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NOTÍCIAS EM FOCO Nº 41 

Comunicado 2020-08 Férias de Verão - Serviços Administrativos 

Encerrados 

75º ENCONTRO CPA 

Devido à situação existente será um evento adaptado às condições impostas pela DGS. O 

programa será enviado a todos os associados durante a próxima semana e realizar-se-á 

durante o fim de semana de 25 a 27 de setembro. 

Estacionamento nos Parques de Praia Durante a Época Balnear 

Pode ler a entrevista do presidente da direção à LUSA realizada no passado dia 31 

de julho. 

Reunião do CPA e da FPA com a Sra. Secretária de Estado do 

Turismo 

Realizada a 3 de agosto foram abordados vários temas de interesse ao autocaravanismo, 

nomeadamente a discordância com a última versão da legislação que limita o 

estacionamento das autocaravanas nos parques de estacionamento de acesso às praias 

durante a presente época balnear, a inauguração das ASA de Ponte de Sor e Gavião que 

não cumprem com a legislação vigente, a possibilidade de as coimas passarem a ser pagas 

na hora e a denúncia da sinalização ilegal colocada pelas autarquias, assim como normas 

contrárias ao código da estrada em alguns regulamentos municipais. 

Novas Parcerias CPA 

                                     GLASSDRIVE                                                                 Yawa Vans 

    
 

  

https://www.cpa-autocaravanas.com/
https://www.wfp-portugal.com/
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4049.msg16164.html#msg16164
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4049.msg16164.html#msg16164
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4050.msg16165.html#msg16165
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4050.msg16165.html#msg16165
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4046.msg16161.html#msg16161
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4048.msg16163.html#msg16163
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4046.msg16161/topicseen.html#msg16161
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4048.msg16163/topicseen.html#msg16163
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Grupo Progresso Saúde 

 
 

• AS 116 PARCERIAS CPA 

• 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. 

• Consulte a nossa página FACEBOOK (4 370 gostam, 4 495 seguem).  

Junte-se a nós. 

14 de agosto de 2020 
         a direção 

https://www.cpa-autocaravanas.com/
https://www.wfp-portugal.com/
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4051.msg16166.html#msg16166
https://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/ser-socio/descontos-aos-socios
https://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/quem-somos/boletins
https://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/ser-socio/como-ser-socio-do-cpa
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php
https://www.facebook.com/Autocaravanismo/
https://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,4051.msg16166/topicseen.html#msg16166

