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HINO DO CPA 

O Hino ou Marcha do CPA, cuja letra é da autoria da companheira Rosa Maria e 
musicado pelo companheiro Almeida Costa, foi pela primeira vez entoado em 30 
de Janeiro de 1993 pela ocasião do 9º Encontro do CPA realizado em Alcobaça.

Cumpre-nos assinalar com pesar o falecimento no 
dia 15 de Abril do sócio nº17, Júlio António de 
Almeida Costa, vítima de doença prolongada. Este 
companheiro destacou-se enquanto dirigente da FCMP 
(actualmente era seu vice-presidente) e a quem o CPA 
fica a dever a música do hino que aqui se recorda. À 
família enlutada a direcção do CPA apresenta sentidas 
condolências.

Vamos todos sobre rodas,
as rodas nos vão levar
por esses caminhos fora,
vem connosco acampar.
Vamos pela estrada fora, 
nesta senda caminhemos,
e à noite, junto ao fogo,
ao CPA cantaremos.

Ao frio, à chuva e ao sol,
estaremos com certeza
convivendo como irmãos
e amando a natureza.
Amigo e companheiro,
junta-te a nós e verás
como é bom viver a vida
que o campismo nos traz.

Vamos todos sobre rodas,
as rodas nos vão levar
por esses caminhos fora,
vem connosco acampar.
Vamos pela estrada fora, 
nesta senda caminhemos,
e à noite, junto ao fogo,
ao CPA cantaremos.

Lá, lá, lá.............................
...........................................
...........................................
Vamos pela estrada fora, 
nesta senda caminhemos,
e à noite, junto ao fogo,
ao CPA cantaremos.

A última presença do companheiro Almeida Costa (primeiro a 
contar da direita) numa actividade do CPA no VII Acampamento 
em Castelo Branco em Abril de 2005. 
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“Vamos pela estrada fora,
nesta senda caminhemos,
e à noite, junto ao fogo,
ao CPA cantaremos.”

Imagens do 9º Encontro do CPA

O AUTOCARAVANISTA

HORÁRIO DA SECRETARIA

O Horário de atendimento é de 
2ª a 5ª feira das 15h30 às 18h. 
À 4ª feira prolonga-se o período 
de funcionamento até às 20h.

PAGAMENTO DE QUOTAS NO ESTRANGEIRO

Para os sócios residentes no estrangeiro, solicita-
mos que NÃO enviem cheque devido aos eleva-
dos encargos inerentes. É preferível transferência 
bancária a partir da conta do sócio. Os dados da 
conta do clube são:

Código Swift: CGDIPTPL

IBAN: PT50003506980001451653050
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Ao longo do tempo temos tido várias metas 
a alcançar, umas mais difíceis outras mais 
fáceis, mas lá vamos conseguindo levar a 
água ao nosso moinho. Com a reformulação 
deste Boletim mais um objectivo foi 
conseguido.
Muitas horas de acompanhamento familiar 
e de sono foram roubadas para fazer sair 
o primeiro número de O Autocaravanista.  
A adaptação às rotinas de trabalho da nova 
tipografia com que passámos a trabalhar 
originou algum atraso na publicação, mas 
o resultado está à vista de todos. Tenho que 
me juntar aos diversos companheiros que 
têm feito chegado ao nosso Clube as justas 
felicitações para os que trabalharam por 
forma a o tornar possível. Para eles vão os 
meus mais sinceros parabéns pelo resultado 
alcançado. O CPA ficou mais rico, bem 
hajam os obreiros.

Como para nós o bom é inimigo do óptimo, 
vários contactos estão a ser efectuados para 
que novas ajudas financeiras e contributos 
escritos possam vir a enriquecer a nossa 
Revista.

Também de parabéns está Vermoil, pois 
a inauguração da sua Área de Serviço foi 
um sucesso. Houve uma certa tristeza pela 
ausência de outras entidades que nestas 
situações se costumam fazer representar, 
nomeadamente a FCMP, tendo o CPA sido 
o único clube presente. Fruto do esforço de 
divulgação e mobilização feito pelo CPA, a 
esmagadora maioria das duas centenas de 
autocaravanistas presentes são sócios do 
CPA.
Fomos convidados a voltar. Pela nossa 
parte, reiteramos aos companheiros 
Manuel Geraldo e Adelino Bento o nosso 
reconhecimento por esta infra-estrutura ao 
dispor dos autocaravanistas. É uma honra 
contar com eles entre os sócios do CPA. 
Que o seu exemplo floresça. 

No fim de semana seguinte fomos até 
Castanheira de Pêra onde se viveu mais 
uma jornada de confraternização e de 
consagração do autocaravanismo, numa das 
maiores concentrações de autocaravanistas 
que já se fizeram em Portugal. Tivemos 
presentes mais de 150 autocaravanas e mais 

de 350 pessoas. Foi o primeiro Encontro 
organizado por esta Direcção. O grande 
número de sócios que responderam à 
chamada, as caras novas que se chegaram ao 
nosso convívio e o bom ambiente reinante, 
levam-nos a interpretar como justas as 
felicitações que nos têm sido dirigidas, ao 
mesmo tempo que nos dão novas forças 
para continuar a servir o autocaravanismo.
Os nossos agradecimentos à Câmara 
Municipal de Castanheira de Pêra, 
nomeadamente ao seu presidente, o Prof. 
Fernando Lopes e aos seus colaboradores,   
Eng. José Pais, Filipe Lopo e Elizabete 
Rodrigues. 
Como é sabido, de Castanheira de Pêra 
deslocámo-nos à Expolazer, na Batalha, 
tendo contribuído decisivamente para a 
animação do recinto da Feira. Por isso é-nos 
grato receber o agradecimento da Expolazer 
na pessoa da Dra. Ana Deus, agradecimento 
que daqui reenvio a todos os companheiros 
que contribuíram para o sucesso da jornada.

Mas, nem só de festa foi a vida do 
autocaravanismo em Abril. 
Primeiro, a companheira Maria Odete 
Cabral deixou de integrar a Direcção do 
CPA apresentando para tal motivos de 
ordem pessoal. O seu lugar foi entretanto 
preenchido pelo companheiro Nuno Ribeiro 
que havia sido eleito como suplente.
Depois porque me cumpre assinalar que 
o campismo está mais pobre. Faleceu o 
companheiro Júlio Almeida Costa sócio nº 
17 do CPA. Foi o autor da música do hino 
do nosso Clube. Se a memória não me falha 
foi estreado no 9º Encontro do CPA, no 
segundo ano do clube, realizado no parque 
de campismo de Alcobaça em 30 de Janeiro 
de 1993.
Sempre pronto a defender e a lutar pelas 
causas do campismo, deliciou-nos com a 
sua viola sempre presente nas aberturas e 
nos fechos dos acampamentos além dos 
fogos de campo por este país fora. A última 
presença em actividades do CPA foi no VIIº 
Acampamento em Castelo Branco no ano 
passado.
Ao mesmo tempo que noutra página da 
Revista lhe prestamos o nosso tributo, mais 
uma vez apresentamos à família as mais 
sentidas condolências.

Impressão:
Turismega e MB&F
Zona Industrial FCA-2 Salemas
2670-769 Lousa
e-mail: turismega@gmail.com

Isenta de Registo na ERC, ao abrigo do De-
creto Regulamentar 8/99 de 9/6, Artigo 12º, 
nº1-a).

FÓRUM DO CPA
Já visitou o fórum do CPA?
Inscreva-se e partilhe as suas experiên-
cias on-line.
http://cpa-autocaravanas.com/forum

Boletim Informativo do Clube Português de Autocaravanas
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DECO ANALISA PARQUES 
DE CAMPISMO

A DECO PROTESTE inspeccionou 
20 parques e todos chumbaram por 
apresentarem falhas de segurança 
graves. Destes, os da Figueira da 
Foz, Praia do Pedrógão, Orbitur 
Valverde, Monte Gordo e Camping 
Albufeira deveriam fechar para obras. 

Após uma visita anónima, entre Julho e 
Agosto de 2005, aquela associação de 
consumidores verificou que a segurança 
não é a palavra de ordem nos parques 
de campismo. Muitas vezes, a única 
saída de emergência que existe é a 
entrada do recinto que, para piorar, é 
fechada durante a noite. As restantes 
“saídas” estão fechadas a cadeado ou 
só são abertas durante algumas horas 
do dia. Além disso, a maioria dos locais 
inspeccionados tem vedações em arame 
ou muros altos em todo o perímetro, 
por vezes com arame farpado no topo. 
Outras falhas são a pouca distância 
entre tendas ou caravanas, os grandes 
aglomerados com estreitos caminhos 
labirínticos, os grelhadores individuais 
nos parques integrados em florestas e as 
garrafas de gás junto às tendas. Ou seja, 
todos os locais analisados apresentavam 
um elevado risco de incêndio.
A legislação que regulamenta os parques 
de campismo públicos tem nove anos.
Em 2002 foi publicada nova lei cuja 

diferença essencial é abranger os 
parques privados, que estavam excluídos 
da mais antiga. Infelizmente, continua 
omissa em muitos aspectos importantes.
É o caso da quantidade de saídas de 
emergência em função da dimensão do 
parque e a sua distribuição, os metros 
máximos a percorrer pelos campistas até 
chegar a uma saída e o tipo de fecho das 
portas, bem como o sentido de abertura 
das mesmas, entre outros aspectos.

Este estudo foi feito com o apoio da 
Comissão Europeia. Logo, a DECO 
PROTESTE espera que o mesmo 
dê origem a uma directiva que 
obrigue os parques europeus a ter o 
mesmo elevado nível de segurança.

Aquela associação pede, ainda, que o 
Ministério da Economia e da Inovação 
complete e melhore a lei aplicável 
a estes espaços. De facto, considera 
inadmissível que alguns possam ficar 
dispensados, pela câmara municipal, 
de realizar as devidas alterações se 
as mesmas “forem materialmente 
impossíveis ou comprometerem bastante 

a rentabilidade do parque”. Quanto 
às câmaras, devem ser mais eficazes 
na fiscalização e terem a coragem 
de melhorar o estado dos parques.

A DECO defende, também, que os 
proprietários dos parques ajam sem 
esperar pela fiscalização. São bem vindas 
medidas como proibir carros dentro dos 
recintos, instalar portões com barras 
antipânico, implementar uma distância 
mínima de dois metros entre tendas e 
caravanas e construir mais caminhos. 
Quanto às instalações eléctricas, deve 
haver apenas duas ou três tomadas 
por disjuntor e um diferencial de 30 
miliamperes para cada seis tomadas, 
além de cabos com menos de 20 metros. 
Para completar estas medidas, convém 
criar panfletos em, pelo menos, duas 
línguas, com a planta do parque e as 
recomendações de segurança, e distribuí-
los a todos os campistas, à chegada.

Por fim, os próprios campistas podem 
ter alguns cuidados. Por exemplo, evitar 
grelhadores a carvão junto das tendas 
ou árvores, preferir as garrafas de gás 
para campismo em vez das de tamanho 
doméstico e, se houver um parque de 
estacionamento, deixar lá o seu carro. 
Acima de tudo, estas medidas servem 
para aumentar a sua segurança.”

PRO TESTE, Abril de 2006

AUTOCARAVANAS     
PROIBIDAS NO PARQUE 

DA CANÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de 
Coimbra, Carlos Encarnação, garantiu 
ontem na Assembleia Municipal que o es-
tacionamento de autocaravanas na Praça da 
Canção não será permitido, pois trata-se de 
«concorrência desleal» com o novo parque 
de campismo municipa.
Encarnação respondeu assim à interven-
ção do deputado socialista Carlos Cidade, 
que propunha a criação do mínimo de 
condições na margem esquerda do rio para 

que as autocaravanas pudessem estacionar. 
O deputado considerou que tais adaptações 
não sairiam caras à autarquia e, ao mesmo 
tempo, permitir-se-ia aos turistas desfruta-
rem de um local aprazível.
A sua intervenção incidiria ainda num 
episódio ligado a campsitas europeus, 
que propuseram à câmara uma iniciativa 
ambiental, mas que acabou por não se 
concretizar face à falta de local para parar 
as autocaravanas. Encarnação deixou en-
tender que a situação que se tem observado 
no Parque da Canção terá os dias contados 
e acabou por justificá-la com a falta de 
placas indicativas, quer da interdição de 
estacionamento junto ao rio, quer do lo-

cal do novo parque de campismo, situado 
no Areeiro. «Caravanas e tendas só no 
parque de campismo e ponto final», 
rematou o autarca.

DIÁRIO DE COIMBRA, 22 de Abril 2006

NOTA DA REDACÇÃO: A Direcção do 
CPA reunida no passado dia 4 de Maio 
decidiu reagir a esta situação lamentável 
e endereçou ao elenco autárquico da 
Câmara Municipal de Coimbra e Orgãos 
de Informação locais uma carta aberta 
que reproduzimos na última página deste 
Boletim.
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BODAS DE OURO DO STAND MONTE CARLO  por Rui Figueiredo

No dia 6 de Maio, o Stand Monte Carlo comemorou 
o primeiro cinquentenário de existência. Para 
comemorar a ocasião os responsáveis pelo  Stand 
Montecarlo organizaram uma 
celebração para a qual convidaram 
os seus clientes e alguns amigos, 
onde entre eles se encontra o CPA. 
A concentração efectou-se 
pelas 11h30 no stand junto ao 
autódromo do Estoril, onde foi 
possível visitar a agradável 
exposição de autocaravanas 
patente neste local. De 
entre os vários convidados 
encontravam-se vários 
sócios do clube, o que 
permitiu várias trocas 
de impressão e animados diálogos. 
Cerca das 12h30 deslocamo-nos até à Quinta Casal da 

Ribeira onde foi servido o almoço comemorativo. As 
entradas foram servidas no jardim desta Quinta que 
aliado ao bom tempo que se fez sentir, proporcionou 

mais um agradável momento de 
convívio entre os convidados.  
Segui-se o almoço e o espectáculo 
cuidadosamente preparado com 
palhaços e bailarinas da dança 
do ventre, que imprimiram 
uma excelente animação à 
festa. Para finalizar os cerca 
de 215 convidados e amigos 
entoaram os “Parabéns 
a você” e cortaram o 
bolo acompanhado com 
champanhe.
Foi uma bonita festa de 

aniversário que espero se repita por muitos mais 
anos.

IMPORTADOR

IMPORTADOR
CONCESSIONÁRIO

AUTOCARAVANAS - CARAVANAS
ACESSÓRIOS

Rua D. Dinis Bordalo Pinheiro, 58/58-A - Estr. Estoril/Sintra (Jto Autodromo) - 2645-539 ALCABIDECHE
Telef. 219230050 - Fax 219240136 - www.standmontecarlo.com.pt - email: geral@standmontecarlo.com.pt

AUTOCARAVANAS - CARAVANAS
ACESSÓRIOS

Estrada de Manique, 1474 - Várzea de Manique (Alcoitão) - 2645-131  ALCABIDECHE
Telef. 214601221 - Fax 214602875 -  Email: estorilcamping@mail.pt
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Autocaravanismo versus campismo: dormir no carro é 
acampar?    por Raul Lopes 
É frequente ver-se quem confunde 
autocaravanismo com campismo. Daí a 
achar-se que pernoitar em autocaravana 
no espaço público é fazer concorrência 
desleal aos Parques de Campismo vai um 
pequeno passo. As consequências desta 
confusão manifestam-se na discriminação 
e mesmo perseguição às autocaravanas, 
como se os autocaravanistas fossem 
perigosos delinquentes à solta. Convém 
pois esclarecer o que é o autocaravanismo e 
a sua relação com o campismo.
Sem entrar em grandes detalhes nem em 
preciosismos conceptuais, pode resumir-
se o autocaravanismo a uma forma de 
turismo itinerante em que as pessoas se 
fazem transportar num veículo legalmente 
adaptado e dotado de autonomia logística 
para nele viver: a 
autocaravana. 
A) Uma autocaravana 
dispõe, no mínimo, 
de casa de banho, 
lava-loiça, sistema 
de armazenamento 
de água potável, 
depósito(s) de águas 
usadas, sistema 
energético próprio, 
alternativo ao do motor, 
usado para iluminação 
e para a alimentação 
de equipamentos como 
o frigorífico. Dispõe 
ainda de espaço 
interno adequado a aí 
comer e dormir. Todas 
estas alterações no 
veículo estão sujeitas 
a especificações técnicas regulamentadas 
por lei, sendo homologadas como veículos 
automóveis ligeiros de passageiros (excepto 
quando com mais de 3500Kg). Estão 
sujeitas a regime fiscal próprio, pagam 
imposto de circulação e têm um regime 
apertado de inspecções periódicas. Ou seja, 
as autocaravanas não são nenhuns perigosos 
monstros foragidos à lei. Muito menos 
esconderijos para práticas comerciais 
ilícitas. 
B) Por sua vez, os autocaravanistas não são 
vendedores ambulantes clandestinos! Os 
autocaravanistas são praticantes do turismo 
itinerante, pessoas com uma certa atracção 
pela aventura. Viaja-se sem percurso 

rigidamente definido, chega-se e parte-se 
sem hora marcada. Está-se enquanto nos 
sentimos bem, até que se procura outro local 
onde mergulhar na natureza ou na cultura 
que cada esquina das cidades testemunha. 
Como pessoas que são, não é fácil tipificar 
os autocaravanistas: há entre nós todo o tipo 
de pessoas. Mas uma coisa é certa, não são 
pessoas muito dadas à rotina. Daí o gosto 
pelo autocaravanismo. Quanto ao resto, os 
autocaravanistas não são menos cumpridores 
da Lei do que os restantes cidadãos. Pelo 
contrário, adoptam voluntariamente um 
código de conduta que assumem como 
integrante da identidade do autocaravanista. 
Tal código está bem expresso na Cartilha 
do Autocaravanista que o CPA adoptou. 
Os autocaravanistas respeitam o ambiente 

porque amam a natureza. Respeitam o 
espaço público porque ele é a sua casa, 
porque se alimentam da diversidade de 
culturas dos povos que visitam e com quem 
partilham esse espaço público. Gostam de 
ser bem recebidos, por isso tratam bem e 
respeitam quem os recebe!
Esclarecido o que é o autocaravanismo, 
outra questão se impõe: um autocaravanista 
é um campista? Definitivamente, não! 
Um autocaravanista pode fazer campismo 
fazendo-se deslocar até ao Parque de 
Campismo numa autocaravana. Mas não 
é forçoso, nem do ponto de vista técnico 
nem legal, que o autocaravanista recorra 
aos Parques de Campismo. Mesmo quando 
o faz, como frequentemente é o meu caso, 

isso não reduz o autocaravanismo ao 
campismo. O campismo tem dimensões que 
são estranhas ao autocaravanismo, e, por 
outro lado, o autocaravanista é um turista 
itinerante que pode gostar de acampar ou 
pode simplesmente gostar de andar estrada 
fora de cidade em cidade. Hoje em dia, o 
autocaravanista é mais um solitário errante, 
do que um membro de tribo sedentária.
Quem chega a um Parque de Campismo 
com uma tenda na mala do carro deixa de 
ser campista ao sair do Parque e passa a ser 
condutor de um veículo em igualdade de 
circunstâncias com os outros condutores que 
não transportam nenhuma tenda na mala. Em 
conformidade com isto, a FCMP reclama a 
tutela do campismo, mas reconhece ao 
ACP (Automóvel Clube Português) a 

representação dos 
a u t o m o b i l i s t a s , 
mesmo dos que fazem 
campismo. Trata-se 
de duas dimensões 
c o m p l e m e n t a r e s 
e não redutíveis. 
Similarmente, o 
autocaravanista é 
campista enquanto está 
no interior do Parque, 
deixa de o ser quando 
sai de lá e estaciona 
a sua autocaravana 
em conformidade 
com o que estabelece 
o Código da Estrada 
para ir visitar o Museu 
da terra, saborear 
a gastronomia 
local, assistir a uma 

festividade, a um espectáculo cultural ou 
simplesmente fazer compras ou registar 
umas fotos. Nestas circunstâncias, porque 
haverá o autocaravanista de ser tratado pela 
lei de maneira distinta dos turistas que se 
comportam da mesma forma mas se fazem 
transportar em veículos não transformados?
Os autocaravanistas têm consciência de 
que precisam de ter um comportamento 
irrepreensível, que quando querem abrir 
o toldo, espalhar a "tralha" e fazer uns 
grelhados, isto é, quando querem acampar, 
só o podem fazer nos Parques de Campismo. 
Mas as autoridades também precisam de 
entender que estacionar e, eventualmente, 
pernoitar numa autocaravana não é 
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acampar. Ou será que dormir dentro de um 
carro é acampar? Não conheço qualquer lei 
que legitime essa interpretação, mas se ela 
existe então percorram-se as ruas de Lisboa 
pela madrugada e enviem-se para o Parque 
de Monsanto todos os que se deixaram 
dormir dentro de automóveis estacionados 
na via pública.
A ideia de que as autocaravanas só podem 
estacionar em Parques de Campismo 
não tem qualquer fundamento legal ou 
mesmo técnico. Tal ideia, que alimenta a 
discriminação legal das autocaravanas e a 
perseguição aos autocaravanistas não tem 

outra justificação que não seja a defesa 
de interesses económicos corporativos 
conservadores e bloqueadores da 
competitividade da oferta turística regional. 
Nas localidades e cidades do Centro da 
Europa onde os cerca de 2 milhões de 
autocaravanistas europeus são turistas 
bem-vindos, os Parques de Campismo estão 
cheios de autocaravanas, sem ser preciso 
impedir o seu estacionamento no exterior. É 
que quando os Parques oferecem atractivos 
aos autocaravanistas, naturalmente estes 
procuram-nos para neles se instalar e 
desfrutar de aí estar (coisa que tarda em ser 
percebida entre nós). 
Os Parques também concorrem com os 
Hotéis, desde logo no aluguer de bungalows 
e residenciais, mas não me consta que 
exista qualquer lei a dizer que é proibida 
a sua coexistência. O que a boa doutrina 
económica diz é que devem concorrer, 
disputar os seus segmentos de mercado, 
para aumentar a eficiência económica e a 
competitividade da oferta turística regional. 
Se assim é, então porque deve a lei ser 
diferente quando se trata de autocaravanas, 
defendendo-se coutadas de interesses 
corporativos em vez de se promover a 
modernização dos Parques de Campismo e 
a valorização das potencialidades turísticas 
dos destinos favoritos dos autocaravanistas? 

Parece haver quem esquece que o 
Mediterrâneo é já ali ao dobrar da esquina, 
que os autocaravanistas estão habituados a 
andar estrada fora, e que para os portugueses 
e para os autocaravanistas europeus, 
Espanha é um bom destino alternativo.
Ahh! Dirão alguns que a interdição de 
pernoitar à beira mar (como a que é 
estabelecida pelo diploma legal enquadrador 
dos Planos de Ordenamento da Orla 
Costeira) se justifica por razões ambientais. 
Se fosse essa a razão, os autocaravanistas 
conscientes só poderiam aplaudir. Mas 
se assim fosse então não se permitia o 

estacionamento durante o 
dia, proibindo-o durante 
a noite exactamente nos 
mesmos sítios onde se 
permite o estacionamento 
a outros veículos. Pior, se 
fosse essa a verdadeira 
razão, não se remetiam 
as autocaravanas para 
Parques que de campismo 
muitas vezes só têm o 
nome, não se permitiria 
que continuassem 
abertos recintos de 
acantonamento em tendas 
de lona designados por 
Parques de Campismo 

onde não existe qualquer área de serviço 
para autocaravanas. Ou seja, em nome do 
ambiente quer-se obrigar os autocaravanistas 
a ir dormir ao Parque, paga-se aí a estadia, 
mas vem-se à rua despejar o depósito das 
águas sabonetadas saídas do lava-loiça, do 
lavatório e do duche. Nas autocaravanas 
com sanita náutica o mesmo acontece com 
os esgotos da sanita. Não faz sentido! Este 
argumento não é sério.
Concluindo. Estacionar adequadamente 
autocaravanas no espaço público não 
é concorrência desleal aos Parques 
de Campismo. Proibi-lo, isso sim, é 
proteccionismo próprio do Estado Novo 
inibidor da livre concorrência que a 
Constituição da República Portuguesa 
postula, é ignorar os interesses dos 
consumidores-turistas e alienar ao 
conservadorismo as potencialidades 
turísticas locais.
Se há superiores interesses colectivos que 
se impõe acautelar, se há que lidar com 
donos de autocaravanas que não sabem ser 
autocaravanistas, então preencha-se o vazio 
legal existente sobre o autocaravanismo, 
promovam-se infra-estruturas de apoio 
ao turismo itinerante e, em consequência, 
punam-se os comportamentos menos 
correctos dos autocaravanistas, mas não se 

persigam as autocaravanas. 
Proibir que se acampe fora dos Parques de 
Campismo, todos concordamos. Confundir o 
estacionamento de autocaravanas no espaço 
público com acampar, ou é má fé, ou é um 
equívoco prejudicial ao desenvolvimento do 
turismo das localidades onde ocorre.

PARRACHO

rent
Aluguer de

 
Autocaravanas

parracho@parrachoautomaveis.pt

www.parrachoautomaveis.pt

Reservas

219617099

Consulte os nossos
 Pacotes Promocionais

Estrada da Granja do Marquês
Ral - 2710-142 Sintra
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32º ENCONTRO DO CPA   por Nuno Ribeiro

Realizou-se de 7 a 9 de Abril o 32º Encon-
tro do CPA. Foi nossa anfitriã a formosa 
vila de Castanheira de Pêra que nos brin-
dou com uma irrepreensível recepção.  O 
Presidente da Câmara, o Prof. Fernando 
Lopes, pôs à nossa disposição tudo o que 
lhe foi solicitado de modo a levarmos a 
efeito mais um momento importantissímo 
para o movimento autocaravanista portu-
guês. Estiveram presentes cerca de quatro 
centenas de pessoas e mais de centena e 
meia de autocaravanas, demonstrando a 
grande vitalidade do nosso Clube. Foi um 
claro momento de afirmação e de esperan-
ça no futuro que a actual direcção espera 
corresponder às melhores expectativas 
criadas por esta manifestação de  vitali-
dade do único clube português dedicado 
exclusivamente ao autocarvanismo.
A concentração de autocaravanas 
começou na tarde de sexta-feira no campo 
de futebol de Castanheira de Pêra e à noite 
já se percebia o sucesso desta actividade 
pelo elevado número 
de sócios presentes. 
Durante a manhã de 
sábado realizaram-
se as inscrições no 
encontro e enquanto 
uns afinavam a pon-
taria no torneio de 
chinquilho, outros 
aproveitavam para 
visitar a vila e o seu 
mercado. À tarde realizou-se um passeio 
pedestre à Serra da Lousã. Inicialmente 
estava prevista a utilização de 2 auto-
carros, mas devido à intensa actividade 
desportiva e cultural desta vila, apenas 

podemos utilizar um autocarro pelo que 
as visitas se arrastaram durante toda a 
tarde. Porém a boa disposição e o enorme 
sentido de bem receber dos colaboradores 

da câmara municipal, dissiparam qualquer 
possível mal estar pela espera em realizar 
a visita. Foram 6 viagens de ida e volta 
sempre acompanhadas com importantes 

e pertinentes explicações sobre o tra- 
balho que se faz por aqui na prevenção 
e na salvagurada deste imenso pulmão 
verde que é a Serra da Lousã. Na página 
seguinte podemos ler e entender a forma 
apaixonada como se vive o dia a dia e o 
empenho posto em proteger esta serra.
Não podemos deixar de agradecer toda a 
colaboração recebida da Câmara Munici-
pal, em especial ao Prof. Fernando Lopes, 

ao Eng. José Pais, ao Filipe Lopo e à Eli-
zabete Rodrigues. 
À noite tivemos um saboroso jantar de 
porco no espeto servido num dos restau-
rantes da vila. No final tivemos a actuação 
de um grupo de folclore local que animou 
os companheiros presentes.
No dia seguinte após a cerimónia de 
encerramento em que todos entoaram 
em uníssono o Hino do CPA e a canção 
da Despedida, alguns dos companheiros 
seguiram em caravana em direcção à   
Batalha com o propósito de participarem 
na Expolazer que encer-
rava neste dia. Foram 
mais de seis dezenas de 
autocaravanas que deram 
um colorido muito espe-
cial ao encerramento da 2ª   
edição desta feira dedica-

da ao campismo nas suas várias variantes, 
e em que o CPA marcou presença com um 
stand próprio e bastante concorrido.
Como notas finais deste encontro, a di-
recção do CPA queria alertar e lamentar  o 
facto de se terem registados alguns despe-
jos dentro e fora do recinto do campo de 
futebol. Os despejos são para serem feitos 
nos locais indicados e não na via pública.
Outra situação detectada foi a existência 
dos nossos “cãopanheiros” soltos  e sem 
vigilância no recinto do encontro. Os nos-
sos amigos de 4 patas são sempre bem-
vindos, mas deverão andar sempre de 
trela de modo a não incomodar os outros 
companheiros e “cãopanheiros”. 
Esperamos que estas situações não se 
voltem a registar em futuros encontros.
Entretanto o 33º Encontro do CPA já está 
ser planeado e o local na zona norte es-
colhido para a sua realização é Estarreja, 
onde poderemos apreciar a Ria de Aveiro 
em todo o seu explendor. Como já defeni-

do anterior-
mente este 
e n c o n t r o 
r e a l i z a r -
se-á entre 
22 e 24 de 
Setembro. 
O programa 
e demais 
pormeno-
res serão 

publicados no próximo Boletim.

     

(NR: Fotos dos companheiros Manuel Domingues 
e Raul Lopes)

33º ENCONTRO DO CPA

ESTARREJA

22 a 24 de Setembro

Companheiros venham passear connosco na Ria de Aveiro. Mais 
informações serão dadas no próximo Boletim.

Grande Manifestação de Vitalidade do Autocaravanismo
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A NATUREZA SEDUZ-NOS    por José Pais

A Natureza seduz-nos e a sedução é a 
excitação da vida.
Na Natureza, a vida jorra a cada instante 
em fortes cenários, que nos rodeiam por 
todos os lados e dos quais também fazemos 
parte. Ora, se formos indiferentes à vida 
que nos rodeia, 
é não estarmos a 
“apanhar” a vida em 
toda a sua plenitude 
e com todos os 
nossos sentidos. 
No fundo, é não 
sabermos aproveitar 
a nossa própria vida 
e o nosso espaço, no 
nosso tempo. 
Com o conhecimento e na descoberta da 
Natureza, estamos certamente mais perto 
de encontrar a felicidade de viver.
A Natureza com a sua magnificência atrai-
nos, arrebata-nos e envolve-nos numa 
comunhão conjunta. E nós, de um certo 
modo, não somos nada; tão simplesmente 
existimos na nossa insignificância. Nós 
que até somos o centro do Mundo (para 
nós, é claro!), onde tudo acontece à nossa 
volta e quanto maior for essa sensação 
de partilha, de contacto benéfico com 
os outros e obviamente com a Natureza; 
maior é a nossa força e razão de estar e ser 
na nossa pequenez moral, física e social.
Embrenhados em plena Natureza, o desejo 
de descoberta – e há tanto e sempre mais a 
descobrir – é espontâneo e crescente, com 
a curiosidade a despertar em nós o desejo 
de palmilhar mais e mais território, com 
todos os sentidos a fervilhar de espanto.
Talvez seja um exagerado, mas quem 
não se vislumbra a contemplar o belo 
e a viver determinadas ocasiões pela 
primeira vez; observando, sentindo, 
explorando e descobrindo, numa 
excitante aprendizagem, é porque está 
simplesmente a desperdiçar o melhor da 
vida.
E nós aqui, bafejados pela sorte, pois 
temos mesmo ao lado uma Serra 
encantadora. A Serra não é um obstáculo 
– a Serra é riqueza, é vida, é memória, é 
história. É um privilégio. 
A Serra, pelo menos a mim, puxa-me 

para um encontro mútuo, numa partilha 
de afinidades. E está lá todos os dias e 
desde sempre. O momento pode até ser 
muito efémero, mas acarreta a carga 
mais profunda de imagens, cores, formas, 
texturas e aromas, num movimento vital 

e vibrante do eterno 
perpétuo; quantas 
vezes, a partir do 
nada e do efémero. 
E é aí que reside a 
maior riqueza da 
vida; do aparente 
nada e do possível 
nenhures, mas que 
nos faz crescer e 
acontecer com toda a 

força e a maior satisfação do viver. 
Para esse simples e efémero momento, 
temos inclusive todo o tempo do Mundo, 
como dizia o nosso amigo e que todos 
os dias nascem belos e criativos, como 
já ouvi dizer ao povo, assim como a 
esperança é permanentemente renovada 
em cada Homem que nasça.
A ligação de determinados Homens, 
de determinadas culturas e das suas 
memórias à terra, 
às suas árvores 
centenárias, aos 
seus espaços 
míticos, apresenta 
qualquer coisa de 
inexplicável, que 
é justificadamente 
espiritual. E assim 
também parece 
compreendermos 
melhor o que 
ainda existe de 
desconhecido na Natureza e até na nossa 
vida.
No vosso Encontro, julgo terem tido 
uma pequena oportunidade para melhor 
descobrirem mais um cantinho do 
nosso país, um recanto muito especial, 
um cenário de todo o tamanho, num 
bocadinho de tempo bem merecido e 
que no seu conjunto deixou boas marcas. 
O convite continua de viva voz a ser 
lançado, a vontade de vos voltar a ter 
por cá é grande e a mensagem é esta: 

que todos os amigos desconhecidos e 
demais amigos e que apreciem a calma, 
a vida e a simpatia da terra e da sua rica 
e invejável Natureza; desde a Ribeira de 
Pêra, sinuosa, pura e plena de quedas de 
água, até aos altos da Serra da Lousã, 
tão acessível, plena de belas e frondosas 
florestas e multifuncional; pois, que 
voltem, que fiquem, que transmitam 
– pois temos muito mais para aprender, 
descobrir e desfrutar.  
Sem dúvida, que esta visita e o breve 
contacto, aproximou-nos – será o tal 
efémero perpétuo? Talvez.
Na mensagem mais precisa que 
transmitimos, teve a ver com a infeliz 
invulgaridade, de a sorte nos ter bafejado, 
sem a visita carbonizante dos nefastos e 
terríveis incêndios florestais; contudo, 
importa salientar, que o discurso de 
amanhã, infelizmente, já poderá não ser 
o mesmo. Mas, primeiro que tudo, temos 
que ter confiança e aplicar todo o nosso 
empenho e saber, para que se continue a 
contribuir para a salvaguarda de todo este 
vasto património natural.
Contudo, acresce referir, que nem toda a 

floresta arde da 
mesma maneira 
e também não 
é verdade, 
que a floresta 
mais resistente 
aos incêndios, 
também não pode 
ser igualmente 
rentável. É, 
o problema 
dos incêndios 
passará muito 

e essencialmente, por muita daquela 
maravilhosa, diferente e também rentável 
floresta, por onde enveredámos naqueles 
percursos pedestres; sob um solo mais 
húmido e sem matos, entre aqueles 
monumentais troncos e as cores vivas das 
suas ramagens.

É. É possível ultrapassarmos esta 
fatalidade, qual desígnio nacional 
e grande parte da solução ... vocês 
sentiram-na!

Rescaldo sentido da Visita/Encontro ao Concelho de Castanheira de Pêra e Serra da Lousã.
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Área de Serviço de Vermoil    por Raul Lopes

“A sua utilização 
será livre e 
gratuita, deixando-
se ao critério dos 
autocaravanistas a 
deposição de uma 
c o m p a r t i c i p a ç ã o 
financeira na caixa 
existente no local.”
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Graças ao empenhamento dos 
companheiros Manuel Geraldo (Presidente 
do CDR Vermoil) e Adelino Bento, que o 
CPA se orgulha de ter como sócios, foi 
criada mais uma área de serviço para 
autocaravanas, desta vez em Vermoil.

A inauguração ocorreu no passado 
dia 1 de Abril e traduziu-se numa 
importante jornada de consagração do 
autocaravanismo. As 83 autocaravanas 
presentes, esmagadoramente de sócios 
do CPA, e as mais de 300 pessoas que se 
inscreveram no jantar, são números que 
dizem bem do ambiente de festa que se 
viveu em Vermoil, concelho de Pombal. 
A festa foi "apadrinhada" pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Pombal e pelos 
muitos sócios do CPA que, respondendo 
ao apelo da Direcção, com a sua presença 
emprestaram ao feliz evento a dimensão 
e o colorido que a solenidade requeria. 
Foi uma forma de dizer aos promotores: 
Obrigado!
A área de serviço, devidamente sinalizada 
na EN1, situa-se no complexo do Campo 
de Futebol do CDR Vermoil, tem um 
acesso fácil, pavimento impermeabilizado 
com uma inclinação que facilita a 
drenagem para a grelha central de despejo 
de águas sujas, e um ponto de despejo 
para sanitas equipado com um ponto de 
água.  Do mesmo lado, existe um outro 
ponto de abastecimento de água potável 
que talvez fosse preferível ter deixado 
mais afastado para que não venha a ser 
usada a mangueira da água potável para 
lavar as sanitas.
Como equipamentos de apoio esta 

AS inclui uma churrasqueira e dois 
lava-loiças cobertos. Num capricho 
luxuoso, as paredes do lava-loiça estão 
todas revestidas a azulejos e mesmo 
os muros envolventes da AS estão 
revestidos a pedra moca de Porto-Mós. 
A sua utilização será livre e 
gratuita, deixando-se ao critério dos 
autocaravanistas a deposição de uma 
comparticipação financeira na caixa 
existente no local.
Resta acrescentar que ao lado deste 
novo equipamento existe uma área livre 
de pernoita, com capacidade para uma 
dezena de autocaravanas, com piso 
impermeabilizado, ampla iluminação e 
um ponto de água potável.
Em síntese, o autocaravanismo ficou mais 
rico com esta infra-estrutura. Cabe agora 
aos autocaravanistas inscrever Vermoil no 
seu roteiro de passagem, demonstrando 
assim o reconhecimento aos promotores 

de que o seu esforço valeu a pena.
Entretanto, para se certificarem que a AS 
existe mesmo, convido-vos a ver na nossa 
Galeria as fotos que mostram a obra desde 
a fase em que ela se encontrava a ser 
construída: (Para ver as fotos em formato maior, 
faça duplo clique)

 

http://cpa-autocaravanas.com/galeria/thumbnails.php?album=50

Localização

Saindo de Pombal, tome a Estrada 
Nacional 1 em direcção a Leiria. 
Siga até ao lugar da Ranha (antes 
das Meirinhas). Por esta altura 
encontrará um cruzamento onde 
virar à esquerda rumo a Vermoil, 
onde a AS está sinalizada. Vindo 
de Leiria pode seguir até ao 
mesmo cruzamento ou virar para 
Vermoil logo no Barracão.

N 39º51.190
,
 W008º 41.200

,
 

Utilização gratuita.

Emissores/Receptores
GPS/Antenas

Inversores
Painéis Solares

E-mail: caleidosom@clix.pt
www.caleidosom.com

CALEIDOSOM
Telecomunicações

Tel: 217 152 307 - Fax: 217 152 631



O CAMPISMO E OS SEGUROS    por Nuno Ribeiro
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Para aqueles que utilizam os parques de 
campismo da Federação de Campismo e 
Montanhismo de Portugal e da Orbitur 
depararam desde o início do ano com 
mais uma “invenção” dos responsáveis 
destas duas instituições que se traduz 
num encarecimento das estadias 
nestes parques. Com a justificação 
da preocupação com a segurança dos 
campistas, surgiram o Seguro Campista 
e o Seguro Multiriscos Campista. 
No caso da Orbitur, o Seguro Multiriscos 
Campistas, é facultativo e cobre diversos 
riscos durante a estadia nos parques de 
caravanas, autocaravanas e residenciais. 
Assim em caso de adesão a este seguro 
os campistas estarão protegidos contra 
incêndio, queda de raios, explosão, 
roubo, actos de vandalismo e  fénomenos 
da natureza, como, tempestades, 
inundações, aluimentos de terra e abalos 
sísmicos. O preço deste seguro varia 
consoante o valor que queremos segurar 
e o tempo de permanência no parque.
Como se trata de um seguro facultativo 
não é necessário contratá-lo para utilizar 
os parques da Orbitur, ou seja, neste 
caso, o encarecimento da estadia será 
apenas para aqueles que pretendam 
aderir a este seguro.
No caso dos parques federativos, o 
assunto é bastante diferente. Quando 
foi anunciado o Seguro Campista 
gerou-se alguma controvérsia, muita 
da qual devida à ineficaz explicação da 
Federação sobre o assunto. A justificação 
para a origem deste seguro deve-se 
aos roubos registados nos últimos dois 
anos nos parques da Federação, que 
originaram pedidos de indemnização 

“infundados e avultados montantes”. 
Assim actualmente para se poder 
acampar nos parques federativos para 
além da carta campista devemos ter um 
seguro que cubra riscos de incêndio, 
queda de raio ou explosão e furto e 
roubo. O Artigo 5º, alínea 4 das novas 
Normas de Acesso e Funcionamento 
dos Parques de Campismo da Federação 
exige que “todos os materiais a instalar 
deverão estar, obrigatoriamente, cobertos 
por seguro...”. No caso de os campistas 
possuírem já um seguro que cubra estes 
riscos, bastará fazer prova disso e não 
será preciso aderir ao seguro campista. 
Ou seja, a Federação não assume as suas 
responsabilidades de zelar pela segurança  
nas suas instalações e quer transferir 
para os campistas essa responsabilidade. 
Esta desresponsabilização é no mínimo 
ridícula e é certamente um mau cartão 
de visita para o campismo, pois revela 
a ineficácia da Federação em garantir as 
mais elementares condições de segurança 
aos campistas.  
O valor deste seguro depende apenas do 
tipo de material, independentemente do 
seu valor patrimonial, variando entre os 
10 euros para tendas e os 25 euros para 
autocaravanas, incluindo já a taxa de 
serviço administrativo(!).
Este seguro é válido durante a nossa 
permanência em parques não só da 
Federação mas também em parques de 
campismo devidamente oficializados, 
que se encontrem de acordo com a 
legislação em vigor e devidamente 
licenciados pelas respectivas Câmaras 
Municipais. Estranhamente a Federação 
não indica uma lista concreta dos parques 

“oficiais”.
No editorial do último número da 
Revista “Campismo & Montanhismo”, 
o Presidente da Federação aborda a 
problemática “das taxas, impostos, 
derramas e outras coisas do mesmo 
cariz”, com o objectivo de introduzir 
a questão dos seguros e também 
da actualização das taxas para os 
companheiros que se encontram em 
permanência acampados nos parques 
da Federação e que até este ano tinham 
um tratamento diferenciado dos restantes 
campistas. Ou seja, estes companheiros 
usufruíam de taxas mais baixas pelo 
facto do seu material estar depositado 
o ano inteiro nos parques federativos. 
De modo a estabelecer um tratamento 
igual e norteado por um sentido de 
justiça, a partir deste ano não existem 
taxas diferenciadas para os campistas 
permanentes e para os campistas 
pontuais nos parques da Federação. 
Considero esta uma decisão justa, mas 
que incompreensivelmente não é seguida 
no caso do seguro campista. É que os 
campistas estrangeiros estão isentos 
do Seguro Campista!!!! Ou seja, os 
regulamentos são só para os portugueses 
cumprirem, os estrangeiros estão 
dispensados de cumprirem o Artigo 5º, 
alínea 4 das normas de funcionamento. 
Por esta amostra qualquer dia nem 
precisam do carnet da FICC, basta não 
falarem a língua de Camões que as 
portas dos parques federativos lhes serão 
franqueadas. Até no campismo há uns 
mais iguais que outros... 

O AUTOCARAVANISTA

214574984

www.camperent.pt
Rua de Tomar, 19-21 (EN 113, Leiria - Tomar) Olivais

2495-182 Santa Catarina da Serra - Portugal
Tel: 244 733 070 - Fax 244 734 659

SOLVITUR
Campismo, Naútica e Caravanismo, Lda.

Aluguer de Autocaravanas
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NOTA DE REDACÇÃO:
 
Na impossibilidade de respondermos a todos os que nos 
manifestaram por telefone e e-mail o seu contentamento e os 
parabéns pelo novo formato do Boletim do CPA, aproveita-
mos o facto para agradecer o gesto que muito significa para 
nós o reconhecimento por parte dos sócios do dever cum-
prido. Bem hajam.

Boletim Informativo do Clube Português de Autocaravanas

Seguros Especiais para sócios do CPA

Sociedade Técnica de Mediadores de Seguros, Lda.

Rua Pascoal de Melo, 8 - 1º - 1170-294 Lisboa
Tel.: 218 127 752 - Fax: 218 127 753 - email: stms@netc.pt

STMS

Comércio e Montagem de vidros automóveis, Lda
Serviço Móvel

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

Miguel Ribeiro
R. Possidónio da Silva,
 67 A/B
1350-246 Lisboa
Telm: 969383302Especialistas em vidro automóvel

GLASSDRIVE

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

Os problemas dos parabrisas, ou seja, 
os vidros dianteiros são de grande 
preocupação para os autocaravanistas, 
principalmente para as autocaravanas 
integrais com aqueles vidros enormes 
e com custos elevadíssimos.
Por vezes o carro da frente atira-nos 
uma pedra que normalmente faz uma 
marca no vidro que é o principio do 
fim, já que é por ali que normalmente 
começa a estalar.
Nem sempre a solução passa pela 
substituição, já que por vezes essa 
batida tem reparação num local 
especializado.
O embate no vidro provoca uma marca 

(cratera), com alguma profundidade e 
desde que o diametro da marca não 
seja superior a 2 a 2,5 cm é reparável
Contudo a reparação do vidro tem que 
ser realizada antes deste começar a 
estalar.
A firma Glasslis dos irmãos João e 
Miguel Ribeiro fazem esse tipo de 
reparação ou se necessário a sua 
substituição com descontos especiais 
para os associados do CPA. Além 
disso têm acordos com a maior parte 
das Seguradoras, o que faz com que 
na maioria dos casos não seja sequer 
necessário fazer a participação, 
bastando para tal a apresentação 

da carta verde válida do respectivo 
veículo.
A Glasslis abriu mais um ponto de 
assistência na rua Possidónio da 
Silva, 67 - A / B, 1350-246 Lisboa  
Telf: 213955101 Fax: 213905093.  
O responsável por este ponto de 
assistencia é o Sr. Miguel Ribeiro .
O local anterior fica na Rua da 
Fraternidade Operária, 23 A / B, 
1950-157 Lisboa Telf: 218619058  
Fax: 218680054.
O responçavel por este ponto é o Sr. 
João Ribeiro.

AS ESTALADELAS NOS NOSSOS PARABRISAS

Vidros ou Acrílicos???

Venho alertar-vos para uma experiência desagradável acontecida comigo e com a companhia de seguros que segurava a minha 
autocaravana. Fui assaltado, tendo o vidro lateral da autocaravana sido partido para permitir o acesso ao interior. Até aqui tudo 
normal dentro da anormal insegurança em que vivemos. Participei imediatamente o acontecimento à PSP e à AXA (Companhia de 
Seguros envolvida). O seguro cobria o risco de Quebra Isolada de Vidros. Recebi como resposta que não aceitavam a reclamação, 
dado que o material de que era constituído o “vidro” reclamado era de “acrílico”... Só então realizei o logro destas apólices, tendo-a 
cancelado e através da nossa Associação efectuei nova apólice na STMS por quase 2/3 do preço. Fica aqui o alerta para os vidros 
que por vezes são acrílicos!!! 

João Palma Moreira
Sócio nº 1269

Sugestões e comentários podem ser enviados 
para o endereço do clube ao cuidado do boletim ou 
para o e-mail boletim@cpa-autocaravanas.com
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O AUTOCARAVANISTA

É como pessoa ligada ao mundo 
do Desenvolvimento Local e 
ao mesmo tempo praticante do 
Autocaravanismo que me atrevo 
a fazer algumas considerações 
sobre as possibilidades e os 
constrangimentos que penso 
existirem ao pleno desenvolvimento 
de uma parceria que em princípio 
tinha tudo para obter resultados 
positivos.
Como em qualquer domínio, também 
neste, é necessário, em primeiro 
lugar, que existam interlocutores 
válidos e que se estabeleça uma 
relação de confiança entre eles.
Interlocutores penso existirem 
em ambos os lados. Do lado do 
autocaravanismo temos os Clubes 
como forma de associativismo 
dos seus praticantes. Do lado do 
desenvolvimento local existem 
espalhadas um pouco por todo o país 
Associações de Desenvolvimento, 
Culturais e Recreativas, Juntas 
de Freguesia e até Câmaras 
Municipais.

Existindo os interlocutores pode-
se então perguntar porque é que o 
autocaravanismo não possui uma 
rede de infra-estruturas de apoio 
espalhadas pelo país proporcionando 
desta forma a aproximação de um 
público desejoso de conhecer e 
consumir identidades e produtos 
genuínos identificados com o local? 
Só poderá ser pela falta de 
relacionamento entre eles ou até de 

desconhecimento.
O que me é dado observar 
enquanto autocaravanista e 
como tal participante em eventos 
organizados pelos Clubes é nosso 
autocentramento e por consequência 
o nosso encerramento na 
problemática do autocaravanismo. 
Participamos em feiras da 
especialidade e realizamos encontros 
para nós. Muitas vezes contactamos 
as Câmaras Municipais e até as 
Juntas de Freguesia mas, quase 
sempre, para solicitarmos apoios 
e autorizações, muito raramente, 
ou nunca, aparecemos com uma 
proposta concreta de participação 
numa estratégia de possibilidade 
de desenvolvimento para um 
determinado local ou região.
Reconheço a dificuldade que os 
dirigentes dos Clubes têm, pois 
a pressão que os seus associados 
fazem vai no sentido de que lhes 
sejam resolvidos os problemas 
esquecendo-se que os Clubes não 
podem ter estações de serviço 
nem espaços de estacionamento 
e pernoita e se assim fosse o que 
estávamos a fazer não era mais 
que parques de campismo para 
autocaravanas.
Sabendo que as estruturas de apoio 
ao autocaravanismo (estações de 
serviço) não são rentáveis por si, 
elas terão forçosamente de estar 
directamente relacionadas com 
outras actividades e produtos que 
tenham o autocaravanista como 
consumidor. Assim, terão de ser 
os detentores dessas actividades 
ou produtos os interessados na 
sua construção e manutenção 
como forma de aí fazer chegar os 
consumidores.
Esta não é uma situação fácil porque 
não estamos a tratar de um produto 

que tenha um retorno directo e por 
isso não é facilmente perceptível aos 
possíveis interessados.            

Penso que para darmos a volta a 
este estado de coisas teremos de ser 
capazes de criar no associativismo 
autocaravanista e nos seus 
dirigentes capacidade de visão, 
negocial e estratégica. Pensar 
um pouco ao contrário. Não se 
centrar na resolução dos problemas 
do autocaravanismo pensando e 
reivindicando soluções para si, 
mas organizando-se e aparecendo 
como possibilidade e oportunidade 
de negócio para aqueles em que 
o mercado existente não tem uma 
resposta capaz.
Não seria de todo descabido 
começarmos a pensar e organizarmo-
nos para participar em eventos 
organizados pelo movimento 
associativo com o intuito de 
promover o desenvolvimento de 
uma vasta região do país, como é o 
caso da Manifesta. Aqui surgiríamos 
como possibilidade de viabilização 
de projectos dos outros, pois 
aparecíamos como consumidores de 
muitos produtos que têm dificuldade 
em encontrar saídas no mercado 
tradicional e que muitas vezes 
são os produtos que muitos dos 
autocaravanistas procuram.
(NR: Fotos do companheiro Manuel Domingues)



Cantinho da História    por Mário Caxias
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Boletim Informativo do Clube Português de Autocaravanas

O bom acolhimento do primeiro 
cruzeiro, o 4º Encontro em Janeiro 
de 1991, levou ao planeamento 
de outro, agora mais próximo dos 
sócios do Norte e aproveitando 
a novidade dos cruzeiros no rio 
Douro com travessia de barragens.  
Assim surgiu o 7º Encontro 
C.P.A., de 10 a 12 de Abril de 
1992.
Por causa da lotação do barco, 
foi a primeira actividade com 
marcações (inscrição prévia); o 
preço foi de 2 000$ (€ 10,00) por 
pessoa.  E os sócios acolheram a 
ideia, pois o barco encheu (200 
pessoas).
A concentração foi no antigo 
cais de Vila Nova de Gaia – vide 
fotografia –, que posteriormente 

sofreu grande modificação para a 
ocupação de lazer que agora tem.
Para os sócios do Sul e centro 
fizeram-se duas saídas para viagem 
em grupo até lá, saindo ambas 
da área de serviço de Aveiras: a 
primeira pelas 14h 30 via EN 1, a 
segunda pelas 19h via autoestrada.
O ingresso começou pelas 10h 30 e 

o apito de largada soou pelas 11h.  

Um dia de ceú azul aguardava-
nos.
A passagem sob as duas manas 
ferroviárias foi novidade para 
quase todos.

E a aproximação da Barragem de 
Crestuma-Lever criava expectativa 
a muitos sobre como funcionava a 

eclusa (poço com comportas para 
subida e descida de embarcações), 
pois eram estreantes neste género 
de navegação.

Claro que houve quem filmasse 
todo o percurso. A propósito, 
cedem-nos uma cópia do filme, 
para o nosso arquivo?
Depois da emoção, foi hora de 
degostar o almoço, trazido por 
cada família. 

Uma avaria no motor impediu 
que o passeio se prolongasse 
rio acima; resolvida, permitiu o 
regresso normal à eclusa, agora 
para descer.

A mocidade e a juventude também 
apreciaram a viagem, ainda que de 
forma diferente.

As primeiras “T-shirts” 
estampadas com o emblema do 
CPA – cor verde única em fundo 
branco – foram novidade vestida 
por alguns. 
Regressados a terra, foi tempo de 
uma visita às caves do Vinho do 
Porto, ali logo ao lado.
Ao serão, uma passeata pela 
Ribeira do Porto, atravessando o 
tabuleiro inferior do Ponte de Dom 
Luís, permitiu acalmar as emoções 
do dia.
No domingo, o “até à vista” às 
10h aos companheiros do Norte 
proporcionou um pouco mais 
de descanso, para se percorrer 
com boa disposição o trajecto 
até Pombal, onde decorreu a 
despedida final...



Os autocaravanistas não são bem-vindos a Coimbra? 
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Carta aberta do CPA ao Presidente da Câmara Municipal de Coimbra.

Sr. Presidente,
A imprensa regional fez eco de declarações 
suas na Assembleia Municipal de 21 de 
Abril último, onde terá afirmado a sua 
determinação em proibir o estacionamento 
de autocaravanas na margem esquerda 
do Mondego, alegando tratar-se de 
concorrência desleal com o Parque de 
Campismo.
Sr. Presidente, ficámos estupefactos com 
esta sua tomada de posição, certamente só 
justificável por V/Exª estar manifestamente 
mal informado sobre o autocaravanismo. 
Com efeito:
1 - Ao confundir autocaravanas com 
caravanas e tendas, o Sr. Presidente 
está a misturar alhos com bugalhos 
e a posicionar-se contra a legalidade 
democrática que lhe cumpre promover. 
É que os autocaravanistas não tencionam 
acampar nos Paços do Município para aí 
se dedicarem à venda de bugigangas aos 
políticos. Os autocaravanistas são turistas 
itinerantes que se fazem transportar em 
veículos adaptados em conformidade com 
a lei para lhes proporcionar auto-suficiência 
logística de modo a neles poder viajar, 
estar e pernoitar. Tratam-se de veículos 
equipados, nomeadamente, com camas, 
cozinha, mesa e casa de banho. Legalmente 
os autocaravanistas têm todo o direito a 
circular e estacionar na via pública nas 
condições definidas para os veículos 
ligeiros. Os autocaravanistas têm um 
código de conduta que distingue claramente 
o que é estacionar e o que é acampar. 
Quando acampam fazem-no em parques de 
campismo. Quando vão visitar a Baixa da 
sua linda cidade ou a distinta Universidade 
de Coimbra, os autocaravanistas não 
precisam de acampar. Precisam apenas 
de um local onde possam estacionar em 
segurança e sem perturbar ninguém.
2 - Deixe-nos adivinhar, por esta altura o 
Sr. Presidente está a pensar responder-nos 
que já viu autocaravanas acampadas na 
via pública. Sabemos isso, tal como o Sr. 
saberá que há incompetentes, oportunistas 
e corruptos que vestem a pele de políticos. 
Mas da mesma forma que isto não legitima 
o insulto generalizado aos políticos, também 
o facto de haver donos de autocaravanas 
que se comportam de modo repreensível 
não legitima que se ofusque a dignidade 

dos autocaravanistas. Os responsáveis pela 
gestão das cidades que promovem o turismo 
itinerante, criando infra-estruturas, como 
sejam áreas de serviço para autocaravanas 
e espaços de pernoita, têm legitimidade 
para disciplinar o estacionamento de 
autocaravanas. Os outros podem invocar o 
poder de Estado, mas nem têm a lei nem a 
razão do seu lado. 
3 - Aliás, Sr. Presidente, ao hostilizar 
desta forma os autocaravanistas demonstra 
inequivocamente de que foi mal informado. 
De outra forma, um político de horizonte 
largos, como já mostrou ser, não se permitia 
prejudicar assim a cidade de Coimbra. 
O turismo itinerante é dos segmentos de 
turismo que maiores taxas de crescimento 
vem apresentando. Há hoje uns milhares 
de autocaravanas em Portugal, e na Europa 
já se contam por milhões. Da Alemanha, 
França, Itália e Espanha vem o maior 
número de autocaravanistas que circula 
pela Europa, não para ir à praia em Agosto, 
mas ao longo de todos os meses do ano, 
visitando aldeias, vilas, cidades e reservas 
naturais. Será este espaço de mercado 
desprezível para a cidade de Coimbra? Um 
autocaravanista consome combustíveis e 
gás por onde circula. Compra pão, leite, 
fruta, carne e peixe como qualquer outro 
residente. Compra roupa, calçado, todo 
o tipo de objectos pessoais, assim como 
prendas e recordações, especialmente 
artesanato. Frequenta os bares e restaurantes 
dos locais por onde passa, inteirando-se 
assim das tradições gastronómicas locais. 
Mergulha nas festividades, nos espectáculos 
cénicos e musicais, nos museus e galerias. 
Dispara milhares de fotos e grava horas 
de vídeos através dos quais imortaliza e 
divulga o património cultural dos sítios por 
onde passa. 
Em síntese, o autocaravanista é um turista 
que não entrega o seu dinheiro a um 
qualquer operador turístico mundial. Pelo 
contrário, é um consumidor com poder de 
compra superior à média que gasta o seu 
dinheiro onde está. Além do mais, é um 
coleccionador de memórias e um agente de 
marketing territorial com uma eficácia sem 
igual. O Sr. que ao organizar a Capital da 
Cultura fez o esforço que fez para promover 
a cidade, permite-se agora esbanjar assim 
todo este capital?

Sr. Presidente, se na sua cidade as 
autocaravanas não poderem estacionar, 
procuraremos outras paragens. Não faltam 
destinos interessantes com gente que sabe 
receber, com autarcas que mostram estar 
atentos ao que se está a passar pela Europa 
fora (para não ir mais longe basta olhar 
para o exemplo de Lorvão-Penacôva). 
Mas é bom que tenha consciência que 
se não paramos, não compramos. É bom 
que tenha consciência que ao hostilizar os 
autocaravanistas está a incluir a cidade de 
Coimbra na lista das cidades negras que 
circula entre os autocaravanistas, não só de 
boca em boca, mas sobretudo através dos 
sites e dos fóruns electrónicos suportados 
pela Internet. Uma realidade que só em 
Portugal e Espanha gera mais de 100 mil 
visitas por mês. Actualmente, graças à 
Internet, os autocaravanistas partilham 
com os outros aquilo de que gostam, e 
avisam-se mutuamente para evitar de ir 
onde somos mal recebidos. Sr. Presidente, 
o problema não é a concorrência com 
o Parque de Campismo. Se assim fosse 
não havia proprietários de Parques a criar 
áreas de serviço para autocaravanas no 
exterior, de que o último bom exemplo é 
a Ericeira. Pela Europa fora, nas cidades 
onde os autocaravanistas são bem recebidos 
os parques de campismo estão cheios de 
autocaravanas.

 Por tudo isto, Sr. Presidente, pedimos-
lhe que reconsidere a sua atitude. Se a 
Câmara Municipal de Coimbra quiser 
aproveitar o espaço privilegiado da margem 
esquerda do Mondego para criar uma área de 
serviço e pernoita para autocaravanas, conte 
desde já com o apoio do Clube Português 
de Autocaravanas não só para aconselhar 
tecnicamente a Câmara, como sobretudo 
para promover a sua divulgação, colocando 
a cidade de Coimbra no roteiro dos 
autocaravanistas portugueses e europeus. 
Se quiser prosseguir com a hostilização 
dos autocaravanistas, não precisamos de lhe 
declarar a nossa oposição. Eles o farão por 
si mesmos, fazendo publicidade negativa à 
cidade de Coimbra. 

A equação é simples, a escolha é 
obviamente sua, Sr. Presidente!

O AUTOCARAVANISTA


