem-se para lutarem contra as injustiças e pelo reconhecimento do
autocaravanismo como uma valia de importância social e económica.
É um CPA que promoveu a Declaração de Princípios da Plataforma de
Unidade que veio a ser reconhecida pela Federação de Campismo e
Montanhismo de Portugal e pela Federação Internacional de Campismo,
Caravanismo e Autocaravanismo.
É um CPA que colaborou e se disponibiliza para colaborar nas mudanças
que se justificam continuar a acontecer na Federação de Campismo
e Montanhismo de Portugal designadamente no que se refere ao
autocaravanismo como uma forma de dinamização do turismo em Portugal.
É um CPA que se institucionaliza e, numa afirmação de quem pretende ser
parceiro social na área do turismo, está a evoluir e a ser progressivamente
reconhecido por outras reconhecidas entidades.
É um CPA consciente das necessidades do autocaravanismo, fomentador de
amizades alicerçadas em ações turísticas, campistas, culturais, desportivas
e lúdicas, que sendo expoentes do desenvolvimento de trabalho comum,
dão substância à expressão Companheiro Autocaravanista.
É uma Associação Autocaravanista do Século XXI

A Direcção

Foto Capa por Ruy Figueiredo
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4ºENCONTRO REGIONAL CENTRO

Realizou-se de 2 a 4 de Novembro de 2012 o 4º
Encontro Regional Centro.
Com uma bela envolvente paisagística o Parque
privado do restaurante O Barqueiro recebeu os
autocaravanistas que, apesar do mau tempo que se
fez sentir, puderam desfrutar de momentos de
convívio, principalmente durante a tarde de sábado
em que um grupo de concertinas animou e agradou
a todos os presentes.
O CPA agradece à Comissão Regional Centro o
empenho na realização deste encontro.

PASSAGEM DE ANO 2012/2013

O CPA através da Delegação Regional Centro colaborou conjuntamente com os Bombeiros Voluntários de Figueiró
dos Vinhos na organização da passagem de Ano 2012/2013 que se realizou no pavilhão gimnodesportivo daquela
localidade juntando os autocaravanistas e a população local nessa noite festiva.
Com o apoio do Município foi inaugurada durante o fim-de-semana a Área de Serviço para Autocaravanas.Com
esta nova estrutura e com os vários pontos de interesse que podemos encontrar na região, Figueiró dos Vinhos
passará a fazer parte dos roteiros dos autocaravanistas.
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47º ENCONTRO
Decorreu de 16 a 18 de Novembro, no Parque de Campismo de Santa Cruz em Torres Vedras, o 47º ENCONTRO do
CPA.
Enquadrada no encontro realizou-se a Assembleia Geral, tendo as propostas apresentadas pela Direção sido
aprovadas.
O CPA agradece ao Clube de Campismo e Caravanismo de Torres Vedras as facilidades concedidas para a
realização deste encontro.
.
O CPA TEM NOVOS ESTATUTOS

O CPA é desde o dia 3 de dezembro de 2012 regido oficialmente por novos Estatutos, aprovados em Assembleia
Geral, realizada a 17 de novembro de 2012, com escritura notarial feita a 3 de dezembro de 2012 e divulgada
publicamente no Portal da Justiça do Ministério da Justiça.
Os Estatutos encontram-se já disponíveis no Portal do CPA podendo ser acedidos diretamente através do seguinte
endereço eletrónico:
http://www.cpa-autocaravanas.com/upload/CPA-Estatutos17-11-2012.pdf
Relativamente aos anteriores estatutos são de realçar os seguintes artigos:
a)

O Artigo 16º com a atribuição de poderes disciplinares ao antigo Conselho Fiscal;

b)

O Artigo 20º com a introdução do voto por correspondência nos atos eleitorais;

c) O Artigo 31º com a institucionalização de órgãos de base e a criação de um Conselho Geral constituído por
órgãos de base e pelos Corpos Gerentes;
Globalmente os novos estatutos centram o poder deliberativo e as decisões de fundo na Assembleia Geral e, mais
importante ainda, através do Artigo 1º não se marginaliza os autocaravanistas em função das opções que sobre a
matéria possam ter.
Os Corpos Gerentes manter-se-ão, conforme os estatutos determinam, em funções até ao fim do mandato e irão
propor à Assembleia Geral os Regulamentos previstos estatutariamente, designadamente o Regulamento Eleitoral.

FALECIMENTO

No dia 25 de Dezembro de 2012 faleceu o nosso companheiro Vitor Santos.
Conhecido de muitos, o companheiro Vitor fez parte de Direções do CPA,
tendo dedicado muito do seu tempo e labor em prol do engrandecimento do
Clube.
Não será esquecido por todos os que com ele lidaram de perto.
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48º ENCONTRO CPA
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INSCRIÇÕES – PRAZOS – PAGAMENTOS
48ºENCONTRO CPA

CUSTO POR PESSOA
Crianças até 6 anos: € 7,00
Crianças dos 6 aos 12 anos: € 10.00
Sócios (e acompanhantes na mesma autocaravana com mais de 12 anos): € 27,50
Não sócios (com mais de 12 anos: € 30,00
Devido a limitações de espaço só poderão ser aceites inscrições no máximo até 50 pessoas
Os sócios e acompanhantes na mesma autocaravana terão preferência na ordem de inscrição

INSCRIÇÕES
As inscrições são feitas na sede do CPA, através do Tel.: 218 983 137 (das 17h às 20h) e ainda por E-mail
(geral@cpa-autocaravanas.com)
Sócios (com preferência na ordem de inscrição) até 15 de fevereiro de 2013
Sócios e não sócios (sem preferência na ordem de inscrição) até 19 de fevereiro
As inscrições só serão consideradas após o pagamento.

FORMA DE PAGAMENTO
Por transferência bancária: NIB – 003506980001451653050 (CGD);
Por cheque: endossado ao Clube Português de Autocaravanas e recebido na secretaria do Clube até ao dia
15 ou 19 de fevereiro, inclusive;
Pessoalmente: Rua Luís Sttau Monteiro, Lote C3, Loja C3A - Bairro dos Alfinetes – Marvila 1950-373
LISBOA (entre as 17h00 e as 20h00 de Segunda a Sexta-feira);

Não se aceitam, nem inscrições, nem pagamentos no local
Os pagamentos por transferência bancária ou por cheque devem ser confirmados através de email
(geral@cpa-autocaravanas.com) referindo: Nome completo, número de sócio (se for o caso), matrícula da
autocaravana, quantidade de acompanhantes na mesma autocaravana, idade de cada um dos menores de
13 anos acompanhantes na mesma autocaravana e anexar comprovativo do pagamento da inscrição;
NOTAS:
a) O estacionamento é em local público não sendo permitido acampar.
b) O CPA não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais dos associados e/ou de
terceiros.
c) Sugere-se que os inscritos se façam acompanhar ao evento com o comprovativo de pagamento.
CPA, 23 de janeiro 2013
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ASSEMBLEIA GERAL
Convocatória
Nos termos da alínea a) do número 1, do artigo 18° dos Estatutos, convoco, por proposta da
Direção, a Assembleia Geral da Associação Autocaravanista de Portugal - CPA para reunir em
sessão ordinária no dia 23 de março de 2013, pelas 14 horas, nas instalações dos Bombeiros
Voluntários de Penacova, sitas na Quinta de Santo António, (GPS: N 40º 16' 03'' W 08º 16' 59'')
em Penacova, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
1. Leitura e votação da ata da Assembleia Geral anterior;
2. Discussão e votação de Relatório e Contas de dois mil e doze.
Ao abrigo da alínea b) do número 2 do Artigo 20º 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 14 horas e 30 minutos.
CPA, 31 de janeiro de 2013
Mesa da Assembleia Geral

NOTAS INFORMATIVAS:
1.

A participação na Assembleia Geral obriga:
a)
b)
c)

Quotização paga até 2013 inclusive e, se necessário, com apresentação de documento comprovativo;
Apresentação à entrada de documento identificativo;
O exercício do direito de voto é exclusivo dos sócios Efetivos e de Mérito admitidos na Associação há mais de três
meses, ou seja, até ao associado registado com o número 2210.

2.

Os documentos em discussão estarão à disposição dos associados no Portal do CPA (www.cpa-autocaravanas.com) e na
secretaria da Associação, nos dias normais de funcionamento, entre as 17 e as 20 horas, a partir, pelo menos, do dia 01
de março de 2013.

3.

O acesso dos sócios, no pleno uso dos respetivos direitos associativos, à Assembleia Geral, é livre e não obriga à
participação em qualquer evento organizado pelo CPA.

49ºENCONTRO CPA
Por ocasião da realização da Assembleia Geral terá lugar o 49º ENCONTRO CPA
, na localidade de Penacova.
Não estando o programa ainda confirmado solicitamos que os companheiros
interessados consultem a secretaria do Clube nas horas de expediente ou
nosso fórum http://cpa-autocaravanas.com/forum/
Também para todos os sócios com email essa informação será transmitida.
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ASSEMBLEIA GERAL
Convocatória
Nos termos do número 2, do artigo 18° dos Estatutos, convoco, por proposta da Direção, a
Assembleia Geral da Associação Autocaravanista de Portugal - CPA para reunir em sessão
extraordinária no dia 23 de março de 2013, após o encerramento da Assembleia Geral ordinária
convocada para o mesmo local e sempre depois das 15 horas, nas instalações dos Bombeiros
Voluntários de Penacova, sitas na Quinta de Santo António, (GPS: N 40º 16' 03'' W 08º 16' 59'')
em Penacova, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
1. Votação de Proposta de alteração dos Estatutos:
a) Número 2 do Artigo 2º;
b) Parágrafo 2º do Artigo 21º.
2. Discussão e votação de Proposta de Regulamento de Funcionamento da Assembleia
Geral
3. Discussão e votação de Proposta de Regulamento Eleitoral
4. Discussão e votação de Proposta de Regulamento de Quotização
5. Discussão e votação de Proposta de Regulamento de Ajudas de Custo
6. Discussão e votação de Proposta de alteração do Símbolo do CPA
7. Discussão e votação de Proposta de alteração da bandeira do CPA
8. Informações (este ponto não é passível de deliberações)
CPA, 31 de janeiro de 2013
Mesa da Assembleia Geral

NOTAS INFORMATIVAS:
1.

A participação na Assembleia Geral obriga:
a)
b)
c)

Quotização paga até 2013 inclusive e, se necessário, com apresentação de documento comprovativo;
Apresentação à entrada de documento identificativo;
O exercício do direito de voto é exclusivo dos sócios Efetivos e de Mérito admitidos na Associação há mais de três
meses, ou seja, até ao associado registado com o número 2210.

2.

Os documentos em discussão estarão à disposição dos associados no Portal do CPA (www.cpa-autocaravanas.com) e na
secretaria da Associação, nos dias normais de funcionamento, entre as 17 e as 20 horas, a partir, pelo menos, do dia 01 de
março de 2013.

3.

O acesso dos sócios, no pleno uso dos respetivos direitos associativos, à Assembleia Geral, é livre e não obriga à
participação em qualquer evento organizado pelo CPA.
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AS “QUARTEIRAS” DE PORTUGAL
Tivemos conhecimento, há já alguns dias, que a Junta de Freguesia de Quarteira (Loulé) fez publicar no Diário da
República, 2ª Série, n.º 238 de 24 de dezembro de 2012, o “Regulamento Interno da Área de Serviço para
Autocaravanas da Freguesia da Quarteira” , Nº. 507/2012.
Temos conhecimento que nas Redes Sociais, mais uma vez repetindo situações idênticas, as vozes clamam aos
céus as gritantes injustiças de que são alvo os autocaravanistas.
Antes de entrarmos numa análise metódica, tanto quanto possível, da questão, recordemos um pouco de história,
porque sem avaliarmos os acontecimentos do passado, não estamos habilitados a compreender o presente e,
muito menos, a prevermos e, eventualmente, modificarmos o futuro.
DOCUMENTO CCDR-ALG
Em julho de 2008 era divulgado o documento “Caraterização do Autocaravanismo na Região do Algarve e Proposta
para Definição de uma Estratégia de Acolhimento” da autoria da CCDR-Algarve e que mereceu os maiores
ecónomos de alguns.
Nesse documento é, por exemplo, referido que em Loulé (Quarteira é uma Freguesia de Loulé) as soluções
apontadas para a resolução dos problemas do autocaravanismo recaem na criação de regulamentos municipais
(vide página 96 do documento).
O documento realça ainda a posição do vice-Presidente da Direção do CPA de então, que não transcrevemos dada
a extensão, mas que é expressa nas páginas 101 a 103 e que, 4 anos passados, se mantem genericamente
atualizada.
Leia-se atentamente a Proposta Final do documento em questão (páginas 126 a 129) e talvez se possa deduzir
que nessas páginas é “anunciada” alguma da legislação que entretanto veio a ser implementada e outra que,
tenhamos esperança, o não foi ainda, como, por exemplo, quando o documento refere (ver ponto 14, página 128)
o seguinte:
Autonomizar a figura das autocaravanas dentro da classe de veículos ligeiros/pesados especiais uma vez que não
se destinam unicamente ao transporte de passageiros e ou de mercadorias (Art.º 106 do CE). Desta forma
permitir-se-á a proibição de estacionamento destes veículos específicos fora dos locais destinados para
o efeito, o que atualmente não acontece uma vez que só é permitida a proibição em determinados locais (artigo
50f do CE); - “É proibido o estacionamento… nos locais reservados mediante sinalização ao estacionamento de
determinados veículos” (Art.º 70 do código da estrada) (Sublinhado da nossa responsabilidade)
DOCUMENTO CPA SOBRE O ESTUDO CCDR-ALG
As preocupações do CPA são expressas oficialmente em setembro de 2008 numa carta dirigida ao Presidente do
CCDR-ALG e em termos globais pode-se afirmar que já então se colocava a questão da discriminação negativa do
autocaravanismo conforme pode ser observado a páginas 5 desse documento.
Realce-se a contestação ao ponto 14 do Documento do CCDR-ALG, atrás transcrito, que é de uma firmeza que
apraz registar e aqui transcreve:
Pensar esta solução é deitar ao lixo todo este relatório e desaproveitar todo o retorno que o autocaravanismo traz
á região. Não se pode ver o autocaravanismo como uma atividade que pode ajudar a resolver a questão da
sazonalidade da região, que anima o comércio local, que pode trazer novos recursos financeiros às autarquias e
depois tentar afastá-lo, restringindo a sua circulação.
REUNIÕES COM O CCDR-ALG E A AMAL
Em 7 de fevereiro de 2012 o CPA através do Comunicado 2012/03 dava público conhecimento das reuniões com o
CCDR-ALG e com a AMAL, em 18 de janeiro e 6 de fevereiro desse mesmo ano.
Nessas reuniões, perante a apresentação de o embrião de um documento intitulado “Critérios para a constituição
de uma rede de acolhimento para o autocaravanismo na região do Algarve” o CPA contrapôs o assumir de um
projeto mais amplo que poderia tomar a forma de Plataforma de Entendimento e que poderia assentar nos
seguintes pontos:
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1 – Apoiar e participar na implementação de uma rede de acolhimento para o autocaravanismo na região do
Algarve conforme documento a ser divulgado;
2 – Assumir a substância da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade, anexa a esta Plataforma de
Entendimento;
3 – Apoiar a implementação de todas as medidas relacionadas com o autocaravanismo e tendentes à proteção
ambiental, ao ordenamento do trânsito automóvel e ao desenvolvimento económico das populações que não
configurem discriminação negativa do autocaravanismo e do veículo autocaravana isoladamente considerado;
4 – Apoiar a criação nos espaços públicos de estacionamento para viaturas ligeiras, de lugares apropriados às
diferentes dimensões dos veículos e em quantidade proporcional ao número de lugares de cada parque;
5 – Condenar, por lesivo dos interesses dos autocaravanistas, do ambiente, do ordenamento do trânsito
automóvel e, a médio prazo, do desenvolvimento económico das populações, o aconselhamento público de locais
para parqueamento de autocaravanas que não constem da rede de acolhimento para o autocaravanismo na
região do Algarve.
Esta reunião foi objeto de divulgação pública nos meios de comunicação social online do Algarve designadamente
no Diário Online (Algarve).
Em 20 de julho de 2012 sobre uma declaração do então Presidente da Federação de Campismo e Montanhismo
de Portugal referimos no Comunicado 2012/12, entre outras questões, o seguinte:
Ainda não há muitos meses o CPA recusou dar público apoio e participar na implementação de uma rede de
acolhimento para o autocaravanismo numa determinada região de Portugal sem que nessa mesma região o
repúdio pela discriminação negativa do autocaravanismo e do veículo autocaravana isoladamente considerado
fosse, também, assumido.
Ainda sobre esta matéria, em 15 de junho de 2012, no Fórum do CPA, esclarecia-se que no Portal do AMAL, com
data de 6 de junho, era informado que esta entidade e o CCDR-ALG estavam “ (…) a colaborar com vista à
definição de uma abordagem concertada e comum para o acolhimento do autocaravanismo na Região do
Algarve”.
E acrescentava o AMAL:
Das reuniões de trabalho realizadas foi identificada a necessidade de se elaborar um documento para definição
de critérios com vista à constituição da Rede de Acolhimento para o Autocaravanismo na Região do Algarve
(RAARA) – “Documento Verde”, proposta que foi remetido para validação das Câmaras Municipais até dia 18 de
junho. Posteriormente proceder-se-á ao envio para consulta do Clube Português de Autocaravanismo e do
organismo europeu que representa este segmento.
Até à presente data nunca o CPA recebeu o documento citado quiçá devido a intervenções externas que, como é
público, informaram a AMAL que também se queriam pronunciar.
O CPA, na altura reforçou a posição já assumida em 7 de fevereiro de 2012, citando o Comunicado 2012/03:
“Os “Critérios para a constituição de uma rede de acolhimento para o autocaravanismo na região do Algarve”,
documento apresentado pela CCDR-ALG, foi considerado pelo CPA como uma parte importante de um projeto
mais amplo que poderia tomar a forma de uma Plataforma de Entendimento.”
E esclarecia-se ainda que “O CPA continua aberto ao diálogo e disponível para participar em eventuais futuras
reuniões com vista à construção de uma real Plataforma de Entendimento” que incluísse a aceitação do “ (…)
conceito de “discriminação negativa do autocaravanismo e do veículo autocaravana”.
PREOCUPAÇÕES LEGISLATIVAS
É por demais evidente que desde 2008, pelo menos no Algarve, se vem, consciente ou inconscientemente,
trabalhando para alterar e enquadrar o autocaravanismo no âmbito de uma filosofia que se ignora qual seja,
mas, face aos indícios com que nos deparamos, não parece ser a mais aconselhada.
A Portaria 1320/2008 de 17 de novembro que veio regulamentar os requisitos específicos da instalação,
classificação e funcionamento dos parques de campismo e de caravanismo, veio permitir que progressivamente
os equipamentos municipais, vulgarmente denominados pelos Autocaravanistas como Áreas de Serviço
paraAutocaravanas, possam vir a ser enquadrados no disposto na Portaria 1320/2008 e que, consequentemente,
as autarquias regulamentem a utilização, como o veio a fazer a Junta de Freguesia de Quarteira (Loulé).
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Através do Comunicado 2012/07 de 18 de abril o CPA procurou clarificar o enquadramento de Áreas de Serviço
implementadas ao abrigo da Portaria 1320/2008 e as que poderiam ser consideradas apenas como
equipamentos municipais de utilidade pública.
Quando no Documento do CCDR-ALG se constata uma tendência para a discriminação negativa do
autocaravanismo e se pretende alterar o Código da Estrada para obstar a que as autocaravanas possam estar
equiparadas a outros veículos de iguais dimensões, quando os Planos de Ordenamento da Orla Marítima
discriminam as autocaravanas e os autocaravanistas, quando Portarias Regulamentares promovem o
enquadramento do autocaravanismo em Áreas fechadas e, não se ignorando (é o próprio CCDR-ALG que o diz)
que o autocaravanismo representa um nicho de mercado de alguns milhões de euros, tem o CPA a obrigação de
reagir contra quem quer que se apresente a defender a implementação de leis que obriguem os
autocaravanistas a só permanecerem em locais que lhe sejam previamente destinados.
E é neste contexto que o CPA divulga o Comunicado 2012/17 de 9 de agosto que se insurge contra uma
federação que escreve ao Deputado José Mendes Bota, autor de um Projeto de Lei que pretendia impedir as
autocaravanas de estacionarem em locais que lhe não fossem destinados, lamentando ainda, essa federação,
que o Projeto de Lei não tivesse sido aprovado e tendo esperança que pudesse vir a ser reacendido.
E AGORA QUARTEIRA
O Executivo da Junta de Freguesia de Quarteira terá, supomos, analisado a permanência de autocaravanas em
Quarteira e, deduzimos, constatado que existia uma violação do ambiente e que não auferia diretamente
quaisquer proventos desse acesso das autocaravanas.
Considerou que havia condições objetivas e politicas para alterar a situação, até baseando-se no estudo da
CCDR-ALG e, quem sabe, no teor do documento conjunto da CCDR-ALG e AMAL que foi enviado a todas as
autarquias e prometido (nunca o recebemos) solicitar uma opinião ao CPA.
Ao invés de sancionar os infratores pelas violações do ambiente e criar condições de estacionamento de âmbito
universal com a aquiescência da Câmara Municipal respetiva, inclusive para um melhor ordenamento do
trânsito, em que fosse considerado a volumetria e/ou o peso dos veículos, entendeu (e mal) contribuir para a
“guetização” das autocaravanas, implementando, ao abrigo da Portaria 1320/2008 um Parque de Campismo
especifico para Autocaravanas.
Esta medida, expedita e violadora do direito à não discriminação negativa das autocaravanas e dos
autocaravanistas, permite que a Junta de Freguesia aufira, com toda a probabilidade, uns 36.000,00 euros
anuais.
No que se refere a violações do ambiente (ruído excessivo, despejo de águas residuais, depósito de lixo nas
vias públicas, etc.) deve e pode haver medidas punitivas, mas aplicadas aos utilizadores/prevaricadores. Não se
ignora que nas autoestradas muitos são os utilizadores que se deslocam a velocidades superiores às legalmente
estabelecidas e não é por esse facto que se impedem os veículos de circularem nessas vias de comunicação.
A Regulamentação da junta de Freguesia da Quarteira é legítima nos aspetos que se reportam ao Parque de
Campismo de Autocaravanas de que a Junta é proprietária, porque é feita no cumprimento da Portaria
1320/2008 que obriga que este tipo de instalações se reja por determinados quesitos, conforme o CPA no
Comunicado 2012/07 especifica.
Nada obstaria também a que no Regulamento Nº. 507/2012 da Junta de Freguesia da Quarteira fosse referido
que o campismo na via pública é proibido, pois essa disposição consta de documentos legais e é aceite pela
sociedade em geral, não sendo considerada discriminatória na medida em que é de aplicação global. Contudo, a
Junta de Freguesia no número 6 do Artigo 3º do Regulamento aplicável ao funcionamento do Parque de
Campismo para Autocaravanas dispõe um aspeto que ultrapassa o âmbito e objeto do próprio Regulamento
(ver Art.º 2º do Regulamento).
Ao estar regulamentado que “Fora deste local é do Parque de Campismo de Quarteira é proibido às
autocaravanas praticar o caravanismo.” a Junta de Freguesia, além de criar um conceito que não está definido
(O que é praticar caravanismo?) pretende, porventura, impedir o estacionamento de autocaravanas em toda a
respetiva área de jurisdição à revelia do Código da Estrada.
Mas, ainda mais caricato (absurdo?) é que no mesmo Concelho existam filosofias diferentes quanto ao
tratamento a aplicar ao autocaravanismo. E se já é impensável aceitar que existam porções do território
naciona em que se descrimine negativamente o veículo autocaravana o que dizer se essa descriminação se
verificar ao nível de porções do mesmo Concelho?
Tenha-se, no entanto, consciência que a Quarteira não é um caso isolado em Portugal.
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QUE FAZER?
Seguramente que não será alterado este estado de coisas, de que Quarteira é apenas um exemplo entre
muitos, sem algumas medidas objetivas que não passam apenas pelo clamor de indignação de alguns,
infelizmente poucos, autocaravanistas.
Esta indignação, legítima, que não deixa de satisfazer os egos de muito boa gente, tal como se pode constatar
por situações idênticas que nos vêm do passado, acaba por se esvair sem resultados.
A maioria dos autocaravanistas quando confrontados com um pedido de participação ativa não deixam de
evocar as mais variadas razões para nada fazer.
A maioria dos autocaravanistas não deixam de exortar as organizações representativas para assumirem
posições, mas, também a maioria dessa maioria, se recusa a associar nessas organizações. É de forma
organizada, através de associações que reflitam, além dos folclores dos encontros e passeios (que também são
necessários), que a defesa dos direitos, das liberdades e das garantias dos autocaravanistas têm expressão
objetiva em unidade. Uma unidade feita em redor de situações e objetivos concretos.
A maioria dos autocaravanistas supõe que esta discriminação se pode vir a resolver através de ações jurídicas.
Não podemos ignorar que os custos de processos judiciais são elevados e que devido à falta de perspetiva
associativa da maioria dos autocaravanistas as associações não dispõem de meios financeiros que suportem
durante anos os custos de um processo. Também não se pode ignorar que o facto de se ganhar um processo
num Concelho o mesmo não se aplica ao Concelho ao lado de forma imediata.
A maioria dos autocaravanistas vê numa miraculosa Lei Autocaravanista a resolução de todos os problemas. Há
muito que o CPA vem afirmando que a prática do autocaravanismo é, em si mesma, um nicho de mercado
muito apetecível que envolve muitos e muitos milhares de euros e, por isso mesmo, há muito que se nos
afigura que a discriminação negativa do autocaravanismo é uma questão primordialmente politica que tem que
ser resolvida nesse âmbito. Somente através da consciência política dos autocaravanistas, unidos, sabendo o
que querem e disponíveis para lutarem, é que se poderá avançar para uma Lei em que os interesses
económicos se não venham a sobrepor às liberdades da prática do autocaravanismo e que seja feita com e para
todos os autocaravanistas. Mas, perguntamos, estarão os autocaravanistas suficientemente unidos, conscientes
do que querem e com força e disponibilidade para lutarem e conseguirem uma Lei em que os interesses
económicos se não venham a sobrepor às liberdades da prática do autocaravanismo?
Considerar que medidas avulsas, voluntaristas, tomadas relativamente a Quarteira, terão algum impacto na
discriminação negativa do autocaravanismo, não é sério, nem resolve nada. É que não se trata só de Quarteira!
Há muitas “Quarteiras”! Como supomos ter demonstrado as políticas de discriminação negativa do
autocaravanismo começaram com o documento “Caraterização do Autocaravanismo na Região do Algarve e
Proposta para Definição de uma Estratégia de Acolhimento” 02 que não tivemos a capacidade de desmontar e,
provavelmente, não teremos a capacidade de impedir.
Em 24 de agosto de 2012 sugerimos às entidades subscritoras da Declaração de Princípios da Plataforma de
Unidade que nos reuníssemos para troca de opiniões e experiências que pudessem vir a ser (ou não) um ponto
de partida para outros pontos de convergência. A maioria das entidades ou não respondeu ou mostrou-se
indisponível. Em 24 de setembro de 2012 voltámos a insistir solicitando que sugerissem uma data compatível
para que a reunião se concretizasse. Continuamos a aguardar uma resposta.
Efetivamente, a unidade em torno de objetivos concretos, mesmo entre entidades subscritoras dos mesmos
Princípios, não é fácil e a sua inexistência prejudica os autocaravanistas.
O combate eficaz à discriminação negativa do autocaravanismo e a todas as “Quarteiras” de Portugal faz-se:


Com os autocaravanistas mobilizados e associados em organizações fortes, coerentes e pré dispostas a
não cederem nos princípios e abdicando de individualismos e egocentrismos em favor do bem comum,
a favor do Movimento Autocaravanista de Portugal;



Com as associações, unidas, mobilizadoras dos respetivos associados e mobilizadas em torno de
princípios e ações comuns e abdicando de protagonismos em favor do bem comum, a favor do
Movimento Autocaravanista de Portugal.

O CPA ESTÁ DISPONÍVEL PARA ESSE COMBATE.
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Outras Noticias ...
FCMP – Apontamentos de uma história
Com a eleição que teve lugar no dia 15 de dezembro de 2012 na Federação de Campismo e Montanhismo
de Portugal (FCMP) dá-se início a um novo ciclo da vida associativa relacionada com o campismo, com o
caravanismo, com o autocaravanismo, com o montanhismo e com o pedestrianismo.
O empenhamento do CPA nesta mudança não é recente e não se iniciou nem no mandato dos atuais Corpos
Gerentes, nem no mandato anterior. É a 27 de fevereiro de 2010 que, numa reunião que por ter tido lugar em
Coimbra ficou a ser conhecida como d’ ”Os amigos de Coimbra”, o CPA se fez representar pelo então Presidente
da Direção em final de mandato, embora com o conhecimento e a concordância do atual Presidente, então ainda
candidato e assim oficialmente considerado desde 21 de fevereiro de 2010.
Registe-se, no entanto, para a história, que todo o processo se inicia em 28 de novembro de 2009 em Esmoriz.
Passaram-se três longos anos até à conclusão de um processo que se pretende de mudança e cujos
resultados irão ser avaliados ao longo dos próximos 4 anos.

No Portal da FCMP pode ser lido o seguinte:
ELEIÇÃO
No passado dia 15 do corrente, entre as 10H e as 11H, na Sala de Associadas da FCMP decorreu o ato eleitoral
para os Órgãos Estatutários, para os quais se apresentaram listas únicas, à exceção do Conselho Fiscal.
Após a votação, para a qual estiveram presentes 29 delegados, do escrutínio resultou:
Presidente, Conselhos de Justiça, Disciplina e Arbitragem 29 votos entrados nas urnas, 1 voto nulo e 4 votos em
branco.
Relativamente ao Conselho Fiscal o número de votos entrados na urna foi igualmente de 29, tendo votado na lista
A 23 delegados, na lista B 5 delegados, verificando-se 1 voto nulo e 0 em branco.
Assim, o resultado é o seguinte:
PRESIDENTE
João Luís Queiroz - 7644001 - Clube Campismo Lisboa
DIREÇÃO
1º Vice-Presidente - Carlos Alberto Martins Teixeira - 1100057 - CIMO
Vice-Presidente/Tesoureiro - Albino da Silva Gonçalves dos Santos - 7652381 - Clube Port. Caravanismo
Vice-Presidente/Secretário - Barbara dos Santos Brandão - 1104430 - Mem Martins Sport Clube
Vice-Presidente - Jaime Fernando Jerónimo Santana - 0601627 - Clube Pessoal da EDP
CONSELHO DE ARBITRAGEM
Presidente - António João do Carmo Transmontano Trindade - 1105094 - Clube Campismo Lisboa
Vogal - José Manuel Pinto Amaral - 1200261 – CIMO
Vogal - Vanda Isabel Nunes Jerónimo Azevedo - 1203230 - Ass.Desp.Cult.Enc. Olivais

CONSELHO DE JUSTIÇA
Presidente - Rui Barreiros da Silva - 7602226 - Ateneu de Coimbra
Vogal - José António dos Santos Martins - 8908633 - C.C. S. João da Madeira
Vogal - Gilberto António Nunes Gonçalves - 7707722 - C.C.C. de Coimbra
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CONSELHO DE DISCIPLINA
Presidente - Maria Eduarda Figanier de Castro - 1203246 – SINDEL
Vogal - José Manuel Faustino Bernardo - 7614150 - Clube Campismo Lisboa
Vogal - Pedro Damião Galvão - 1203240 - Fundação Inatel

CONSELHO FISCAL
Presidente - Jorge Manuel Martins de Freitas - 1000230 - Gr.Desp. Santander Totta – Lisboa
Secretário - Carlos Manuel de Jesus Correia - 0804997 - Clube Campismo Lisboa
Relator - Margarida Alexandre Nascimento Afonso - 1203245 - Clube Desp. Graça
Após a Assembleia Geral Ordinária em que o Orçamento para 2013
foi aprovado, os eleitos foram empossados.

NOTA do CPA: Em conformidade com os Estatutos da FCMP os
membros da Direção não são eleitos em Assembleia Geral,
contrariamente ao que se poderia deduzir da informação dada pela
Comissão Eleitoral da FCMP, mas nomeados e dada posse
pelo Presidente da Federação.

HORÁRIO DE SECRETARIA
De 2ª a 6 Feira, excepto feriados, 17h00m às 20h00.
Encerra no mês de Agosto

CONTATOS DO CLUBE
Rua Luís Sttau Monteiro
Lote C3-Loja C3A
Bairro dos Alﬁnetes - Marvila
1950-373 Lisboa

CPA aderiu ao FACEBOOK

http://www.facebook.com/Autocaravanismo
Tel/FAX: (00351)21 898 31 37
E-mail: geral@cpa-autocaravanas.com
Site: www.cpa-autocaravanas.com

QUOTAS

ANUAIS

Quota Anual .................................................................................
Portes ..........................................................................................
Jóia de inscrição ..........................................................................
Emissão de L.C.N. .....................................................................
Renovação L.C.N. ......................................................................
Expediente ..................................................................................
Carnet Camp. International ........................................................

30 .00€
0.50€
35 .00€
20.00 €
18.00€
2.00€
15.50€

PAGAMENTOS
- Na secretaria do clube durante o horário de expediente;
- Por cheque ou vale postal endossado ao CPA;
POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:
- PARA SÓCIOS RESIDENTES EM PORTUGAL:

NOTA: As transferências nacionais só são válidas após envio de comprovativo

NIB: 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
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CPA
23 NOS AO SERVIÇO DO AUTOCARAVANISMO EM PORTUGAL

UMA ASSOCIAÇÃO DE DIMENSÃO NACIONAL

DELEGAÇÕES REGIONAIS
BOLETIM INFORMATIVO
ENCONTROS ENTRE ASSOCIADOS
ACONSELHAMENTO JURÍDICO
DESCONTOS PARA ASSOCIADOS
SEGURO DE AUTOCARAVANA

www.cpa-autocaravanas.com

