Comunicado N.º 2010/28

1º ENCONTRO REGIONAL ALGARVE

LAGOA (Algarve) ―
GPS: N 37º 07` 53`` W 08º 26` 53``

3, 4 e 5 DE DEZEMBRO DE 2010

A Direcção promove, nos dias 3, 4 e 5 de Dezembro, em Lagoa (Algarve), o 1º Encontro
Regional do Algarve, conforme programa no verso.
A participação no Encontro compreende o seguinte:

Inscrição:
Sócios: 15€ (por pessoa, inclui Jantar e todas as actividades do programa)
Não sócios: 20€ (por pessoa, inclui Jantar e todas as actividades do programa)

Limite máximo de inscrições: 400 pessoas
Condições de inscrição: até 29 de Novembro de 2010, inclusive, fazer chegar à
Secretaria do CPA a identificação e o comprovativo do pagamento do valor do(s) jantar(es)
através do endereço electrónico, Email geral@cpa-autocaravanas.com , através de carta ou
pessoalmente.

Forma de Pagamento:
Por transferência bancária: NIB - 003 506 980 001 451 653 050 (CGD);
Por cheque: endossado ao Clube Português de Autocaravanas e recebido na secretaria do
Clube até ao dia 29 de Novembro, inclusive;
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);
Não se aceitam pagamentos no local.

Informações suplementares: através da Secretaria do Clube, no horário de
atendimento ao público (17h00 às 20h00).

PROGRAMA
SEXTA – 3/12
17H00 — RECEPÇÃO, local de estacionamento no parque da ―Fatacil‖.
―GPS: N 37º 07` 53`` W 08º 26` 53``

SÁBADO – 4/12
09H30 — Visita guiada à Adega Quinta dos Vales c/prova de vinhos e passagem c/paragem, nas Fontes de
Estombar. Deslocação em autocarro.
13H00 -- Almoço (livre)
15H00 -- Reunião do CPA na nave principal da ―Fatacil‖, para constituição da Comissão Coordenadora da
Delegação Regional do Algarve.
19H00 -- JANTAR Convívio. O Jantar terá lugar no restaurante ―Fatacil‖ junto ao estacionamento das
Autocaravanas.
MENU: Entradas (salgadinhos)

Sopa da Região
Grelhada mista de carne c/ batata frita, arroz e salada
Vinho, sumos, agua e cerveja
Fruta, doce e café.
DOMINGO – 5/12
09H30 — Saída em desfile, nas autocaravanas, pelas principais artérias da cidade, c/passagem por Carvoeiro,
Algar Seco, Benagil, Caramujeira, e regresso a Lagoa (parque de estacionamento anterior)
Trata-se de percurso curto para apreciar uma parte do Litoral Algarvio.
13H00 — Almoço (livre) e despedida (deslocação livre até aos seus destinos)
NOTAS IMPORTANTES:
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 11 de Abril 2010)
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, mesas, cadeiras e similares, para a
prática do campismo).
c) Não existem AS nas proximidades deste encontro, no entanto será disponibilizada aos incritos no Encontro água potável,
local para despejos e fornecimento de electricidade.
d) É necessária a apresentação da carta de autocaravanista (cartão de sócio do CPA).
e) O clube não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais quer dos associados, quer de terceiros.
f) Os inscritos no Encontro podem também aceder ao local a partir do dia 30 de Novembro. Nestas circunstâncias, para ter
acesso à água potável, local para despejos e electricidade, logo a partir desta data, devem contactar, com 48 horas de
antecedência, o Companheiro Hermenegildo Caiado, através do tlm. 919801220.

CPA Contactos
Pode contactar o CPA de 2ª a 6 ª feira das 17.00 às 20.00 horas.
Rua Luís Stau Monteiro, lote C3-loja C3-A (Bairro dos Alfinetes) 1950-373 Lisboa (zona de Marvila, junto à estação da CP)
Telf. 218 594 230 Fax: 218 591 340
Email: geral@cpa-autocaravanas.com .

CPA, 8 de Novembro de 2010
A Direcção
Anexo: Folheto Publicitário 1º Encontro Regional do Algarve

