Comemorações do
DIA DO AUTOCARAVANISMO
(FIL – PARQUE DAS NAÇÕES)

PROGRAMA
Dia 2 de Fevereiro: 17 H – 19 H – Auditório
 Workshop: Apoios de Bem-estar
Dia 3 de Fevereiro : 17 H – 19 H – Auditório
 Workshop: Comunicações
Dia 4 de Fevereiro: 16 H – 18 H – Auditório
 Workshop: Energias
Dia 5 de Fevereiro: 15 H – 18 H – Auditório
COLÓQUIO: Vertentes do Autocaravanismo
 Portugal Tradicional
 Circulação em Autocaravana
 Turismo em Autocaravana
 Campismo em Autocaravana
19,30 H – Jantar
 Jantar com animação * (música ao vivo)
* mediante inscrição prévia até 30 de Janeiro

INFORMAÇÕES DIVERSAS
INSCRIÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•

A “Ficha de Inscrição pode ser “descarregada” num dos seguintes endereços:
www.fcmportugal.com; www.acp.pt; www.cpa-autocaravanas.pt ou www.acap.pt.
As Inscrições (Impreterivelmente até 30 de Janeiro de 2011) devem ser feitas em
“Ficha de Inscrição” própria e só serão consideradas válidas após pagamento e
envio do comprovativo.
Pagamento por Transferência Bancária ou Multibanco:
NIB – 0035.0355.00004123530.53 (CGD) (enviar comprovativo devidamente
identificado para o e-mail: revista@fcmportugal.com ou para o FAX 218 126 918.
Por cheque, endossado à Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
(FCMP) e recebido na secretaria da Federação até ao dia 30 de Janeiro, inclusive;
Pessoalmente: Avenida Coronel Eduardo Galhardo, 24 D – 1199-007 LISBOA
(entre as 10h00 e as 17h30 de Segunda a Sexta-feira);
Não se aceitam pagamentos no local.
Informações suplementares: através da Secretaria da Federação (das 10h00 às
17h30).
O Jantar poderá ser sujeito a cancelamento se não houver o número mínimo
de 180 participantes.

TAXAS:
•
•
•
•

Evento (maiores de 14 anos) …………… 5,00€
Jantar (menores de 3 anos) …………... Gratuito
Jantar (dos 3 anos aos 8 anos) ………... 11,50€
Jantar (maiores de 8 anos) ……………... 23,00€

(Os valores acima, por pessoa, inclui 1 bilhete/dia durante a Nauticampo, que serão
entregues na Recepção, dando acesso a todas as actividades referidas no Programa,
exceto Jantar).

ESTACIONAMENTO:
•
•

•

Autorizado o estacionamento na denominada Praça Sony, entre as 15h00 do dia 4
de Fevereiro e as 20h00 do dia 6 de Fevereiro.
O estacionamento é garantido às primeiras 300 autocaravanas que sejam
inscritas. Pode ser acedida a partir do dia 19 de Janeiro a listagem das
autocaravanas que forem sendo autorizadas a estacionar na praça Sony no
seguinte endereço: www.fcmportugal.com.
O acesso ao estacionamento nos dias 4 a 6 de Fevereiro é feito dentro dos
horários de funcionamento da NAUTICAMPO.

RECEPÇÃO:
•

Localizada junto da entrada da Praça Sony.

•

O horário de atendimento aos autocaravanistas inscritos verifica-se: dias 2, 3 e 4
de Fevereiro entre as 15h00 e 17h00 e no dia 5 de Fevereiro entre as 12h00 e as
15h00.

PEDESTRIANISMO:
•

•
•

Inauguração do Percurso Pedestre “Rota Parque das Nações” no Parque das
Nações – Lisboa, no dia 5 de Fevereiro pelas 10h00 com a participação aberta a
todos os interessados mediante inscrição prévia através da associada Caminheiros
da Portela – Clube da Natureza.
Contactos: Tel. 219431366, TM 961357884 ou e-mail: joaosaocalha@hotmail.com.
Ficha de Inscrição e mais informações em: www.fcmportugal.com.

RECEPÇÃO DA AMIZADE:
•

No dia 6 de Fevereiro, da parte da manhã, os expositores de Autocaravanas abrem
os respectivos Stands, num atendimento muito especial aos inscritos nas
comemorações do Dia do Autocaravanismo.

MUITO IMPORTANTE:
•

•
•

Na Praça Sony 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).
No local também não existe a possibilidade de abastecer de água potável e não
existe local para despejos, pelo que se aconselha aos autocaravanistas uma
atitude responsável e ecológica.
A organização não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos, materiais ou
pessoais, quer dos inscritos, quer de terceiros.
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