NOTÍCIAS EM FOCO Nº 48
Comunicado 2021-04 COVID-19 Reabertura da Sede
A sede do CPA reabre hoje, 3 de maio, mantendo o horário de 2ª a 6ª feira das 14:00 às
18:00 horas, exceto feriados

Comunicado 2021-03 - Apresentação do Relatório e Contas 2020
Enquanto durar esta pandemia estão suspensas as Assembleias Gerais do CPA, mas não a
nossa responsabilização de apresentar os documentos a que estamos obrigados

Reuniões com Várias Entidades
Breve resumo das reuniões havidas com os Grupos Parlamentares do PSD, PCP, BE e PS e com a
Sra. Secretária de Estado do Turismo

Pernoita e Estacionamento
Apresentação dos quatro Projetos de Lei (PCP, PEV, BE e CDS)
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Reuniões com Turismo de Portugal
Infraestruturas existentes de apoio ao autocaravanismo em Portugal

O que diz a imprensa …
Nova lei que restringe pernoita em autocaravanas está a afastar turistas
Empresas temem não conseguir alugar autocaravanas por causa da proibição de pernoita entre as 20h00 e as 07h00.
Associação representante do setor admite que os turistas vão trocar Portugal por Espanha e já há três projetos de lei para
revogar o conceito de pernoita.

Misericórdia do Porto avança com projeto lúdico e cultural na Prelada
O espaço, cuja filosofia se situa “entre o Parque da Cidade e Serralves”, está apalavrado há anos, mas finalmente tem
condições para sair do papel. Nos próximos dois anos, a icónica Quinta da Prelada e a sua envolvente deverão acolher um
centro interpretativo sobre Nicolau Nasoni, um parque de autocaravanas, um ecoresort e diversos espaços verdes.

•
•
•
•
•

As 122 parcerias CPA
Todas as notícias CPA podem ser lidas no portal.
Se ainda não é sócio do CPA, junte-se a nós na defesa do autocaravanismo responsável.
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 no facebook (4818 gostam, 4990 seguem) ou no twitter.
3 de maio de 2021
a direção
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