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O Autocaravanismo, sabemo-lo nós autocaravanistas, é uma
realidade crescente.
Mais visível nos meses de Verão é, nesta época que todo o mundo
repara que existe e, de repente, está instalada a confusão.
As autarquias deitam as mãos á cabeça, os populares clamam, as
autoridades são chamadas para acabar com “a praga”
A comunicação social acorda e vai á pressa dar a notícia e fazer do
autocaravanismo notícia.
Porém, como em todas as épocas, o mundo tem dificuldade em
reagir á mudança.
Os dirigentes federativos estão lá, bem atrás, sem compreenderem
que autocaravanismo não é propriamente o mesmo que campismo.
Dirigentes de clubes que nada têm a ver com autocaravanismo,
prestam declarações como se entendidos na matéria fossem.
Os próprios autocaravanistas nem sempre dignificam a actividade
com as suas declarações e actuações.
Mas no meio de tudo isto falou-se, notou-se, despertou-se a
atenção para o autocaravanismo. Sinal de vitalidade de uma
actividade que está para ficar.
A acompanhar todo este movimento, começam-se a desenhar
outras formas de intervenção em prol do autocaravanismo que
o CPA apoiará, sempre que as suas acções tenham como único
objectivo a dignificação do mesmo.
Pelo seu lado esta direcção prossegue o seu trabalho, tendo como
objectivo ir de encontro ás expectativas dos sócios.
Nove novas áreas de Serviço estão já projectadas, o 37º e o
38º encontro do CPA terão lugar ainda este ano, e durante o 1º
semestre do próximo mais 2 encontros estão já em embrião.
A adesão á FICM – Federação Internacional de Clubes de
Motorhomes foi incontornável para um clube como o CPA, integrado
numa Europa autocaravanista, onde as normas europeias são hoje
primordiais, e a Federação, a que agora pertencemos, o interlocutor
natural perante a Comissão Europeia.
Com o Verão a terminar a agitação vai acalmar, mas acções vão ser
desenvolvidas para lembrar que andamos por aí…

Ruy Figueiredo
PAGAMENTOS
Na secretaria do clube durante o horário
de expediente
Por cheque ou vale postal endossado ao CPA
Nos eventos do CPA
Noutros eventos
(ao companheiro Cipriano Gomes)
Só para sócios residentes
no estrangeiro
Por transferência bancária
Código Swift: CGDIPTPL
IBAN: PT 500 035 069 800 014 516 53 050

HORÁRIO DE SECRETARIA

De 2ª a 6 feira das 15h30m às 18h – (às 4ªs feiras até às 20)
Encerra no mês de Agosto

Contactos do Clube
Rua Luís Stau Monteiro
Lote C3-Loja C3A
Bairro dos Alﬁnetes - Marvila
1950-373 Lisboa
Tel: 00351 21 859 42 30
Fax: 00351 21 859 13 40
E-mail:
geral@cpa-autocaravanas.com
boletim@cpa-autocaravanas.com
Site:
www.cpa-autocaravanas.com
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Notícias do Clube ...
EUROCC 2008 SUIÇA
O EUROCC 2008 realizou-se, este
ano, na localidade suíça de Martigny.
Os companheiros suíços pertencentes
ao clube organizador, o Camping-Car
Club Suisse Romand, um pequeno
clube, quando comparado com o
nosso, esforçaram-se para que este
evento fosse mais uma bela jornada
autocaravanista.

organizador, que durante todo o
evento se desdobrou para que nada
nos faltasse, tendo sido o meu
tradutor em todas as reuniões que
tive como representante do CPA este
ano.
O meu muito obrigado ao companheiro
Fernando.
O programa foi bastante preenchido,

Tendo já estado em eventos com
mais participantes, este não foi dos
maiores devido ao espaço, tendo
mesmo assim estado presentes
cerca de 480 autocaravanas, 5 das
quais portuguesas. Fomos recebidos
pelo companheiro Fernando, um
português pertencente ao clube

com actividades diversas e apenas
uma das anunciadas não foi realizada
devido ás condições climatéricas.
Convidado até este ano, passou agora
o CPA a membro efectivo e foi, para
mim, como representante do nosso
clube, um prazer passar a fazer parte
de uma federação internacional de

autocaravanismo, onde poderemos
ter uma visão mais completa do
panorama europeu e uma partilha de
experiências e problemas comuns a
todos. Porque esta federação engloba
a maioria dos países europeus, é o
interlocutor privilegiado para poder,
perante a Comissão europeia, forçar
a saída de directivas que favoreçam
a pr
prática do autocaravanismo.
Durante o fórum a que assisti,
tive a oportunidade de constatar
que os problemas na maioria dos
países
europeus
são
comuns:
estacionamento, áreas de serviço,
peso do carro, falta de informação
das autoridades e outros mais.
A França
Fran
e a Alemanha estão no
pelotão da frente na sua integração
como actividade de lazer e turismo.
O próximo EUROCC 2009 será
organizado pelo clube Lleure Càmper
C
Club Catalunya na povoação de
Vic. Este clube deixou, este ano,
de fazer parte da FICM, para dar
lugar á Federação Espanhola de
Autocaravanas que passou a ser o
membro representante de Espanha.
Para quando um EUROCC em
Portugal? Quando isso acontecer
todos seremos precisos para ajudar a
organizar e montar um evento desta
dimensão.
dimens
Uma das frases mais utilizadas pelos
clubes europeus de autocaravanismo
é: ”a liberdade de cada um termina
onde começa a liberdade do outro”.
E esta frase bem pode ser adoptada
por todos nós para que possamos
fazer do autocaravanismo uma
actividade respeitada e livre.

Odete Sousa

CPA MEMBRO EFECTIVO DA FICM
O Clube português de Autocaravanas
tornou-se membro efectivo da
Federação Internacional de Clubes
de Motorhomes.
A decisão da Direcção de se tornar
membro desta Federação assentou
em alguns pontos fundamentais:

4- Beneficiarmos, através da nossa
adesão á FICM, de informação
actualizada das normas europeias
relacionadas com a actividade.

5- Sermos representados, através
desta Federação, na apresentação
junto da comunidade Europeia
1- Ser o autocaravanismo uma de propostas para a melhoria da
actividade comum a todos os regulamentação e normas para a
países da Europa comunitária, onde prática do Autocaravanismo.
Portugal se insere.
Pensamos ser esta Federação a
2- Serem as ambições, projectos nossa família natural como Clube de
e problemas do autocaravanismo, autocaravanismo, e onde a troca de
em maior ou menor grau, comuns a experiências com outros membros
todos os Países.
da mesma só nos poderá trazer
um maior conhecimento sobre a
3- Terem alguns países da comunidade actividade.
europeia
autocaravanista
uma
experiência, pelos anos de prática do
autocaravanismo, superior á nossa.
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O programa e preços de inscrição
serão divulgados no próximo boletim

Inauguração da Área de Serviço de Izeda
Izeda, na região de Bragança,
inaugurou uma área de Serviço
para Autocaravanas, durante o fimde-semana de 11 a 13 de Julho,

Notícias do Clube ...

“Guia Turístico de Izeda”, seguindose uma visita, de autocarro, a vários
locais de interesse, que terminou
com uma visita guiada ao lagar de

Junta que, mais uma vez, se juntou
a nós para uma queimada oferecida
por si.
No Domingo a missa começou
pela 11,30 e, pelas 15,30, com a
recepção ao presidente da Câmara de
recep
Bragança, iniciou-se a inauguração
Bragan
da Área de Serviço com a assinatura
do protocolo entre a Junta e o CPA
e o descerrar da placa e do azulejo
alusivos, e troca de presentes. O
presidente da Câmara
C
agradeceu a
colaboração do CPA e a iniciativa da
colabora
Junta que vir
virá, seguramente, trazer
mais autocaravanistas á região,
contribuindo para o seu conhecimento
e desenvolvimento.
Seguiu-se um lanche, encerrando
mais uma p
página no desenvolvimento
do autocaravanismo.
Esperamos que mais esta área de
serviço contribua para a dignificação
servi
do autocaravanismo e solicitamos a
todos os sócios
s
que a utilizem dentro
das normas c
cívicas, pois também
cabe a cada um de nós
n
zelar pelos
equipamentos que nos servem e, ao
coincidindo com as festividades da azeite onde se pôde
ô
comprar o dito. mesmo tempo, pelo nosso bom nome
vila.
A noite foi animada pelos Pauliteiros perante a opinião pública.
Compareceram 56
Autocaravanas de Miranda e pela Tuna masculina Deixamos aqui o nosso agradecimento
e 130 Companheiros, que puderam
desfrutar do caloroso acolhimento
que Izeda nos dispensou.
Alguns autocaravanistas já lá se
encontravam, quando a maioria foi
chegando durante o dia de Sextafeira. Á noite os companheiros da
Aguada de Baixo partilharam uma
“queimada” á qual se juntou também
a presidente da Junta.
Sábado fomos acordados pelo padeiro
e, reconfortados pelo pãozinho da
manhã, as conversas e os passeios
fluíram livremente até à hora do
almoço.
Ás 15,30, na Casa da Cultura foi dado
inicio ás festividades com as boas de Bragança, tendo terminado a Izeda na pessoa da sua presidente
vindas oficiais e, agradecendo a nossa com a demonstração do espírito de da Junta Dª Maria Rosa Galhardo
presença, foi feita a apresentação do companheirismo da presidente da Pinto Pires.

Certificação da Área de Serviço para Autocaravanas de Mação
O nosso presidente Ruy Figueiredo esteve presente, no fim de semana de 6 a 7 de Setembro, para a cerimónia
de entrega do azulejo que certifica a área de serviço de Mação, pelo Clube Português de Autocaravanas.
Apesar de já estar em funcionamento desde Novembro de 2007, não tinha sido possível a sua certificação pelo
CPA. A Câmara de Mação aproveitou a estadia de um grupo de autocaravanistas estrangeiros para proceder á
sua certificação oficial, convidando para o efeito o presidente do CPA.

Estudo sobre Autocaravanismo na Região do Algarve
Durante direcção anterior fomos convidados, em Abril de 2007, a colaborar no preenchimento dum inquérito,
entre os nossos associados, com o fim de ser elaborado um Estudo sobre a dinâmica do Autocaravanismo na
Região do Algarve.
O pedido veio do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, tendo sido
nomeada uma Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.
Recebemos o resultado do dito estudo, solicitando os comentários ao mesmo.
O documento de 173 páginas pode ser consultado no nosso site www.cpa-autocaravanas.com, assim como o
parecer, entretanto enviado pelo Cpa.
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37o ENCONTRO CPA

Zona Sul

05 a 08 de
Dezembro de 2008
PROGRAMA
Sexta Feira 05 de Dezembro
Concentração em Grândola
Junto ao lugar da feira (cordenadas-38º 11’ 06” N – 08º 34’ 01” W)
Jantar e Pernoita
Nota: o restaurante A Coutada serve refeições, com preço especial para
os sócios do CPA, a preço de 9 euros mediante marcação prévia.

Todo
s

a ABRANTES

Sábado 06 de Dezembro
Saída às 09H00
Passagem por Ferreira do Alentejo, Beja, Mértola (paragem) até Castro
Marim
Jantar e pernoita
Domingo 07 de Dezembro
Viagem livre até Quarteira - Estacionamento no parque do Àqua Show
Tarde livre com Colóquio das 14H00 até Max 17H00 para todos os
interessados .
Entre as 20H30 21H00: jantar facultativo com animação e baile (Preço
aproximado 15 €) Pernoita no local.
Segunda 08 de Dezembro
Saída às 09H00
Para Castro Verde onde será feita a despedida.
Durante o evento não haverá: água, luz nem despejos
Preço da inscrição 15 € até dia 20 depois do dia 20 será 17,50 €
Preços dos restaurantes terão que ser liquidados duas semanas antes.
Telemóvel de contacto durante o encontro: 966825391
O CPA está empenhado em que este evento seja mais um
agradável momento de convívio e de amizade entre os
associados do CPA.

38
3
8o ENCONTRO CPA Reiveillon 2008/2009

CONCENTRAÇÂO
INTERNACIONAL DE
AUTOCARAVANISMO

O Clube Português de Autocaravanas
vai realizar no 1ºsemestre de 2009
uma concentração internacional de
autocaravanismo, para sócios e não
sócios, alargada a todos os sectores
do autocaravanismo.
Contamos com todos para uma
demonstração da importância do
autocaravanismo, enquanto turismo
itinerante.

Zona Norte

O 38º Encontro decorrerá no parque de campismo de Vila Chã em Vila do Conde de 30 a 1 de Janeiro.
Do programa constará, na noite de passagem de ano, um jantar seguido de baile
O jantar será composto de entradas, 2 pratos, sobremesas, vinho, sumos e água. À meia-noite serão servidos
espumante e passas, sendo mais tarde servido um creme de legumes e frios.
O preço de inscrição para este encontro com tudo incluído é de 30 euros por pessoa maior de 12 anos, tendo
os menores de 8 a 12 ano desconto de 50% e os menores de 8 participação grátis.
As inscrições serão limitadas a 250 pessoas e aceites até 10 Dezembro e mediante o pagamento do valor da
inscrição.
Após esta data acrescerá o valor de 10 euros por pessoa à inscrição e só possível até 24 de Dezembro.
O programa mais completo será publicado no próximo boletim.
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Áreas de Serviço ...

. Utilize as áreas de serviço para manutenção e pernoitas breves.
. Deixe o local mais limpo do que encontrou.
. Evite pernoitar em áreas isoladas.
. Informe o CPA quando encontrar alguma anomalia.
anomalia
NOVAS ÁREAS DE
SERVIÇO PARA
AUTOCARAVANAS

Inaugurações de Áreas de Serviço comunicadas
ao Clube Português de Autocaravanas

NOVA ÁREA DE SERVIÇO EM
PARDILHÓ

No resultado do trabalho de
sensibilização a todas as autarquias,
para a construção de áreas de Serviço
e Pernoita para Autocaravanas, com
a colaboração de várias entidades
e companheiros, estão projectadas,
a breve prazo, a inauguração de
mais uma dezena de novas áreas,
distribuídas de norte a sul do país.
As
localidades
de
Miranda

do
Corvo,
Valongo
e
Benquerença serão inauguradas
brevemente, outras se seguindo.
Sempre que possível e dentro dos
prazos de saída do boletim vamos
dando conta das inaugurações
assim como através do nosso site.

����

� � ��

Empresa RolarLivre:
R. Almirante Gago Coutinho, 3-D
TM: +351917579385
Povoa Sto Adrião Lisboa.
Coordenadas GPS:
N 38º47’45’’ – W 9º 09’49’’

GRUPO
GRUPO

Importador

STAND

Uma nova área de Serviço para
Autocaravanas foi inaugurada no
passado dia 20 de Setembro, em
Pardilhó, concelho de Estarreja, no
lugar da Ribeira da Aldeia.

Foi inaugurada a 21 de Julho uma
Área de Serviço e Pernoita Privada
para Autocaravanas, com 4 lugares
de pernoita, no Concessionário da
Bürstner em Lisboa.
A inauguração contou com várias
pessoas ligadas ao Autocaravanismo
e ao CPA.
Aberta
ao
público,
mediante
marcação prévia, Contacto: Horário:
das 10 às 13h e das 15 às 19h30

STAND MONTE CARLO

MOBILVETTA
D

E

S

I

G

N

Reparações Assistência Pós-Venda Peças Acessórios
Crédito Imediato até 96 Meses C/ ou S/ Entrada Inicial

Stand Monte Carlo
Rua D. Dinis Bordalo Pinheiro 58 - 58 A
2645 - 539 ALCABIDECHE
Estrada Estoril/Sintra (junto ao Autódromo)
Fax: 219 240 136
Tel.: 219 230 050/3/4
geral@standmontecarlo.com.pt

S
I
N
T
R
A

AUTOCARAVANAS - CARAVANAS - RESIDENCIAIS - ATRELADOS

E
S
T
O
R
I
L

Estoril Camping
Estrada de Manique, 1474 (cruzamento do Alcoitão
2645-131 ALCABIDECHE
Tel.: 214 601 221 Fax: 214 602 875

estorilcamping@mail.pt

Reparações

Assistência Pós-Venda - Peças Acessórios

Crédito Imediato até 96 Meses C/ ou S/ Entrada Inicial
AUTOCARAVANAS - CARAVANAS - RESIDENCIAIS - ATRELADOS

A
L
G
A
R
V
E

recolhas
Camper
Serviço
Assistência - Peças -Acessórios
REVENDEDOR ZONA CENTRO

Crédito Imediato até 96 Meses
Com ou Sem Entrada Inicial

Rua de Tomar 19-21
(E.N. 113, Leiria - Tomar )
Olivais 2495 - 182 Santa
Catarina da Serra
Tel.: 244 733 070
Fax: 244 734 659

ALGARVE - E.N. 125 Areias de Pêra
8365-201 ARMAÇÃO DE PÊRA
(junto ao Zoo-Marine)
Tel./Fax: 282 313 411
geral@standmontecarlo.com.pt

Campismo, Náutica
e Caravanismo, Lda.

solvitur@solvitur.pt

REVENDEDOR ZONA NORTE

EXPOCAMPING

Rua Alberto José Correia, 83
Lugar da Victória - Calendário
4760-009 V. N. DE FAMALICÃO
252 311 113
Tel/Fax
Telemóvel 967 070 266

expocamping@hotmail.com
http://expocamping.planetaclix.pt
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A minha Terra ...

I

ZEDA

Apesar de não
n
se conhecer ao
certo a origem do nome Izeda,
há
á no entanto, v
várias teorias
alimentadas pela imaginação
imagina
de
eruditos ou pela tradição popular. Há
quem suponha que Izeda derive de
Ísis, a Deusa grega Ísis. Assim como
quem afirme que Izeda é corrupção de
Yazeda, palavra do português antigo
que significa estância, enseada,
ancoradouro.
Não se sabe a data de fundação
de Izeda. O primeiro documento
que refere Izeda data de 1202, nas
Memórias do Abade Baçal, tomo IV,
pág. 461. Outro documento conhecido,
datado de 1208, é a Bula Sua Nobis,
de Inocêncio III que refere que Izeda
pertencia à arquidiocese de Braga.
Apesar de todas estas referências,
suspeita-se que a ancestralidade de
Izeda remonte ao tempo do Conde
D. Henrique.
A tradição diz-nos que em tempos
remotos existiu uma cidade chamada
Medea onde, mais tarde, se ergueu
a capela de Santa Eulália, já extinta
que se suspeita ter sido a localização
de Izeda.
Encabeçando
um
concelho
de
curta
duração
(1836-1855),
a
freguesia acabaria por dar indício de
recuperação na Segunda metade do
séc. XX, tendo
sido elevada a
vila em 13 de
Julho de 1990.
Todos os anos,
nesta data, se
comemora esse
aniversário. Do
programa
das
Festas da Vila
fazem
parte
as
Cerimónias
O f i c i a s
complementadas
com
alguma
animação
e
finalizada
com
um
lanche
convívio
para
toda a população,
convidados
e
visitantes.
Sendo a mais
importante
povoação
do
concelho
de
Bragança, depois
da própria cidade,
Izeda ocupa a
extremidade
meridional do Concelho de Bragança,
Bragan
confrontando, respectivamente a sul
e nascente, com os municípios de
Macedo de Cavaleiros e Vimioso e
abarca uma parte da bacia orográfica
do Rio Sabor, à margem direita desse
curso de água. A ocidente estende-se
por uma área de planalto (entre os
500 e 750 metros) pouco acidentada
com pastagens e olivais.
As actividades com mais expressão
são
as
actividades
industriais
(sobretudo ligadas ao sector da
construção civil) e terciárias, sendo
porém na agro-pecuária que assenta
a economia local, com relevo para
a olivicultura de onde se destaca o
azeite Olivila de elevada qualidade e
reconhecimento mundial produzido
no Lagar dos Olivicultores da Região
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de Izeda que pode ser visitado e
com posto de venda. Inserida na
Rota do Azeite, que visa promover
o azeite de qualidade que se produz
na região e na Rota da Terra Fria
Transmontana, projecto que assenta
no aproveitamento e divulgação dos
recursos naturais como componente
fundamental
duma
fileira
de
actividades a dinamizar pela indústria
turística.
Como atractivos turísticos, destacamse a Igreja Matriz, templo barroco,
erguida em 1757 com os seus nove
altares ricamente trabalhados e
decorados em talha dourada e o
altar-mor encimado pelos símbolos
nacionais, o Tanque das três Bicas
que tinha como objectivos servir
de bebedouro público aos animais
e como fonte para população e
forasteiros, diversas Fontes de
Mergulho, pequenas construções de
alvenaria, cobertas, em arco, de estilo
românico que serviam a população
de água e funcionavam também
como bebedouros para os animais e
duas pontes de estilo românico e de
grande esplendor e antiguidade.
A zona de Izeda é bastante rica a
nível gastronómico. Causa disso
é a excelente qualidade e riqueza
de produtos alimentares que nesta
região são produzidos. Destacam-

se a excelente carne bovina, ovina
e caprina, o leite, o azeite, o mel e
o pão regional. O fumeiro regional,
do qual faz parte o butelo, iguaria
bastante apreciada e acompanhada
com casulas e também o tradicional
Folar da Páscoa, ao qual se dedica
uma feira temática anual realizada
no fim de semana anterior à Páscoa
e onde se promove a sua venda e
divulgação, além de outros artigos
regionais e nacionais.
Não fugindo à regra no que toca à
devoção que se verifica nesta zona
de Portugal, Izeda festeja o seu
orago a 14 de Julho, festa de Nossa
Senhora da Assunção, padroeira
dos Bombeiros Voluntários de Izeda
durante três dias. No último fimde-semana de Julho realizam-se as

Clube Português de Autocaravanas

festas em honra de Santo Apolinário,
chamada festa dos solteiros por
ser organizada por uma mordomia

composta por jovens solteiros.
Izeda reúne variadíssimos serviços
e infra-estruturas que permitem
dar aos residentes e visitantes
alguma qualidade de vida, tais como
Agências Bancárias, Correios, Centro
de Saúde, Escola EB
2.3,
equipamentos
Polidesportivos, zonas
verdes e in
inúmeros
estabelecimentos
comerciais.
Paralelamente
a
estas
estruturas
e
serviços, Izeda tem
servi
diversas Associações/
Associa
Colectividades
que
ombreiam o seu nome
e dignificam a região:
regi
Associação
Associa
para
o
Desenvolvimento
da
Região de Izeda (ADRI),
Regi
a centenária
centen
Banda de
Música de Izeda, Clube
M
Desportivo de Izeda,
Associação
Associa
Cultural,
Recreativa e Desportiva
do
Estabelecimento
Prisional de Izeda,
Associação
Associa
de
Caçadores
Ca
de
Izeda,
Associação
Associa
Humanitária
Humanit
dos
Bombeiros Voluntários
Volunt
de Izeda e Associação
Associa
Norte Agr
Agrícola (ANA).
A todas estas valências,
val
juntou-se
no dia 13 de Julho do corrente ano a
inauguração da área de serviço para
autocaravanas, ficando assim criadas
as condições para que possamos
receber mais turistas e apaixonados
por zonas de interior com ricas
paisagens e com tudo o que de bom
estas zonas podem proporcionar a
quem as visita.
Certamente encontrará razões de
sobra para nos visitar e ficar a
conhecer este cantinho plantado em
manto de oliveiras que estará pronto
para o receber.
Aguardamos
por
si…
para
o
guardarmos no coração.

Carlos Sá Morais

Venda e
montagem de
acessórios

Comercialização

• Ar condicionado (220v e 12v);
• Gerador (a gás / gasolina);
• Painéis solares e baterias apropriadas;
• Antenas terrestres de mastro;
• Antenas parabólicas manuais

• Autocaravanas
• Caravanas
• Atrelados
• Residenciais
• Novas e usadas

• Antenas parabólicas automáticas;
• Alarmes;
• Suspensões pneumáticas;
• Toldos;

Assistência técnica
multimarcas

• Suportes de bicicletas;
• Estabilizadores;
• Portas mosquiteiras;

Aluguer autocaravanas

• Clarabóias;
• Fechos de segurança;
• Outros acessórios diversos;
• Adaptações diversas

Uma só Empresa, múltiplas soluções!
Contactos
PORTO / MAIA
Escritório / Centro Empresarial Vilar do Pinheiro, 116
4485 – 860 Vilar do Pinheiro
Exposição / EN 13 – Guardeiras – Maia – a 5 min do Aeroporto do Porto
Tel. +351 22 928 98 90 | Fax. +351 22 928 98 92 | geral@jsousamesquita.pt

LISBOA / SINTRA
Escritório – Oficina - Exposição /
Parque Industrial Cabra Figa, Naves 1 e 2
2635 – 047 Rio de Mouro
Junto à Tabaqueira - Albarraque
Tel. +351 21 925 82 61 | Fax. +351 21 925 82 63 | lisboa@jsousamesquita.pt

www.jsousamesquita.pt

Lavagens e limpezas

Visite-nos na
Vida Natura
28 Novembro
a 1 Dezembro

PORTO / MAIA
Escritório / Centro Empres. Vilar do Pinheiro, 116
4485 – 860 Vilar do Pinheiro
Exposição / EN 13 – Guardeiras – Maia – a 5 min do
Aeroporto do Porto
Tel. +351 22 928 98 90 | Fax. +351 22 928 98 92 |
geral@jsousamesquita.pt

LISBOA / SINTRA
Escritório – Oficina - Exposição /
Parque Industrial Cabra Figa, Naves 1 e 2
2635 – 047 Rio de Mouro
Junto à Tabaqueira - Albarraque
Tel. +351 21 925 82 61 | Fax. +351 21 925 82 63
lisboa@jsousamesquita.pt

Outras Notícias ...
Estatísticas do acontecimento:
RALLY DO 75.º ANIVERSÁRIO que acontecia em anos anteriores.
DA FICC E 70.º ANIVERSÁRIO
O Rally da FICC é um local de encontro Países representados:
DA FFCC
Como é do conhecimento geral, a
FICC organiza, anualmente, o seu
Encontro Internacional de Campismo
e Caravanismo. Este ano realizou-se
o seu 74.º Encontro que teve lugar
em Gapyeong, na Coreia, de 25 de
Julho a 4 de Agosto.
Dada a dificuldade da deslocação
devida à grande distância que
nos separa daquele continente
asiático, a Federação Internacional
de Campismo e Caravanismo e a
Federação Francesa de Campismo
e Caravanismo acordaram, e muito
bem, comemorar conjuntamente
ambos os aniversários de 4 a 12 de
Julho de 2008. O local escolhido foi o
Grand Dôme, na pacata localidade de
Villebon sur Ivette situada a cerca de
20 km da Cidade Luz.
O sítio onde se efectuou o evento era
excelente quer em termos de espaço
quer de infra-estruturas. No que
respeita à organização, quase nada
a apontar. Consideramos que esteve
à altura de um acontecimento desta
envergadura.
Quanto ao grupo dos portugueses,
poucos mas bons, manifestou o seu
desagrado por não ter qualquer apoio
por parte da Federação Portuguesa
de Campismo e Montanhismo de
Portugal. Por esse facto, decidiu
mesmo fazer um abaixo assinado
que enviou à nossa Federação, na
expectativa de que para os próximos
encontros
seja
nomeado
um
representante para apoiar o grupo
dos portugueses, à semelhança do

Era uma vez…

que recomendamos vivamente a
todos os autocaravanistas. Pelas
amizades que lá se criam e pela
riqueza de conhecer outros países e
outras culturas é, por si só, motivo
para não se faltar. E, para além do
mais, o presidente dessa prestigiada
Federação Internacional é o nosso
companheiro João Pereira, um jovem
português que tão bem tem sabido
dignificar o nome de Portugal por
esse mundo fora.
No próximo ano o Rally FICC vai
realizar-se de 31 de Julho a 9 de
Agosto em Inglaterra na cidade
de Ipswich uma das mais antigas
cidades do Reino Unido.
Na altura própria, daremos mais
pormenores de modo a que, quem
como nós opte por esta deslocação,
conheça as datas, o preço da inscrição
e demais pormenores.
Fique atento…

Miguel Guedes Sousa

Distribuídos do seguinte modo:
Roulotes ------------ 368
Autocaravanas ---- 348
Tendas -------------- 18
Hospedados em Hotel 6
Total: 740
Traduzidos num total de:
Adultos ----- 1434
Adolescentes – 61
Crianças ------- 73
Total: 1568

mobilidade e actividade que tanto se
aprecia nos tempos de lazer.
A partir do ano de 1990 começa a
Em 1884, Johann Bernhard Knöbel produção da VW California, Vito
inicia a 01 de Outubro o seu projecto Marco Polo e Vito F.
com a construção de atrelados de
cavalos. O desenvolvimento da É no ano de 1999 que a empresa
Van
Conversion
é
empresa dá início, chegando a 1952 Westfalia
com condições para a produção da restabelecida com a participação
de 49% da Daimler Chrysler, que
Mercedes-Benz Unimog.
Dez anos depois a inovação continua dois anos depois a adquire na sua
e é lançado o modelo SO 34 com totalidade. Ainda neste ano a Opel
mobiliário que utiliza superfícies com passa a ser o quarto parceiro de
produção da Westfalia.
transparências em plástico.
Westfalia

Já em 1976 é produzida a primeira
unidade do conhecido modelo “James
Cook”. No ano seguinte é produzido
o primeiro modelo com duche, água
quente e um sistema de elevação
do tecto da autocaravana, o “Sven
Hedin”.

Inglaterra ............................. 195
França
............................. 190
Espanha ............................. 87
Irlanda
............................. 55
Alemanha ............................. 44
Holanda ............................. 28
Hungria ............................. 27
Polónia
............................. 19
Finlândia ............................. 17
Bélgica
............................. 14
Itália
............................. 13
Suíça
.............................
8
Portugal .............................
8
Dinamarca ...........................
7
Suécia
.............................
7
Noruega .............................
5
Luxemburgo..........................
3
Tailândia .............................
3
Áustria
.............................
2
Canadá .............................
2
Japão
.............................
2
Eslovénia .............................
2
Eslováquia ............................. 1
EUA
.............................
1

lançada também a desenvolvida
Ford Big Nugget. Nesta altura são
também apresentados o novo centro
de atendimento ao cliente e museu.
O
desenvolvimento
da
marca
continua…
Mais
novidades
se
aguardam…

Isabel Mesquita

Com o desenvolvimento do mercado
americano, em 2004, a Westfalia
começa a “invadir” os Estados Unidos
com o modelo “James Cook” sob a
marca “Dodge Sprinter Westfalia”.

Em 2006 a “James Cook” volta à
ribalta, montada no novo chassis
Sprinter,
merecendo
No ano de 1985, a Ford passa a Mercedes
ser um parceiro para a produção destaque tal como se fosse a sua
da “Nugget”, modelo que oferece primeira edição! Junto a esta é
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Praça Pública ...
Assunto: Coluna publicada na
revista Nº9 O AUTOCARAVANISTA
1 Julho, 2008
Exmos. Srs.,
Eu Jose F. P. Teixeira Sócio 1329 do
CPA, venho pela presente carta mostrar o meu inteiro desagrado pelo Artigo publicado na pagina 12 da revista
n.º 9 O Autocaravanista, E OFENSIVO,
E VERGONHOSO, E FALSO, para alem
de ser uma afronta aos caravanistas
e ao clube, no artigo 7 alinha A dos
estatutos diz que se deve contribuir
para o progresso e camaradagem entre os autocaravanistas, não e certamente o que este artigo faz, o que
ele indicia e um aparteide entre os
autocaravanistas, se e nacional e autocaravanista se não e AUTOLIXO, no
artigo B da mesmo artigo diz que se
deve prestigiar a actividade autocaravanista, eu agora ﬁquei na duvida
se a prestigiou os se estou somente
a sujar com o meu Autolixo. No site
também diz ajude-nos a defender os
direitos dos autocaravanistas, será
que se referem a todos ou só a alguns? São comentários destes artigos destes que destroem a unidade
das pessoas e corroem a estabilidade
dos clubes de dentro para fora.
O CPA que eu acho ter vindo a fazer
um bom trabalho, penso que se ira
retractar deste pequeno erro, a quem
e responsável pela revista acho bem
que tenha cuidado com o que publica isto não e um artigo que deva ser
publicado e a opinião ofensiva de alguém frustado por não poder vender
mais, que por causa da crise mundial
que esta a afectar também ao nosso
pais e a todos nós se resolveu a descarregar as suas frustrações em alguns colegas
Eu poderei estar errado e este clube
ser elitista e o Sr Garcia Belmonte e
o seu fanatismo estar certo, mas nos
estatutos do clube não diz nada sobre autocaravanas importadas, alem
disso se eu não estou em engano a
grande maioria das autocaravanas
são importadas, o chassi das mesmas de certeza que o são.
Ao Sr Garcia Belmonte, não tenho o

prazer de o conhecer e não quero entrar em considerações sobre si, mas
acho vergonhoso o que escreveu, assim como acho o mesmo de quem
publicou, D. Teresa Paiva e incompreensível a publicação deste artigo
de opinião como vosse o chamou, ele
não diz nada, não explica nada, não
ensina nada, somente diz que quem
não compra nacional e lixo, mais lhe
digo que conheço o caso de 1 ou 2
pessoas que compraram autocaravanas nacionais em stands abertos, e
que tiveram e estão a ter problemas
que sobram pela incompetência, incoerência e ambição desmedida, que
obrigou num dos casos a se recorrer
a justiça, por isso Sr Garcia Belmonte, com o seu artigo vossê não disse
nada de útil nem avisou de nada a ter
cuidado, simplesmente insultou um
monte de pessoas de bem com a sua
ambição, que me parece de um fundamentalismo vergonhoso, para alem
que quase todos os stands de autocaravanas hoje em dia tem algum
autolixo para vender, pois se alguém
chegar para comprar uma digna autocaravana nacional e tiver um Autolixo europeu para entregar vosse não
vai fazer o negocio?!?!?!?!?!? Tenha
vergonha e quem publicou e responsável pela revista tenha também vergonha pois este artigo envergonha
toda a gente de bem.
Para todos os meus companheiros
autocaravanistas ou Autolixeiros,
venho desejar umas boas viagens e
que nos continuemos a ver por aí.

José Teixeira

- Loures

Nota da redacção:
O CPA e a directora do boletim rejeitam a
possibilidade de se retratarem por opiniões que
reflectem o pensamento dos seus autores.

Anuncios ...
Vende-se

AUTOCARAVANA MONCAYO
6 LUGARES - ANO 2002
CONTACTO: Octávio Pita
Tel. 917 279 025

A redação do boletim agradece a colaboração de todos os sócios que,
com o envio das suas mensagens, contribuem para o enriquecimento
do mesmo. No entanto solicitamos que sejam o mais sucintos possível,
para que possamos incluir todas as mensagens que nos chegam.
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Na sequência de um desafio do
nosso companheiro Vitor Andrade,
um apaixonado pelas actividades
associadas ao Desenvolvimento
Local,
o
Portal
CampingCar
Portugal em parceria com a
ANIMAR (Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento Local),
iniciou em Agosto de 2008 o
Projecto
Portugal
Tradicional.
Este
projecto,
inspirado
nas
fórmulas francesas France Passion
e Bienvenue à la Ferme, pretende
dar aos autocaravanistas a hipótese
de contacto com realidades bem
diferentes do turismo de massas.
Iremos ter entrada naquele Portugal
que os nossos filhos desconhecem,
isto é, poderemos entrar no
Portugal
Tradicional.
Estamos
convictos de que será mais um
caminho para mostrarmos como o
Autocaravanismo pode constituir
uma actividade turística alternativa,
com as mais valias que nós
conhecemos e que, gradualmente,
a
sociedade
irá
reconhecer.
Esperamos
em
breve
ter
disponíveis os primeiros locais,
para
darmos
a
continuidade
merecida
a
este
projecto.
Votos de óptimos passeios em
autocaravana!

A equipa do CampigCar Portugal
Nota da redação: Pela extensão do comunicado
é-nos impossível reproduzi-lo na integra.



MIDAP-Movimento
Independente

para
Desenvolvimento
do
Auto caravanismo em Portugal
Edifício Fernando Pessoa, 4º andar
A, Praceta General
Ferreira Martins
nº 10, Miraflores
 1495 Lisboa.
tel. 214107048.
http//www.midap.


blogspot.com
email: midap.

onga@gmail.com.




  social

comunicado para
a comunicação

  
Lisboa 21 de Agosto
de 2009

Um grupo de
auto 
caravanistas

 
independentes,
com
direitos
    
e
deveres
de
cidadania
de

  
responsabilidade
social, entendeu

dever associar-se,
e constituir-se
em comissão nos termos do art.º
195º e seguintes
do Código Civil,

para reflectir, e desenvolver planos,
programas e
acções adequadas ao
 do

Desenvolvimento,
dignificação
auto caravanismo
em Portugal.




é-nos impossível
reproduzi-lo
na integra 

   
  
Nota da redação: Pela extensão do comunicado

Por esses caminhos fora ...

U

m livro para a viagem

Quem sou? Que faço aqui?
Quando o Verão termina e a silly season chega ao fim, é normal cada um
proceder a uma reavaliação do seu percurso pessoal para definir novas
etapas, novos projectos e novas prioridades. Não raro, essa reflexão pode
conduzir a uma análise da própria existência.
Vergílio Ferreira pode ser o nosso guia nessa an
análise e caminhar a
nosso lado durante tal reflexão. É essa a nossa sugestão de leitura para
este Outono de 2008: o seu romance Aparição.
Esta obra oscila entre o romance e o ensaio, pelo que, a par de uma
«história» bem contada, nos apresenta uma discussão filosófica sobre a
existência humana do homem actual.
A nível da «história», a personagem principal é um recém-licenciado
professor de latim – Alberto Soares - que vai da Serra da Estrela para
Évora, a fim de iniciar a sua carreira docente. Aí se relaciona com os
seus alunos e com a família do Dr. Moura, antigo colega de seu pai na
faculdade de Medicina, em Coimbra.
No plano reflexivo, esta personagem é o elemento «inquietador» da paz
oca das comunidades humanas: ela leva consigo a tremenda dúvida
existencial: «Quem sou, donde vim, para onde vou, o que faço aqui?».
Assim, a partir da morte do seu pai nas v
vésperas da partida de Alberto
Soares para Évora, é esta a pergunta que a sua actuação vai colocando
às personagens com quem contracena: os seus irmãos Evaristo e Tomás,
o Dr. Moura, as três interessantíssimas filhas deste – Ana, Sofia e Cristina
- , o seu aluno Carolino - o Bexiguinha , o Engenheiro Chico, o Alfredo e
ele próprio.
Obra muito marcada filosoficamente pelo Existencialismo, estas perguntas
ganham particular acuidade numa era – a nossa – em que o conceito de
Deus está vazio ou simplesmente não existe, pois, enquanto o homem
acreditara que a vida terrena era um meio de atingir a graça eterna
no Paraíso, toda a vida estava organizada nesse sentido, mas, a partir
do momento em que «os céus estão desertos» e a vida do homem é
orientada por outros valores, torna-se difícil saber o significado da nossa
existência na Terra.
Esperamos que as respostas que cada personagem dá em Aparição
possam contribuir para um melhor auto-conhecimento de cada leitor. A
nosso ver, bom será que consigamos concluir, como o protagonista, que
«a minha cidade arde sempre» mas «vou construir outra noutro lado».
Madalena Relvão

E

nergias no jardim é o tema
do IV Festival Internacional de
Jardins de Ponte de Lima, patente
até 30 de Outubro, apresentando
onze trabalhos originais e um
“repescado” de 2007.
O Festival assume-se como uma
recriação do famoso festival francês
de jardins de Chaumont-sur-Loire.
Decorre nos campos de S. Gonçalo,
entre as pontes romana e da de
Nossa Senhora da Guia, na margem
direita do rio Lima.
Gil Eannes - Navio Hospital

Exposição patente ao público até
dia 31 de Dezembro, no Navio Gil
Eannes (antiga Doca Comercial),
em Viana do Castelo.

Com o texto ITINERÂNCIAS A PARTIR DO SUL – 2
As Viagens do Ulisses
O nosso companheiro Armindo Jesus foi o vencedor do concurso organizado pelo blog
NEWSLETTER: AUTOCARAVANAS&CAMPING CARS!
Teria a redacção deste boletim todo o gosto em publicá-lo. Porém, por ser demasiado extenso,
tornou-se impossível a sua inclusão.
Pelo seu interesse pode ser consultado no site do CPA em testemunhos de viagem.
O CPA e a redacção do boletim endereçam os seus parabéns ao companheiro Ulisses.

E x é r c i t o R u s s o d e S ã o Pe t e r s b u r g o
Conhecido como o “primeiro exército
ex
da paz”
(porque empregam suas vozes em vez de armas),
o Coro, Ballet e Orquestra do Exército
Ex
Russo de São
Petersburgo re
reúne sobre o cenário uma centena de
artistas, que interpretam canções
can
populares russas
acompanhadas de espectaculares coreografias e
deslumbrantes vestuários.
vestu
Para ver, no Coliseu de
Lisboa, dia 5 de Dezembro. Um espectáculo único.

Memória viva da assistência
prestada aos nossos pescadores
da frota bacalhoeira nos mares
gelados do Atlântico Norte, sendo
igualmente, uma venerável relíquia
da frota oceânica nacional do século
XX de que é o único exemplar ainda
existente. Vamos navegando pela
ponte de comando, cozinha, casa
das máquinas, consultório médico,
gabinete de radiologia, bloco
operatório, diversos camarotes e
salas de exposições temporárias.
A sala de jantar dos oficiais foi
recuperada para sala de reuniões
e as antigas enfermarias para
pousada.

Da decoração
decora
aos acessórios de moda, passando pela fotografia e pela pintura, pode
encontrar peças
pe
de carácter único, num ambiente descontraído de mercado informal,
onde as compras só
s poderão ser feitas em dinheiro. Onde...? Se gosta de objectos
criativos e originais e tem curiosidade pelas artes alternativas, n
não pode perder
esta que é já a 16ª edição da Feira que se realiza no fim-de-semana de 20 e 30 de
Novembro, no Centro Cultural Dr. Magalhães
Magalh
Lima - Igreja do Convento de Salvador
- no Largo do Salvador, em Alfama. O evento aposta mais uma vez na exposi
exposição
e venda de artigos originais “produzidos” pelo talento e arte dos jovens criativos
portugueses.
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Por esses caminhos fora...Austria
Quando pensamos na Áustria o
ﬁlme Música no Coração, o divã
de Freud, a música Mozart, as
valsas de Strauss, os palácios
de Sissi e até Hitler vêem-nos á
memória. Hoje este país da União
Europeia é constituído por 9 estados federados independentes,
Tirol,Alta Áustria, Baixa Áustria,
Salzburgerland Caríntia, Burgenland, Estíria, Vorarlberg e Viena
que possuem governos provinciais próprios.
Fascinante pelas suas magníﬁcas
paisagens de montanha, vales, lagos, rios, cidades e vilas, a música
é omnipresente com festivais, concertos e teatros, a acontecerem por
todo o lado.
A Áustria tem uma lista de lugares e
experiências obrigatórias, integradas
no património mundial da Humanidade.
1.Centro histórico da cidade de
Salzburgo
2. Centro histórico de Graz
3. Centro histórico da cidade de
Viena
4. Palácio e Jardins de Schönbrunn
5. Linha Férrea de Semmering
6. Paisagem cultural do lago
Neusiedlersee
7. Paisagem Cultural de HallstattDachstein-Salzkammergut
8. Paisagem cultural de WachauVale do Danúbio

rodeadas de ribeiras e rios.
Parque nacional Neusiedler SeeSeewinkel, o único parque de estepes da Europa.
Parque nacional Donauauen, a
mais vasta paisagem ﬂuvial da Europa central.
Parque nacional Thayatal, os castelos, fortes e ruínas fazem parte da
paisagem.
Parque nacional Hohe Tauern, o
maior da Áustria, estende-se pelo Tirol, Caríntia e SalzbourgLand.
Possuindo vários lagos famosos, os
menos conhecidos não devem ser desprezados...alguns de água potável.
Feldsee/Brennsee, junto á cidade
idílica de Feld am Seet. Oberinnviertler Seenplatte, compreende três
lagos e é uma reserva única de natureza e pássaros.
Hintersee, perto dos famosos lagos
Wolfgangsee e Fuschlsee Fernsteinsee em Nassereith , é um dos lagos
mais bonitos dos Alpes.
Seewaldsee, em Fontanella no
Parque da biosfera de Großes Walsertal.
Grasluppteiche, no Parque Natural de GrebenzenLunzer See o único
lago natural da Baixa Áustria.
Zeller See, de água cristalina e potável.
Badesee Rechnitz, no Parque Natural Geschriebenstein, possui uma
área para camping.

Com Parques nacionais de grande dimensão, neles se pode saborear o silencio e as paisagens de ﬂora e fauna

Mercados de Natal

Desfrutar o Inverno.

Além de Salzburgo, Graz e Viena,
já mencionadas, as capitais das
províncias são locais a visitar.
Em Linz capital da Alta Áustria
nas margens do Danúbio, a igreja
Martinskirche, a mais antiga da
Áustria de 788, é um dos muitos
monumentos a apreciar.
Na capital da Baixa Austria St.
Pölten situada na margem do Traisen merecem uma visita o convento
das carmelitas e o edifício do Instituto das Senhoritas Inglesas.
Por Eisenstad sobre o lago de Mörbisch, o Palácio Esterházy, lugar de
cultura viva, e o centro antigo são
os pontos obrigatórios da capital da
Burgenland.
Klagenfurt, capital da Caríntia na
margem de um dos maiores lagos alpinos e de temperatura mais quente
da Europa, possui um dos mais belos
centros antigos.
Em Minimundus, poderá viajar por
todo o mundo em poucas horas.
No coração dos Alpes a capital do Tirol, Innsbruck, os seus monumentos convivem com sua internacional
arquitetura pós-modernista.
O Palácio Imperial de Hofburg, o
Castelo Ambras, a torre Ottoburg,
a Basílica Wilten e o Telhadinho de
Ouro, na Hofkirche narram a história
de Innsbruck. Com uma rara paisagem montanhosa, no topo do
Seegrube, situado a 2.000 mts de
altura a vista é de não perder.
Em Bregenz a capital de Vorarlberg
nas margens do lago Constanza, o
monte Hausberg Pfänder com 1.064
metros vale uma subida.
De barco chega-se à cidade medieval da ilha de Lindau e a Blumeninsel
em Mainau.
Em Wattens, os Mundos de Cristal
da Swarovski.
Um espaço cristalino espectacular.

De Novembro até ao Natal
A magia dos mercados de natal
por todas as cidades e vilas
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Por esses caminhos fora ... Austria

Áreas de serviço na Áustria - Stellplatz
Localidade

Região

Localização

Coordenadas

Serviços

Strockerau

Niederösterreich
Baixa Áustria

Pestalozzigasse Rua
Pestalozzi

N 48°23.631’ / E 16°13.147’ N
48 ° 23.631 ‘/ E 16 ° 13.147’

Todos os serviços

Pillichsdorf

Niederösterreich
Baixa Áustria

Bahnstraße 8 A
rodovia 8A

N 48°21.695’ / E 16°32.248’ N
48 ° 21.695 ‘/ E 16 ° 32.248’

Todos os serviços

St. MArtin am
Ybbsfelde

Niederösterreich
Baixa Áustria

Gemeindeparkplatz
Vila Park

N 48°09.882’ / E 15°01.184’ N
48 ° 09.882 ‘/ E 15 ° 01.184’

Todos os serviços

Klosterneuburg
kritzendorf

Niederösterreich
Baixa Áustria

Kritzendorf frente á
estação de comboio

N 48°20.149’ / E 16°17.918’ N
48 ° 20.149 ‘/ E 16 ° 17.918’

Todos os serviços

Rossatzbach

Niederösterreich
Baixa Áustria

Bundesstraße 33, no N 48°23.257’ / E 15°31.031’ N
lado oposto à cidade 48 ° 23.257 ‘/ E 15 ° 31.031’
Dürnstein

Todos os serviços

Maria Laach am
Jauerling

Niederösterreich
Baixa Áustria

N 48°19.243’ / E 15°21.563’ N
48 ° 19.243 ‘/ E 15 ° 21.563’

Todos os serviços

Eggenburg

Niederösterreich
Baixa Áustria

Arbesbach

Niederösterreich
Baixa Áustria

Ganser

N 48°29.474’ / E 14°57.410’ N
48 ° 29.474 ‘/ E 14 ° 57.410’

Todos os serviços

Oberösterreich Alta
Áustria

Pulgarn 14

N 48°16.853’ / E 14°23.988’ N
48 ° 16.853 ‘/ E 14 ° 23.988’

Todos os serviços

Badgasse, junto a
piscina,
Schloßberg
junto ao
Waldhausen im
lago
Oberösterreich Alta
Strudengau
Áustria

N 48°24.270’ / E 14°50.448’ N
48 ° 24.270 ‘/ E 14 ° 50.448’

Todos os serviços

N 48°17.052’ / E 14°57.530’ N
48 ° 17.052 ‘/ E 14 ° 57.530’

Todos os serviços

Maria Alm

Steyregg

Jausenstation
Habergbütte

Erzherzog-Karl-Ring N 48°38.730’ / E15°49.043’ N 48 Todos os serviços
19
° 38.730 ‘/ E15 ° 49.043’

Alta
Konigswinesen Oberösterreich
Áustria

Salzburg Salzburgo

Schattberg 11

N 47°23.860’ / E 12°54.213’ N
47 ° 23.860 ‘/ E 12 ° 54.213’

Todos os serviços

Hall in Tirol

Tirol

Scheidensteinstraße

ao lado da piscina Haller

Todos os serviços

Schwaz in Tirol

Tirol

Königfeldweg King

N 47°20.789’ / E 11°42.230’ N
47 ° 20.789 ‘/ E 11 ° 42.230’

Todos os serviços

junto ao
Steiermark Estíria Bergweg
estaleiro municipal

N 46°51.415’ / E 15°44.575’ N
46 ° 51.415 ‘/ E 15 ° 44.575’

Todos os serviços

Steiermark Estíria

Oberrakitsch 115,

N 46°44.318’ / E 15°44.763’” N
46 ° 44.318 ‘/ E 15 ° 44.763’ “

Todos os serviços

Bad Gams

Steiermark Estíria

Ausgeschilderter
junto a piscina

N 46°52.038’ / E 15°13.646’ N
46 ° 52.038 ‘/ E 15 ° 13.646’

Todos os serviços

Schwanberg

Steiermark Estíria

Badgasse balneário

N 46°45.817’ / E 15°12.383’ N
46 ° 45.817 ‘/ E 15 ° 12.383’

Todos os serviços

Polﬁng-Brunn

Steiermark Estíria

Badstraße

N 46°43.453’ / E 15°17.561’ N
46 ° 43.453 ‘/ E 15 ° 17.561’

Todos os serviços

Ferlach

Steiermark Estíria

N 47 29.171’ E 14 59.521’ 47
29.171 N ‘E 14 59.521’

Todos os serviços

Deutsch

Kärnten Caríntia

Ausgeschilderter
GemeindeStellplatz com
gestão de
estacionamento

N 46°31.580’ / E 14°17.850’ N
46 ° 31.580 ‘/ E 14 ° 17.850’

Todos os serviços

Söldnergasse 19

N 48°00.472’ / E 17°06.652’ N
48 ° 00.472 ‘/ E 17 ° 06.652’

Todos os serviços

Jagerberg
Mureck
Oberrakitsch

Jahrndorf

Burgenland

A grande quantidade de parques de estacionamento para autocaravanas, assim como áreas de serviço localizadas
em restaurantes, pequenos hotéis e quintas é enorme não sendo possível mencioná-las todas. Existe também
uma grande oferta de parques de campismo, habitualmente com todos os serviços para autocaravanas.
João Ribeiro
R. Fraternidade Operária, 23 - A/B
1950-157 Lisboa
Telm: 964173118

Comércio e Montagem de Vidros automóveis, Lda
Serviço Móvel

Especialistas em vidro automóvel

Desconto de 25% aos sócios do CPA na deslocação de veículos de todas as marcas e modelos. Em caso de quebra
de vidros não é preciso fazer participação do sinistro, bastando apresentar a carta verde do veículo.
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Artigos de Campismo, Lda

Artigos de Campismo, Lda

Secção de peças de origem
em Lisboa e Porto

Queremos Participar
no Seu Tempo Livre!
MARCAMPO - Artigos de Campismo, Lda.

Um Mundo
de Soluções

Av. Alm. Gago Coutinho, 56 - D 1700-031
Lisboa
Av. Colégio Militar, S/N 1500 - 179 Lisboa
Tel. 21 711 12 13 Fax 21 711 12 14
geral@marcampo.pt

NORTICAMPO - Artigos de Campismo, Lda.
Rua Oriental, 573
4455-516 Perafita
Tel. 22 998 25 80 Fax 22 998 25 89

www.marcampo.pt
www.norticampo.pt

Rua Actor Ferreira da Silva, 100 - Paranhos
4200-298 Porto
geral@norticampo.pt
Tel.
22 508 97 80

ILLERBY
H O L I D A Y

H O M E S

