NOTÍCIAS EM FOCO Nº 30
• 72º ENCONTRO CPA - PIMEL em Alcácer do Sal
Realiza-se de 21 a 24 de junho o 72º ENCONTRO CPA.
Reserve estas datas e venha com o CPA passear no Sado, assistir ao São João e à tradicional Gala Equestre.
Programa AQUI.

• Providência cautelar contra RA de Vila Real de Sto. António
Foi apresentada no Tribunal de Loulé pela Associação Autocaravanista de Portugal – CPA uma providência
cautelar de suspensão de eficácia de algumas normas constantes do Regulamento n.º 114/2019, designado
por Regulamento Municipal para o Exercício da Atividade de Autocaravanismo, no Concelho de Vila Real de
Santo António.
A providência cautelar foi admitida a 3 de junho, seguindo agora os seus trâmites, dos quais daremos
informação sempre que se justifique.
Esta é a segunda providência cautelar que o CPA intenta contra Regulamentos Municipais que discriminam
os cidadãos enquanto autocaravanistas.
Como afirmámos aquando do anúncio da providência cautelar sobre o Regulamento Municipal de Silves,
estas iniciativas do CPA não defendem apenas os seus associados, mas todos os autocaravanistas,
representando um grande esforço financeiro que apenas é possível com o apoio dos nossos associados de
sempre e também pelo elevado número de novos sócios que se têm juntado ao CPA. A todos agradecemos
em nome da defesa do autocaravanismo.

• Estacionamento em Porto Covo
Pode ler AQUI a posição do CPA sobre a notícia de proibição de estacionamento em Porto Covo.

• SYMPLI HOME e Camping Los Villares - Sierra de Córdoba
Novas parcerias do CPA pode ser vista AQUI e AQUI.

• Recordando o 71º ENCONTRO CPA
Encontro inesquecível com bons momentos de convívio, cultura, gastronomia e divertimento.
Algumas imagens podem ser vistas AQUI .
A junta de freguesia de Quelfes noticiou a nossa presença na sua página oficial, que AQUI reproduzimos.

• União das Freguesias do Cacém e São Marcos
Com pesar tomamos conhecimento do falecimento do presidente José Estrela Duarte.
Não esquecemos a forma amável e colaborativa como fomos recebidos na União das Freguesias do Cacém
e São Marcos. A nossa chegada deu-se no final do ano passado e a abertura havida por parte da União das
Freguesias do Cacém e São Marcos a que José Estrela Duarte presidia foi notada por todos os nossos
associados que estiveram presentes na inauguração da nossa sede, onde pudemos perceber que o CPA foi
bem-vindo e imediatamente convidado para estar presente e tomar a palavra durante a presidência aberta
que a CMS realizou no dia 16 de novembro passado.
Este nobre gesto não será esquecido e aqui devemos recordá-lo.
À família e aos membros da União das Freguesias do Cacém e São Marcos apresentamos os nossos sentidos
pêsames por esta prematura perda.

Página 1 de 2

• ANIMAR
A ANIMAR convidou o CPA a fazer-se representar na lista concorrente ao próximo mandato.
Aceite o honroso convite, foi designado o sócio Paulo Moz Barbosa para integrar a direção como vogal.

• REGALIAS DOS ASSOCIADOS DO CPA
Continuação da divulgação das parcerias existentes para benefício dos sócios: Saúde e Bem

Estar
•
•
•

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 junho de 2019
A direção
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