NOTÍCIAS EM FOCO Nº 31
• Area Camper Barcelona Beach - Cabrera de Mar e PLANETA ESTÁVEL
Novas parcerias do CPA podem ser vistas AQUI e AQUI.
• Levantamento pela GNR local de autos de contraordenação e aplicação de coimas
O CPA dirigiu ao Comando Geral da GNR uma denúncia, juridicamente fundamentada, pela
existência de uma prática reiterada protagonizada pelos seus militares, em alguns municípios,
contrária à posição que vem sido assumida pela estrutura de comando da GNR e contrária à lei,
mais concretamente contrária ao direito estradal em vigor no nosso ordenamento jurídico.
Foi solicitado que a atuação dos militares da GNR, ao nível municipal, seja consentânea com a
posição já assumida pela estrutura do comando da GNR, observe o direito estradal vigente, quer
através da emissão de circulares e instruções que uniformizem a conduta dos seus militares, quer
através de ações inspetivas da própria atuação dos referidos militares nestes casos concretos, ao
nível municipal, sob pena de colocar em causa a prossecução das atribuições da GNR.
Lembramos que estas práticas e atuações são contrárias ao próprio entendimento acolhido pela
estrutura de comando da GNR, quando chamados a pronunciar-se sobre esta questão.
O conhecimento da atuação das autoridades no que concerne ao autocaravanismo é importante
para a avaliação do CPA das ações encetadas e também para possíveis ações futuras.
Simultaneamente aconselhamos que se cumpram as normas de boa conduta autocaravanista.
• COMUNICADO 2019-005 _ PLANO DE ASSISTÊNCIA AOS SÓCIOS
Desde 1 de agosto que os sócios do CPA, e os seus animais de estimação, beneficiam de um
novo seguro de grupo de ASSISTÊNCIA MÉDICA.
• COMUNICADO 2019-006_ PROVIDÊNCIAS CAUTELARES SILVES E VILA REAL DE SANTO
ANTÓNIO
Conheça as decisões do Tribunal de Loulé aqui.
• REGALIAS DOS ASSOCIADOS DO CPA
Continuação da divulgação das parcerias existentes para benefício dos sócios: Serviços
• Todas as parcerias podem ser consultadas AQUI.
• 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.
7 de agosto de 2019
A direção
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