
 

 

NOTÍCIAS EM FOCO Nº 25 

• 29 ANOS DO CPA 

No próximo dia 25 de janeiro (6ª feira) o CPA completa 29 anos. 

A direção convida os associados a festejarem esta efeméride na sede, das 15:00 às 18:00 

horas. 

 

• Odemira - reunião sobre autocaravanismo 

O presidente e a vice-presidente do CPA estiveram presentes numa reunião, a convite do 

Município de Odemira… 

 

• Nauticampo 2019 

Vai realizar-se a Nauticampo 2019 de 20 a 24 de fevereiro na FIL no Parque das Nações, em 

Lisboa. 

 
• CPA atingiu 3 400 GOSTO no FACEBOOK 

Atingidos os 3 400 GOSTO. 

Não paramos de aumentar o número de aderentes. 

Junte-se a nós. 

Junte o seu GOSTO aqui. 

 

Se já é sócio sabia que por cada novo sócio que inscreva no CPA tem uma redução de 25% do 

valor da quota do ano seguinte? 

Conheça esta campanha aqui. 

 

• Pagamento de quotas até 31 de janeiro 

Os sócios que não liquidem a quotização do ano em curso até 31 de janeiro ficam inibidos do 

usufruto das regalias a que teriam direito enquanto sócios com a quotização atualizada. 

Recordamos que a adesão ao pagamento por débito direto garante a manutenção de todos os 

direitos e já abrange mais de 57% dos sócios. 

 

• Regalias dos associados do CPA 

Iniciamos neste boletim a divulgação das parcerias existentes e das quais todos os associados 

podem beneficiar: Autocaravanas & Acessórios. 

• Esta e todas as notícias CPA podem ser lidas no Portal. 

• Se ainda não é sócio do CPA inscreva-se aqui. 

• Inscreva-se no fórum do CPA e beneficie da experiência de muitos 
autocaravanistas que aí expõem opiniões e relatam as suas viagens 
e experiências. 

 

16 de janeiro de 2019 

A direção 
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