
 

 

 

NOTÍCIAS EM FOCO Nº 26 

• Nauticampo 2019 (20 a 24 de fevereiro) 

O CPA vai estar presente para receber os seus associados, amigos e visitantes. 

Na sexta-feira, dia 22 das 16:00 às 18:00 no auditório da Nauticampo, assista ao colóquio onde 
abordaremos o tema: Autocaravanismo e Sociedade com a presença do CPA e da ANIMAR. 

Na Nauticampo 2019 inscreva-se sócio do CPA, faça o seguro para autocaravanas e beneficie 
do desconto de feira oferecido pela empresa Castela & Veludo. 

PS - a exemplo de anos anteriores é autorizado o parqueamento e a pernoita em autocaravana 
na Praça Sony. 

 

• 70º ENCONTRO CPA – Idanha-a-Nova 

De 29 a 31 de março de 2019 vai ter lugar em Idanha-a-Nova o 70º ENCONTRO CPA, durante o 

qual se realizará a Assembleia Geral Ordinária para apreciação e votação do Relatório e Contas 

de 2018, entre outros pontos. 

Convocatória e programa em breve. Mantenha-se atento. 

 

• Plataforma digital vai promover Douro Internacional como destino turístico 

O autocaravanismo está a ser visto pelos promotores desta plataforma como sendo mais um 

meio de captar turismo e de dinamizar a criação de novas infraestruturas de acolhimento ao 

turismo itinerante. 

 

• Informação sobre degraus retráteis e ganchos de reboque 

 

• Pagamento de quotas 

Foram cobradas as quotas dos associados que optaram pelo pagamento por débito direto. Está 

em curso o enviado dos respetivos cartões de associado. 

 

• Regalias dos associados do CPA 

Continuação da divulgação das parcerias existentes para benefício dos sócios: Construção 

Modular. 

• 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. 

 

12 de fevereiro de 2019 

A direção 

https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3885.msg15968.html#msg15968
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3890.msg15977/topicseen.html#msg15977
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3887.msg15970.html#msg15970
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,3889.msg15976.html#msg15976
https://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/ser-socio/descontos-aos-socios/construcao-modular
https://www.cpa-autocaravanas.com/
https://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/ser-socio/como-ser-socio-do-cpa
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php

