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Pela dignificação e promoção do turismo itinerante
Ano 5, Numero 15
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Assembleia Geral Extraordinária
Périplo pela Andaluzia
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    QUOTAS   ANUAIS   
                                
Quota Anual  22 .00€           
                                              
Portes      0.50€           
                                                                   
Jóia de inscrição  35 .00€ 

Emissão de C.C.N.  19.00 €

Renovação  C.C.N.   17.00€             

Expediente     2.00€ 

Carnet Camp. International 15.00€

HORÁRIO DE SECRETARIA
De 2ª a 6 feira das 15h30m às 18h – (às 4ªs feiras até às 20)

Encerra no mês de Agosto

No Clube Português de Autocaravanas a dificuldade na
constituição de uma lista para formar uma direcção não 
é de hoje nem será, julgo, estranha à maior parte das 
colectividades que se vão cimentando apenas com as 
boas vontades de quem dá o seu tempo e trabalho em 
prol de um colectivo.
Fossem os cargos pagos e decerto não faltariam candi-
datos a ter a vontade de dirigir o Clube.
Mas não são. Porém tenho a certeza que todos os que 
durante estes 20 anos do Clube passaram por lugares 
nos Corpos Gerentes o fizeram com o prazer de servir o
Clube sem que o facto de não serem pagos e, antes pelo 
contrário, despenderem muitas vezes do seu próprio 
dinheiro, em trabalho para o Clube, os tivesse desmoti-
vado.
Desejo que os próximos Corpos Gerentes, que acredito 
surgirão, saibam zelar pelo Clube com a dedicação que 
ele obriga e tenham, durante o seu mandato, o saber 
para o conduzir nestes tempos de afirmação do auto-
caravanismo.
Ligado aos corpos Gerentes durante 10 anos, primeiro 
como membro do Conselho Fiscal e os últimos 6 anos 
como Presidente da Direcção, fica-me a consciência de,
a cada momento, ter feito o que julguei ser o melhor 
para o Clube.
Entendido por uns, criticado por outros, a todos os sócios 
deixo o meu agradecimento pela contribuição para um 
Clube em expansão e sem dúvida o grande represent-
ante dos autocaravanistas portugueses.
Finalmente um agradecimento sincero a todos os mem-
bros das Direcções e outros Corpos Gerentes que me 
acompanharam nestes anos.

Ruy Figueiredo 
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Assembleia Geral 
de 30 de Janeiro de 2010

A  Assembleia Geral realizou-se nas instalações do restaurante D. Nuno em Fátima, na locali-
dade de Boleiros.

102 Associados compa-
receram, tendo também 
sido permitida a presen-
ça das co-piloto que fa-
zem parte da família au-
tocaravanista. 
Iniciados os trabalhos ás 
15 horas, como previs-
to, foi pela Assembleia 
aprovada a dispensa da 
leitura da acta da AG an-
terior. 
Seguiu-se a análise ao 
Relatório e Contas da 
Direcção que foi aprova-
do. 
Na discussão e votação 
do orçamento para 2010, 

levantou-se dúvidas pelo facto de o mesmo não apresentar a projecção de algumas despesas. 
Foi explicado, pela actual Direcção, não entender orçamentar o que será de responsabilidade 
da próxima. Foi apro-
vado embora seja de 
prever a necessidade 
de um orçamento rec-
tificativo.
Não se tendo apre-
sentado qualquer lista 
de sócios para formar 
uma nova Direcção, 
foi aceite uma propos-
ta para a constituição 
de uma comissão com 
vista a envidar esfor-
ços para a constituição 
de uma lista candidata 
aos Corpos Gerentes 
do CPA.
Constituída a comissão 
foi a Assembleia suspensa, tendo a sua continuação no próximo dia 10 de Abril.

 A comissão para a constituição de uma lista   
 candidata foi formada pelos sócios:
  Nome                  Sócio
 
  Álvaro Marques     ......... 1097
  Diogo Ferreira        ......... 1102
  Francisco Gomes    ........ 6
  José Garcia              ........ 66
  José Nunes          ............ 1339
  Manuel Morganiça   ....... 61
  Rui Narciso          ........... 1869
  Ruy Figueiredo      ......... 76
  Vítor Tavares           ........ 2

4   Clube Português de Autocaravanas

Foi apresentada 
ao Presidente 

da Assembleia Geral 
uma única lista candidata 

aos Corpos Gerentes do CPA, 
solicitando a sua divulgação 

junto dos Sócios.
Por indicação do Presidente 

da Assembleia Geral é remetida
com este boletim a composição 

da Lista concorrente e o seu 
programa de acção.

Noticias do Clube ... 
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Assembleia Geral de 30 de Janeiro de 2010

Para  festejar o 20º Aniversário 
do Clube Português de 
Autocaravanas juntaram-se 160 
pessoas entre as quais 4 sócios 
fundadores.
Após a Assembleia Geral todos 
se juntaram numa sala preparada 
para o jantar e destinada ao 
Clube que permitiu que os sócios 
se envolvessem numa festa que 
era deles.
Decorreu o jantar animado, 
acompanhado pela musica dos 
nossos companheiros - «Duo 
Azul e Amarelo» - que nos 

“deram  música” também para o baile que se prolongou até as 2h da manhã.
Não faltou o bolo com os parabéns cantados 
por todos e ainda se contemplou os sócios com 
algumas prendas que, tendo sido oferecidas 
ao Clube, foram nesse dia sorteadas pelos 
presentes.
È com alegria que vemos companheiros da 
primeira hora sempre presentes e é, com 

redobrada alegria, que vemos novos companheiros a 
juntarem-se a este todo que é o nosso Clube. 
Os 30 anos encontrar-nos-ão seguramente, com o mesmo 
espírito, num Clube sempre em renovação. 



6   Clube Português de Autocaravanas

Balanço das Contas referentes a 2009

Noticias do Clube ... 

Sintese da execução financeira do CPA em 2009
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Estação de Serviço para Autocaravanas de Oleiros
Já em funcionamento, foi instalada uma Área de Serviço para Autocaravanas em Oleiros no 
distrito de Castelo Branco.
A  AS fica ao lado do novo centro de saúde de Oleiros, em frente do posto da G N R e perto 
do largo onde se faz a feira sendo possível pernoitar desde que não haja feira.

NOTA da Direcção da Revista:
A Área de Serviço para autocaravanas de Lordelo foi referencida, erradamente, no boletim anterior 
como pertencente ao concelho de Penafiel. Lordelo pertence ao concelho de Paredes.
Aqui fica a rectificação.

COIMBRA já tem Estacionamento Privativo para Autocaravanas 
A cidade de Coimbra possui, desde o final do mês de Janeiro, um parque de estacionamento 
e pernoita, destinado a autocaravanas. 
A permanência está limitada a 24 horas. 
A título provisório, foi instalada uma coluna com água para abastecimento, bem como siste-
ma de despejo de águas negras.  
O parque situa-se no Parque Verde do Mondego, frente aos Clube Nautico do lado de Sta. 
Clara e com entrada pela rotunda das Lages.

Coordenadas :N  40º 11´ 57,7”   W  08º 25´ 43,8”

Áreas de Serviço ... 
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Convocatória
Assembleia Geral Extraordinária

Ao abrigo dos actuais estatutos, convoco a Assembleia Geral Extraordinária do Clube 
Português de Autocaravanas a reunir em secção extraordinária na localidade de Vila 
Nova da Barquinha no Auditório Municipal dia 10 de Abril de 2010 pelas 14horas e 
30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos.

1.  Continuação dos trabalhos da Assembleia Geral de 30 de Janeiro de 2010

Não havendo à hora marcada número suficiente de associados, a Assembleia 
funcionará meia hora depois com qualquer número de sócios.

 Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

José Jorge Guimarães Paiva de Jesus

Noticias do Clube ... 



Após a Assembleia haverá um jantar que reunirá os 
autocaravanistas que nele queiram participar.

Noticias do Clube ...
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Iº ENCONTRO DE AUTOCARAVANISTAS 
DE VILA NOVA DA BARQUINHA 
Assembleia Geral do CPA
 
Por inciativa dos companheiros Joaquim Mação e Virgilio Gameiro   

vai realizar-se o Iº Encontro de autocaravanistas de Vila Nova da Barquinha. 
 
Por sugestão destes companheiros o CPA associa-se a este evento realizando, durante o 
mesmo, a sua Assembleia Geral no Auditório Municipal desta localidade. 
 
O CPA agradece pela pronta disponibilidade com que se puseram à disposição do Clube e 
reforçaram esforços para criar as condições necessárias á realização da Assembleia Geral. 
 
Solicitamos aos associados que façam a inscrição para o CPA, até 27 de Março, apenas 
para que possa ser organizado o espaço de estacionamento, não tendo o encontro 
qualquer custo de inscrição. O espaço de estacionamento não poderá ser assegurado a 
quem não faça a sua inscrição.  
 
Informamos que o estacionamento será organizado por ordem de chegada. 
 
A Assembleia Geral estará aberta a todos os sócios independentemente da sua 
participação no Encontro.

 

PROGRAMA
Dia 09- Sexta Feira- Recepção e estacionamento das autocaravanas 
 
Dia 10- Sábado 
 
09h00- Abertura do evento

 
10h00- Deslocação em autocarro para o passeio em barco turístico de Tancos até ao 
Castelo de Almourol (custo: 2 euros por pessoa) 

 
14h30- Inicio da Assembleia do CPA

 
21h30- Serão com a actuação do Rancho Folclórico os Pescadores de Tancos

   Seguido de música de baile  
               
Dia 11- Domingo 
 
10h00- Visita ao Bar 21 - Museu de antiguidades

 
11h30- Encerramento do encontro 

Ementa
Entradas, 
Sopa (peixe ou outra), 
Prato de bacalhau no forno
Sobremesa
Entrada
Sortidas, bebidas, vinho tinto, vinho branco,
cerveja, água, sumos, café digestivos

Marcações até 27 de Abril
Preço por Pessoa: 10.00€

(Até aos 8 anos 50%)

O Jantar será servido no restaurante A Palmeira,
junto á estação da CP, pelas 19 horas.



Noticias ...

Clube Português de Autocaravanas    9

Realiza-se de 26 a 28 de Março a 11ª  FEIRA DO FOLAR DE IZEDA. 
O convite da Presidente da Junta  Maria Rosa Galhardo Pinto Pires  a todos os autocarava-
nistas , merece  uma visita, por ocasião do evento, como forma de apoiar as localidades 
que criam condições para nos receber, como o caso de Izeda com a sua área de Serviço.
Durante a feira haverá variadas actuações de grupos musicais de diferentes estilos.

AUTOCARAVANAS - CARAVANAS - RESIDENCIAIS - ATRELADOS

Importador

STAND

��� �� �� �

Reparações Assistência Pós-Venda Peças Acessórios

Crédito Imediato até 96 Meses C/ ou S/ Entrada Inicial

Rua D. Dinis Bordalo Pinheiro 58 - 58 A

2645 - 539 ALCABIDECHE

Estrada Estoril/Sintra (junto ao Autódromo)

Tel.: 219 230 050/3/4 Fax: 219 240 136

geral@standmontecarlo.com.pt

Stand Monte Carlo

ALGARVE-E.N.125AreiasdePêra
8365-201 ARMAÇÃO DE PÊRA

(junto ao Zoo-Marine)

Tel./Fax: 282 313 411
geral@standmontecarlo.com.pt

Estoril Camping
Estrada de Manique, 1474 (cruzamento do Alcoitão

2645-131 ALCABIDECHE

Tel.: 214 601 221 Fax: 214 602 875

estorilcamping@mail.pt

M O B I L V E T T A
D E S I G N

GRUPO
STAND MONTE CARLO

GRUPO
STAND MONTE CARLO S
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EXPOCAMPING

REVENDEDOR ZONA NORTE

Rua Alberto José Correia, 83

Lugar da Victória - Calendário

4760-009 V. N. DE FAMALICÃO

T e l / F a x 2 5 2 3 1 1 1 1 3

Te l emóve l 967 070 266

http://expocamping.planetaclix.pt

expocamping@hotmail.com

AUTOCARAVANAS - CARAVANAS - RESIDENCIAIS - ATRELADOS

Campismo, Náutica
e Caravanismo, Lda. solvitur@solvitur.pt

REVENDEDOR ZONA CENTRO

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

Reparações Assistência Pós-Venda - Peças Acessórios

Crédito Imediato até 96 Meses C/ ou S/ Entrada Inicial

Serviço Camper - recolhas

Assistência-Peças-Acessórios

Crédito Imediato até 96 Meses

Com ou Sem Entrada Inicial CAMPANHA de INVERNO
GRANDES DESCONTOS

GRANDES OFERTAS

EURO CC 2010
Portugal e o CPA marcarão presença no EURO CC, que se realiza em França de 
20 a 24 de Maio,
com 30 autocaravanas que fizeram a sua inscrição através do Clube.
Desejamos a todos uma boa estadia pela Alsácia.

A Fédération Luxembourgeoise de Motor-homes
 
Convida os autocaravanistas do CPA para o seu tradicional Rallye Internacional que 
organiza desde 1991.
Realizado  perto do Rio Moselle, com visitas por barco e de autocarro, bem como a 
habitual animação nocturna, decorrerá de 10 a 12 de Setembro de 2010 com prlonga-
mento de 13 a 15 de Setembro. 
O programa e as inscrições podem ser solicitadas à secretaria do CPA.



Por esses caminhos fora ... 
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Desta vez, mantendo o local de encontro, a plantação de árvores no cimo do monte 
de S. Macário e a Sopa de “S. Macário”, iremos, em colaboração com os departa-
mentos de turismo das Câmaras de S. Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades, 
lançar um roteiro para ACs na bonita região de Lafões. Daí ter esta edição do Gesto 
o nome de “À Descoberta de Lafões”.

“Aldeias e Património”
Roteiro da região de Lafões que será entregue a cada AC. Assim, individualmente 
ou em grupo, têm o dia para ao seu ritmo descobrir a região.

Uma equipa estará disponível para prestar todas as informações necessárias e aju-
dar no que for necessário.

“Sopa de S. Macário” 

Para esta “sopa” solici-
tamos que cada partici-
pante traga da sua re-
gião cerca de 200gr de 
carne ou enchidos(este 
ano aumentamos a dose 
para que não falte nada). 
Na “Estação” em S. Pe-
dro do Sul haverá uma 
equipa de cozinheiros 
que irão recolher as car-
nes, começando aí a sua 
tarefa de fazer a “sopa”. 
Esta “sopa” é sempre 
diferente, pois é feita a 
partir e dos seus sabo-
res de origem de quem 
participa.
Os talheres e as bebidas 
são as que cada um traz 
no seu “hotel”.

Inscrições feitas em  
turismo@cm-spsul.pt 
fornecendo: 
Nome, Matrícula da AC, 
Número de pessoas 
Indicar:
Crianças 0 aos 5 anos, 
Jovens 5 aos 12 anos, 
Adultos a partir dos 12 
anos•
Na volta do correio re-
cebem toda a informa-
ção para tornar efec-
tiva a inscrição. Mais 
informações pelo 
telef.232728330
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VIAJAR COM ANIMAIS
O passaporte para animais de estimação, ou de companhia, é obrigatório para qualquer animal 

doméstico que viaje na União Europeia. 
As normas em vigor exigem que os cães que viajam na União Euro-
peia estejam sujeitos à apresentação de um passaporte, emitido por 
um Veterinário, onde conste o nome e o endereço do proprietário, 
comprovativos de identificação electrónica ou tatuagem, e de vaci-
nação anti-rábica. O passaporte inclui também as certificações das 
outras vacinas, informações relativas ao estado de saúde do animal 
em questão, assim como, uma parte dedicada aos exames clínicos e 
à legalização, de forma a permitir a utilização do mesmo passaporte 
na circulação de animais fora da União Europeia. 
Este documento só não vigora para o Reino Unido, Irlanda e Suécia, 
porque estes países têm leis mais restritas no que diz respeito à en-
trada dos animais, exigindo variados testes. Nestes países, os cães 

só podem entrar se for feito, na origem (neste caso, Portugal) um rastreio serológico à raiva: 
consoante o título de anticorpos o animal poderá entrar, mas terá 
ainda de esperar 6 meses no país de origem antes de viajar (120 
dias na Suécia).
 Além disso, a Irlanda, Malta e Reino Unido exigem desparasita-
ções contra as carraças e a ténia (Equinococose ou Hidatidose). 
A Finlândia e a Suécia exigem também o tratamento contra a 
ténia. 
Os animais devem estar identificados através de um sistema de 
identificação electrónica (microchip) ou por meio de uma tatua-
gem. A partir do dia 3 de Julho de 2011, o uso do chip será obri-
gatório para todos os animais domésticos que viajem na União 
Europeia, deixando de ser aceite enquanto identificação o método 
da tatuagem.
Quando preparar a sua viagem convêm que se informe na Embai-
xada ou Consulado do país de destino sobre as restrições impostas à entrada de animais.

Por esses caminhos fora ... 

RALLY FICC 
O próximo Rally FICC será realizado de 18 a 25 de Junho de 2010 organizado pela Croatian Camping Association,  
no parque de campismo Park Umag, em Istria, na Croácia.  
É um dos maiores parques de campismo do Mediterrâneo.  
Com animação atractiva e facilidades para as crianças, piscinas com cascatas, castelos e um navio de piratas, 
com vegetação indígena numa baía calma e pitoresca. 
Graças ao cuidado especial com o ambiente, considera-se como um verdadeiro parque “natural”. 
O parque está situado junto ao mar, a 9 km do centro da cidade de Umag.C

ISTRIA    

Istria é a maior península localizada no norte do Mar Adriático, entre o golfo de Trieste e o golfo do Quarnero. É o 
concelho mais ocidental da República da Croácia.  
Cerca de 35% de Istria é coberta por florestas, com uma vista magnífica de montanhas verdejantes, campos 
de trigo, planaltos, vales, vinhedos e olivais em encostas, e um fluxo de córregos através de vales profundos 
e ravinas para o mar. É o maior oásis verde do Adriático Norte, que conseguiu preservar as riquezas naturais, 
passada de geração em geração. 
Com clima mediterrânico, temperatura do mar atingindo 25º C e temperatura média do ar de 25º C no Verão. 
Os seus habitantes são chamados istros ou istrianos que sempre foram trabalhadores agrícolas. Povo doce, 
amável, paciente, sendo a honestidade de extrema importância, a palavra é a base de toda comunicação e 
convivência: Vo se veziva za Roge, um covik za besidu. (Um boi é amarrado a seus chifres, o homem à Sua 
Palavra). 
Tudo é caloroso e amigável: a natureza, as cidades e as pessoas. 
Pelo clima, paisagens e história são motivos que levam a considerar Istria como um destino turístico ecológico e 
saudável. 
Por isso, em 2010, indo ao 76º Rally FICC tem a oportunidade de visitar e conhecer a Croácia e a bonita 
península de Istria. 

INSCRIÇÃO NO RALLY: 
Adultos:70€  
Juniores (14 aos 18 anos):35€  
Crianças: Grátis  
Electricidade:20€ 

Fonte:FCMP
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Périplo da Andaluzia

Saímos a 5 de Novembro de 2009 da Amieira Marina, com planos para visitar Sevilha, 
Córdova, Granada e depois vadiar um pouco pela costa mediterrânica

Sevilha: cidade em que já 
tinha estado várias vezes 
mas, como em muitas outras 
que visitei, o conhecimento 
limitava-se a aeroporto, 
salas de reuniões, hotel e 
aeroporto.

Desta vez é turismo e esta 
cidade é, toda ela, um 

autêntico postal ilustrado; tínhamos-lhe destinado dois dias completos, concluímos que é 
pouco. A Catedral e a sua Giralda; a magnificente Praça de Espanha, 
o Alcazar e os seus Jardins, o espantoso Arquivo das Índias (os 
adjectivos estão-me a faltar); para os aficionados não deixar de visitar a 
Praça de Touros da Maestranza e o seu Museu. 

Nota técnica:
 a viagem da Amieira Marina para Sevilha são uns escassos 240 km. O 

alojamento escolhido para a visita de Sevilha foi a Área de Serviço para 
AC do Puerto de Gelves. Fica a escassos 4 km do centro e existe um 
serviço de autocarro por 1,25 €.

Seguia-se Córdoba no programa.

Aqui o plano da visita incluía a Judiaria com a sua Sinagoga, a Ponte Romana e a Torre 
“de la Calahorra”, a Catedral (antiga Mesquita) e o Alcazar.
A judiaria é um bairro pleno de encanto em que o tempo parece ter parado nos seus becos 
e ruelas de extrema alvura; a Sinagoga é um dos poucos exemplos de sinagoga medieval 
conservados em Espanha. Um pouco mais abaixo encontra-se na Calle Judios o monumento 
a Maimónides, judeu universal famoso como filosofo e médico.
A ponte romana atravessa o Guadalquivir entre a Porta da Ponte (construída no sec. 
XVI) e a Torre de la Calahorra; nesta antiga fortaleza árabe que já serviu como prisão 
para nobres, quartel e até escola, encontra-se neste momento instalado o Museu Vivo 
do Al Andaluz. É um museu audiovisual que apresenta a história da Córdova califal; as 
grandes correntes do pensamento dos séculos XII e XIII são representadas pelo rei cristão 
Afonso X o Sábio, pelo judeu Maimónides e pelos sábios muçulmanos Averroés e Ibn-

Arabi. Ficámos extasiados com a abertura de espírito 
destas personagens, principalmente se comparada com 
a estreiteza de vistas dos representantes actuais das três 
religiões do livro. Ainda neste museu encontra-se uma 
notável maqueta da Mesquita como ela deveria ser antes 
da transformação cristã; a maqueta é tal que fotografias 
que lhe fizemos podem enganar os menos atentos como 
se da mesquita real se tratasse.
A arquitectura, única no mundo, da Mesquita-Catedral 
retrata a história de uma época fascinante, sendo um 
testemunho da fé de muçulmanos e cristãos. Sobre a 

basílica visigótica de São Vicente foi erigida, entre os séculos VIII e X a mesquita que 
hoje conhecemos. Depois da Reconquista, os cristãos “enxertaram” uma Catedral gótica 
no coração das suas delicadas naves. Mesquita e Catedral falam-nos cada uma dos seus 
diferentes credos, com o denominador comum da sensibilidade. O visitante actual contempla 
um edifício heterogéneo formado por dois templos tão magníficos como distintos.

Por esses caminhos fora ... 



Périplo da Andaluzia (cont.)

O Alcazar é uma residência-fortaleza construída no século XIV por Afonso XI. Os seus 
muros testemunharam uma entrevista, em 1486, entre Cristóvão Colombo e os Reis 
Católicos, acontecimento registado em estatuária que 
se encontra nos magníficos jardins.
PS: As notas de visita aos monumentos foram 
efectuadas com o auxílio do Guia Verde Michelin da 
Andaluzia. 

Nota técnica: a viagem entre Sevilha e Córdova 
decorreu pela auto-estrada gratuita A4. Como 
alojamento em Córdova escolhemos o PC “El Brillante”. 
Este, tem como principal vantagem a de estar dentro 
da cidade, sendo compatível com a deslocação a pé 
aos principais locais de interesse. Está classificado como de 1ª categoria, sendo as instalações 
correctas e completas. Não possibilita ligação Internet. O seu principal inconveniente é o 
preço: 21 €/dia a AC e duas pessoas mais 5 € se quiser electricidade. O site areasac.es 
inventaria um parking possível em Córdoba denominado Parking de la Puerta de Sevilla. Fica 
situado junto do centro histórico (37º52’31’’-4º47’16’’).

Agora rumo a Granada.

Este dito popular, inscrito 
num muro do Alhambra, 
evoca a beleza desta cidade, 
da sua localização privilegiada 
e das suas impressionantes 
jóias artísticas criadas pelo homem.
Na impossibilidade de tudo ver, 
optámos pelo Alhambra, pela Catedral 
e pela Capela Real. 
A visita ao Alhambra tomou-nos um dia completo. Há que realizar, pelo menos, quatro 

visitas distintas: os Palácios Nazaries, o Palácio 
de Carlos V, a Alcazaba e o Generalife. 
Os Palácios Nazaries constituem o núcleo central 
das construções. Nada no seu exterior nos prepara 
para a sua beleza interior; a variedade e originalidade 
decorativa das suas abobadas em moçárabes, cúpulas 
e estuques, a que se unem a água e a luz enquanto 
elementos arquitectónicos fazem deles uma jóia de 
valor incalculável. Os Palácios organizam-se em torno 
de três pátios: o Pátio do Quarto Dourado, o Pátio 
dos Arrayanes e o Pátio dos Leões. É impossível 

no âmbito dum post descrever a beleza das decorações dos Palácios Nazaries: no entanto 
não queremos deixar de expressar a opinião de que os homens que sentiram a necessidade 
de se rodear de tais refinamentos deveriam ter um nível cultural muito elevado. O Alhambra 
fascina pela sua arquitectura, engalanada por água e jardins, que plasma a tradição do 
“paraíso” Corânico. Pode surpreender que um poder político, na altura em decadência, tenha 
construído essa obra-prima e que os avatares da história a tenham respeitado.
O Palácio de Carlos V, mandado construir em 1526 pelo imperador com o mesmo nome (e 
financiado com os impostos cobrados aos Mouros!) contrasta com os anteriores. O exterior 
tem alguma grandiosidade mas, na nossa opinião, pesada. A planta é de grande simplicidade, 
um círculo inscrito num quadrado; as fachadas constam de um corpo inferior pesadamente 
almofadado e de um superior compartimentado por pilastras jónicas. A decoração interior 
que se conserva é pobre. Confessamos que em comparação com os Palácios Nazaries este 
não nos conseguiu impressionar.

Por esses caminhos fora ... 
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Dá-lhe esmola, mulher,
que na vida não há nada
como a dor de ser cego

em Granada.
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Périplo da Andaluzia (cont.)
A Alcazaba é a parte mais antiga do conjunto; trata-se de um conjunto de 
fortalezas e muralhas, constituiu a parte militar do Alhambra. Na praça de armas 
existem restos do bairro castrense, dominados pelo volume da Torre da Vela, 
baluarte histórico em que foram içadas as bandeiras dos Reis Católicos aquando 
da conquista da cidade.
O Generalife é na essência uma residência de Verão que já estaria construída 
em 1319, sendo assim anterior aos outros palácios do Alhambra. Compõe-se de 
uma zona apalaçada simples, rodeada por magníficos jardins em terraços, nos 
quais mais uma vez a água joga um papel determinante.
Para a visita à Catedral entra-se pela Gran Via de Colón embora a fachada 

principal se encontre na Praça de las Pasiegas. A apreciação exterior do monumento é dificultada 
pelo seu encravamento entre 
os imóveis circundantes; de 
qualquer modo a fachada tem 
uma certa imponência embora 
sem comparação com, por 
exemplo, Chartres. O início da 
construção foi em 1518 mas, 

tendo as obras durado quase dois séculos, nasceu gótica e foi 
terminada como renascentista. O interior é majestoso pelas suas 
proporções e também pela decoração da capela principal, circular 
e muito alta. Destaca-se ainda a beleza dos órgãos.
Na Capela Real, de grande 
dignidade e riqueza são notáveis 
os túmulos em mármore dos Reis 
Católicos. Estes, desejando ser 
enterrados nesta cidade que tanta 
glória lhes tinha proporcionado 
mandaram construir, para o efeito, 

esta capela.
Aqui se deu por terminada a visita a Granada.

Nota técnica: Mais uma vez a viagem entre Córdova e Granada decorreu por auto-estrada 
gratuita. Como alojamento em Granada escolhemos o PC “Reina Isabel”. Está a curta distância 
do centro da cidade, e o transporte público pára à porta (viagem de cerca de 15 minutos, 1,10 
€). Está classificado como de 2ª categoria, as instalações são muito correctas. A ligação Internet 
custa 3 €/24 horas. Integrado na ACSI, a pernoita custa 15 €/dia . 
No caminho entre Córdova e Granada existem várias AS par AC como por exemplo em Priego de 
Córdoba (37º26’32’’-4º12’43’’) ou em Alcaudete (37º35’23’’-4º5’21’’)
Uma das principais parcelas das despesas de viagem foram as entradas em monumentos; 
para dois, no conjunto de Sevilha, Córdova e Granada e não visitando tudo, mas apenas o que 
considerámos mais importante, saíram 150 €.
A partir daqui a viagem mudou de cariz, de cultural para de natureza. De Granada fomos para o 
Cabo da Gata e depois fazer lentamente a costa sul de Espanha até Portugal.
Vitor Silva
(blog Haddock on road)

João Ribeiro
R. Fraternidade Operária, 23 - A/B
1950-157 Lisboa
Telm: 964173118

Comércio e Montagem de Vidros
 automóveis, Lda

Serviço Móvel

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.

Especialistas em vidro automóvel

Por esses caminhos fora ... 
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