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APELO DA DIRECÇÃO
A Direcção apela aos sócios para que façam chegar ao Clube (correio,
fax ou e-mail) informações sobre locais onde ocorram restrições
abusivas à prática do autocaravanismo. Para isso solicitavamos que
nos fizessem chegar toda a informação possível sobre estes obstáculos
à prática da nossa actividade, desde fotografias do local, de sinais de
proibição, descrição de problemas com as autoridades, fotocópias de
multas e a descrição exacta não só do local onde ocorreu a situação
(rua/largo/praça/praia...) mas também do Concelho a que pertence e,
se possível, a Freguesia.
Para podermos alterar as actuais barreiras ao estacionamento/pernoita
de autocaravanas e lutarmos por uma legislação justa e coerente para o
autocaravanismo, o CPA precisa de estar informado (e documentado!),
já que de contrário nada se pode fazer. Não se esqueçam de que os
olhos do Clube são os sócios.

FÓRUM DO CPA
Já visitou o fórum do CPA? Inscreva-se e partilhe as suas experiências on-line.

http://cpa-autocaravanas.com/forum
CAMPING, AUTOCARAVANISMO E TURISMO!
http://camping-caravanismo-e-autocaravanismo.blogspot.com/
Neste blog da autoria do companheiro DeCarvalho, podemos encontrar vários relatos de viagem em autocaravana com fotografias, dicas e informações dos lugares visitados. Para além disso podemos encontrar interessantes textos de divulgação e promoção
do autocaravanismo que aconselhamos vivamente a sua leitura. Destacam-se também alguns dados estatísticos que permitem
contabilizar os custos inerentes à utilização de uma autocaravana.
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EDITORIAL

por Ruy Figueiredo

Depois de muito se falar e pouco
FICHA TÉCNICA se fazer, há um sentir geral que
algo tem de ser feito em prol do
que
O AUTOCARAVANISTA Autocaravanismo. Temos
saber respeitar os outros, mas
Boletim Informativo do
temos também que reclamar os
Clube Português de
Autocaravanas
nossos direitos. Precisamos de dar
a conhecer o autocaravanismo ao
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para autocaravanas é uma prioridade
para o nosso clube e muito há a fazer
nesse campo. Quando este Boletim
chegar à mão dos sócios já o CPA
terá divulgado na Internet o dossier
que a Direcção está a ultimar com
as propostas do Clube nesta matéria.
Também aqui, para nos ajudar nos
contactos que estamos a solicitar, é
útil ter informação sobre o que de
bom e de mau existe neste aspecto.
Quando utilizar uma AS faça uma
Denunciar publicamente situações foto, se possível, e faça-nos chegar
de
injusta
discriminação
e o seu parecer, mesmo que esta AS
reclamar junto das instituições os não seja do seu agrado.
nossos direitos, é o caminho que
a Direcção do CPA vem trilhando, Os Passeios do CPA vão começar a
de que a Carta aberta à Câmara de fazer parte das nossas actividades
Coimbra é exemplo. Mas prosseguir e neste aspecto temos tido a
este caminho exige que nos colaboração de alguns associados,
documentemos, só com lamurias embora o número de inscrições
não vamos a lado nenhum.
tenha que ser limitado por questões
de organização, em casos de maior
Foi pedido várias vezes aos número de interessados tentarautocaravanistas colaboração neste se-á organizar uma repetição do
sentido, para que nos fizessem mesmo passeio. Em todo o caso
chegar fotos, multas ou casos tenha-se presente que o número
perfeitamente
identificados
e e a localização dos Passeios
documentados. Até agora são muito CPA dependem de haver sócios,
diminutos os casos documentados individualmente ou em grupo, que se
que nos chegaram e isso não nos disponham a colaborar activamente
ajuda em nada no nosso trabalho. com a Direcção na organização
O CPA tem vindo a estabelecer e no estabelecer dos contactos
contactos com Câmaras, entidades necessários à sua realização.
oficiais e outros, mas sem ovos não
se fazem omoletas e assim sendo o Porque não pensa em organizar
nosso trabalho será uma acção sem um passeio pela sua região? Cá
força. Proibições de estacionamento estaremos para o apoiar!
com sinais inventados, fotografe
e diga-nos a sua localização: local Entretanto esperamos por si em
exacto, concelho...
Estarreja, no 33º Encontro, para
mais uma manifestação de vitalidade
A promoção de Áreas de Serviço do autocaravanismo.
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RECORTES DE IMPRENSA
AUTOCARAVANAS NO
PARQUE DA CANÇÃO
Senhor Director, a propósito de uma nota
que li sobre uma afirmação do Exmo
Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, Dr. Carlos Encarnação, sobre
o estacionamento de autocaravanas nas
imediações do Parque da Canção, cito de
cor «as caravanas e tendas devem estar
no parque de campismo».

RECEBER BEM.
UMA PROPOSTA.
Em qualquer ocasião, todos
gostamos que nos recebam bem,
assim como gostamos de receber
condignamente,
nomeadamente
quem vier por bem.
Em períodos de férias, existem
razões acrescidas para que assim
seja, face à mobilidade existente
entre gentes de vários do País e
do estrangeiro, que se deslocam
temporáriamente para outros, que
não os seus de origem.
Todos sabemos que pelas mais
variadas razões, nomeadamente
de
dificuldades
económicas
provocadas pela política seguida
pelo Governo anterior e por este
de continuidade, os operadores
económicos do turismo não tem
razões para estar satisfeitos com
os resultados deste ano, pelo que
tem vindo a público das suas
posições e dos dados que vão
disponibilizando.
No entanto, não deixa de ser curioso
verificar-se, particularmente este
ano, a passagem por Coimbra, de
um outro tipo de turista, que utiliza
para os seus períodos de férias
aquilo que tradicionalmente se
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Sim, concordo! Mas caravanas são atrelados e as tendas pressupõem lugares de
acampamento.
As autocaravanas são veículos, geralemnte
com menos de 3500 kg, e portanto com direito a poderem estacionar como qualquer
veículo das suas dimessões e características.
Se os proprietários desses veículos montarem fora delas qualquer material ou
conspurcarem os locais de estacionamento

devem ser punidos segundo as leis gerais
existentes.
Sempre os cidadãos, nunca os veículos.
É perfeitamente abusiva qualquer lei discriminatória à face do direito.

designa de “Auto-caravanas”.

local para isso não foi concebido e
mesmo que o Parque de Campismo
já tivesse em funcionamento,
também não iria servir estes
possíveis utentes, face à exiguidade
de espaço para as designadas
“Auto-Caravanas”.

Quem passa pela Ponte de Santa
Clara, não pode ficar indiferente
ao estacionamento de dezenas e
dezenas de “Auto-Caravanas”, na
Praça da Canção, bem juntinho ao
nosso Rio Mondego.
Trata-se sem dúvida de gente boa,
que tem um espírito de aventura,
com regras que eles mesmo impõem
a si próprios, na forma de utilização
deste meio de transporte para lazer,
gozando de forma mais livre porque
a sua mobilidade a isso permite os
seus períodos de descanso.
Não questionando, pelo contrário,
compreendendo
a
utilização
daquele espaço, porque o local é
fabuloso para esse efeito, devese apesar de tudo colocar uma
questão a quem de direito, no caso
à Câmara Municipal de Coimbra,
face às condições de salubridade ali
existentes para servir com dignidade
aqueles que nos visitam por aquele
meio, dado que são viaturas que
necessitam
de
infraestruturas
próprias, nomeadamente para os
seus despejos, assim como para o
fornecimento, nomeadamente de
água.
Creio que não existem, porque o

Carlos Manuel Marques dos Santos
DIÁRIO DE COIMBRA, 26 de Abril 2006

Sendo assim, estamos perante uma
comprovada falha da nossa cidade
em relação a este tipo de turistas,
que já provaram gostar de passar
e estacionar durante alguns dias
em Coimbra, pelo que creio, ser
justo que se promova e criem as
mínimas condições, no âmbito do
Programa Polis, no Parque Verde
do Mondego, margem esquerda,
através de um espaço apropriado
e com as condições necessárias e
exigíveis para o estacionamento de
“Auto-Caravanas”.
A proposta é simples, as obras não
são difíceis, nem dispendiosas,
e pelo contrário tem retorno,
em linguagem economicista, e
Coimbra fica a ganhar por receber
bem, quem vem por bem.
Carlos Cidade
(Deputado PS da Assembleia
Municipal de Coimbra)

DIÁRIO DE COIMBRA, 16 de Agosto2004
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ECOS DO FÓRUM DO CPA - Indicações úteis por Raul Lopes
Inspecções periódicas das AC (Raul Lopes, 12 de Abril
2006). Sabia que as autocaravanas devem ser submetidas
a inspecção no segundo ano de vida e, a partir daí,
anualmente? A propósito, dois alertas:
1-cuidado com a "tralha" instalada a bordo. A AC tem um
peso bruto, definido no livrete, que não pode ser excedido
2-algumas AC têm luzes de sinalização superior atrás e
à frente. Outras só têm atrás. Neste caso, se instalar um
toldo lembre-se que se este tapar a visibilidade da dita luz
quando olhada a AC de frente, então precisará de instalar
na parte frontal superior duas luzes de sinalização (uma de
cada lado).
Recantos de Portugal (Mário Caxias, 23 de Abril de
2006). Há algumas vilas onde ainda raramente aparecem
AC's. E muitos locais em serras e alguns rios mesmo
que de nomeada, actualmente acessíveis por AC's por
as estradas estarem alcatroadas, que a generalidade
dos AC's nunca passou por lá, nem em automóvel.
Aqui vão umas sugestões que me ocorrem de momento:
- Praia fluvial da Congida e miradouro do Penedo Durão,
em Freixo-de-Espada-à-Cinta;
- Miradouro de São Salvador do Mundo, em São João da
Pesqueira;
- Miradouro do relógio de sol, em Alfândega da Fé;
- Praia fluvial da Foz do Sabor, em Torre de Moncorvo;
- Pinhão, em Alijó.

Gasóleo no depósito da água? (Decas,
11 Janeiro 2006). Deixo aqui uma
mensagem para os menos experientes
ou distraídos. Atenção aos depósitos
de combustível e água.
Por norma
tenho sempre cuidado quando me
põem combustível olhar para não haver
engano, gasolina em vez de diesel.
Há pouco tempo não olhei e quando
me lembrei vi que o Sr. da bomba me
estava a introduzir o diesel no depósito
da água limpa. GRANDE PROBLEMA!
O que fazer se tal acontecer (segundo
opinião de Rui Carmo da Marcampo):
Não abrir nenhuma torneira, para que a
água não passe pelos tubos e torneiras
- muito difícil sair o cheiro terá de se
substituir tudo.
Abrir o depósito da água pela torneira
directa (a do depósito) e mais tarde deitar
água com lixívia e pouco detergente.
Lavar até sair o cheiro e o óleo- ao sair
a água encher um copo para ver se há
particulas de gordura e cheiro.
Só utilizar as torneiras quando o depósito
estiver devidamente lavado.

IMPORTADOR
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

IMPORTADOR
CONCESSIONÁRIO
Estrada de Manique, 1474 - Várzea de Manique (Alcoitão) - 2645-131 ALCABIDECHE
Telef. 214601221 - Fax 214602875 - Email: estorilcamping@mail.pt

AUTOCARAVANAS - CARAVANAS
ACESSÓRIOS
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33º ENCONTRO DO CPA
O 33º Encontro do CPA vai-se realizar
nos próximos dias 22 a 24 de Setembro
junto à Ria de Aveiro.
Com o apoio da Câmara Municipal da
Murtosa e do Clube de Campismo de
Estarreja, especialmente do seu presidente, o companheiro Ernesto Rebelo,
cujo apoio tem sido
inexedível, contamos
proporcionar mais uma
excelente oportunidade
de convívio entre os
associados do clube.
A concentração de Foto: Ricardo Ferreira
autocaravanas será feita
sexta-feira, dia 22, na Béstida, junto ao
Porto de Abrigo. O local foi recentemente requalificado e apresenta boas infra-estruturas para a reliazação do encontro, possuindo iluminação e sanitários
Diversas actividades estão a ser preparadas, destacando-se a animação nocturna
por um rancho folclórico local, um passeio na ria e uma refeição de confraternização entre os presentes.
As inscrições deverão ser feitas até ao dia

15 de Setembro através de contacto telefónico, fax ou e-mail para a secretaria do
clube (Tel: 218594230, Fax: 218591340
e e-mail:cpa-autocaravanas@sapo.pt)
Alertamos para o facto de
não haver fornecimento
de energia eléctrica e de
os companheiros deverem comparecer abastecidos de água
e com o depósito de águas residuais
vazio.

COMO CHEGAR

33º ENCONTRO
DO CPA
22 a 24 de Setembro
Inscrições até 15
de Setembro

Vindo de norte ou sul, pela A1, sair na
saída 17 na direcção Ovar/Estarreja
pela N109. Seguir na direcção de Murtosa e seguir as setas
indicando Béstida. O
VALOR DAS INSCRIÇÕES
local de encontro situaA inscrição inclui a participação no encontro, lembranças, galharse junto ao porto de dete, actividades desportivas e culturais.
abrigo,onde se avista
- 20 € (após 15 Setembro - 30 €)
do outro lado da Ria a Autocaravana
vila de Torreira.
Outras actividades, como o passeio na ria e o almoço de confraternização, são facultativas e serão pagas à parte no acto da inscrição.

Iº PASSEIO DO CPA - POR TERRAS DO ALTO TEJO
O CPA em conjunto com o companheiro
Mário Caxias vai realizar o 1º Passeio do
CPA, entitulado Por Terras do Alto Tejo.
Vão ser quatro dias, de 4 a 8 de Outubro,
num percurso por várias vilas e recantos que
esperamos seja do agrado dos participantes.
Sempre com o rio Tejo por perto, o encontro
será no dia 4 à noite na praia fluvial de Alvega. No dia seguinte iniciaremos o passeio
por Mação. Até dia 8 de Outubro visitaremos
várias localidades como Mação, Belver,
Amieira do Tejo, Montalvão, Nisa, Arneiro,
Salavessa e Vila Velha de Rodão, entre outras, num total de cerca de 350 km. A despedida será realizada no anfiteatro da aquapólis
da margem norte em Abrantes. Devido à
natureza desta actividade, as inscrições são
limitadas a 20 autocaravanas. As inscrições
podem ser efectuadas a partir das 15h30m
de dia 5 de Setembro através do telefone
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218594230. Não serão aceites inscrições por
email ou fax. As inscrições encerrarão assim
que atingirmos o limite das referidas 20 autocaravanas. O preço da inscrição será de 10
euros por autocaravana. No dia 7 de Outubro
está planeado um jantar num restaurante em
Vila Velha de Rodão, que será opcional e
pago à parte. Apesar de o percurso ser de vez
enquando montanhoso, não existem situações muito prolongadas, não sendo por isso
um percurso muito exigente do ponto de vista
da condução. Aconselha-se no entanto que as
autocaravanas se apresentam em bom estado
mecânico, nomeadamente ter em atenção aos
travões e à embriagem. Resta-nos desejar um
bom passeio aos participantes e no próximo
boletim contaremos a aventura do 1º Passeio
do CPA - Por Terras do Alto Tejo.

Iº PASSEIO DO CPA
4 a 8 de Outubro
Inscrições limitadas
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24º ACAMPAMENTO NACIONAL

por Nuno Ribeiro

O Clube de Campismo e tradicional Fogo-de-Campo, a presentes, prestou homenagem ao
Caravanismo
de
Barcelos organização do Acampamento companheiro Almeida e Costa e
organizou, entre os dias e 18
à companheira Rosa Maria
de Julho, o 24º Acampamento
através da entoação do nosso
Nacional. O local escolhido foi
hino. Por último destaca-se
o Parque de Campismo dos
o número de autocaravanas
Pentieiros, em Ponte de Lima,
presentes, 184, representado
situado na Área Protegida
mais
de
metade
das
das Lagoas de Bertiandos e
instalações utilizadas pelos
de S. Pedro d’Arcos. Apesar
campistas. Naquela que é a
da instabilidade do tempo,
actividade mais importante
estiveram
presentes
680
da Federação, esperamos
campistas
representando
que este número faça
64 clubes. Mais uma vez a
refletir os seus responsáveis
Desfile
da
representação
do
CPA
no
24º
Acampamento
Nacional
delegação do CPA foi bem
para a importância que
recheada conquistando o prémio
o Autocaravanismo vai
de Clube Mais Representado com proporcionou uma boa estadia tendo no movimento campista,
29 inscrições num total de 345. a todos os campistas presentes. invertendo assim a actual situação
Com várias actividades desportivas Durante a realização do Fogo-de- de esquecimento a que parecemos
e culturais onde se destacou o Campo o grupo de sócios do CPA vetados.

34º ENCONTRO DO CPA
REGIÃO SUL
7 a 10 de Dezembro
O último encontro de 2006 vai-se realizar no sul do país. O programa, prazo de inscrição e mais
informações serão divulgadas no próximo Boletim.
De: Armindo de Freitas Carregado; Lda ~ Estrada Nacional Nº 1 ~ 3040-773
Cernache (Coimbra) Tel/Fax: 239 947 990 Telm: 914 690 774
Site:www.saurium.com E-mail: macro@saurium.com

2000m2 de área de exposição coberta
Autocaravanas novas e usadas
Oficina de reparações, manutenção e assistência
Parqueamento de (auto)caravanas
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Ainda a Carta Aberta à Câmara de Coimbra: lições de
uma iniciativa por Raul Lopes
Na Assembleia Municipal de 21 de Abril último, o
Presidente da Câmara Municipal de Coimbra (CMC)
declarou ser sua intenção proibir o estacionamento de
autocaravanas na margem esquerda do Mondego, na
Praça da Canção, alegando tratar-se de concorrência
desleal com o Parque de Campismo recentemente
concluído.
Tais declarações foram reproduzidas pela imprensa
regional. Alertada por dois companheiros, a Direcção
do CPA reagiu de imediato manifestando ao autarca e
aos restantes membros do executivo municipal a nossa
indignação através da carta aberta que publicámos no
último número do “O Autocaravanista”, o nº 2.
Recordamos algumas das passagens essenciais dessa
carta:

está. Além do mais, é um coleccionador de memórias e
um agente de marketing territorial com uma eficácia sem
igual.
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 Sr. Presidente Carlos Encarnação mandou o seu
“Legalmente os autocaravanistas têm todo o direito Gabinete agradecer "o amável envio do exemplar do
a circular e estacionar na via pública nas condições Boletim Informativo: O AUTOCARAVANISTA, nº2
definidas para os veículos ligeiros. Os autocaravanistas (no qual se incluía a Carta Aberta), ao qual prestou a
têm um código de conduta que distingue claramente o melhor atenção".
que é estacionar e o que é acampar. Quando acampam
fazem-no em parques de campismo.

A carta foi integralmente publicada no Diário as
Os responsáveis pela gestão das cidades que promovem Beiras a 20 de Maio, tendo circulado amplamente
o turismo itinerante, criando infra-estruturas, como de mão em mão com vários companheiros a
sejam áreas de serviço para autocaravanas e espaços empenharem-se na sua divulgação. Entretanto, foram
de pernoita, têm legitimidade para disciplinar o muitas as mensagens de apoio que nos chegaram.
estacionamento de autocaravanas. Os outros podem
invocar o poder de Estado, mas nem têm a lei nem a
razão do seu lado.
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
Página 8

Destacamos aqui algumas delas que nos foram
transmitidas no Fórum do CPA:
Luís Costa, Santarém: Claro que me revejo na
forma e conteúdo da missiva. Esperemos que
pedagogicamente dê resultados.
Zé
da
Knaus,
V.N.
Famalicão:
É
de
louvar a todos aqueles que lutam pela boa
compreensão do modelismo do autocavanismo.
Esta carta é um bom exemplo, em que eu estou muito
orgulhoso e grato por todos aqueles que lutam para
o civismo e compreensão do autocaravanismo, em
que eu me incluo. O meu muito e muito obrigado.
Esta carta seguirá de mão em mão a todos os
autocaravanistas que eu encontrar nos meus passeios
com a autocarava.
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Entretanto também recebemos o apoio do deputado
municipal de Coimbra do PS, Carlos Cidade, que
ao propor a construção de uma área de serviço para
autocaravanas no Parque da Canção suscitou a
intervenção do presidente da CM Coimbra que nos
Claro que a perfeição não é coisa deste mundo! Mas levou a dirigir-lhe a Carta Aberta. Antes mesmo da
aprender é. Estou certo que este excelentíssimo Carta do CPA, já o companheiro Carlos Santos havia
Presidente vai repensar, depois de se inteirar do que
feito publicar no Diário de Coimbra de 26 de Abril de
é o Autocaravanismo, o caravanismo e o campismo e
as suas diferenças, e assumirá a postura adequada. 2006 o seu protesto pelas palavras do Presidente da
Não me surpreenderá que mande instalar uma Área edilidade de Coimbra. Aí se sublinha a necessidade
de Serviço como se impõe.
de distinguir entre ter uma autocaravana estacionada,
direito legal que temos, e haver autocaravanistas que
Laucorreia, Vila Franca de Xira: Quero aqui
acampam na praça pública, situação que a lei deve
manifestar o meu apoio incondicional à Carta Aberta
ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. punir. Acampar é uma coisa, estacionar é outra!
Ulisses, Portimão: Aplaudo a carta aberta ao
Exmo. Sr. Presidente da Câmara M. de Coimbra.
Surpreendentes as declarações de personalidade tão
iminente e, do meu ponto de vista, tão importante no
panorama político nacional.

Esta carta deve ser "exemplo" para muitos
outros autarcas que têm idênticas posturas.
Serão, infelizmente, muitos os casos deste tipo.
Seria bom que o CPA, com a denúncia de todos os
companheiros que por todo o país se derem conta de
casos idênticos, pudesse continuar a marcar posição
firme na defesa da legítima postura autocaravanista.
Parabéns e muita força!.

Matias, Sintra: Sou AC já à muitos anos, e é com
bastante alegria que vejo um grupo organizado
de ACs tomar uma atitude deste género. Ao longo
dos anos tenho sentido na pele várias atitudes de
Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais contra
os ACs, que resultam unicamente da ignorância que
infelizmente algumas pessoas mantêm em relação ao
Autocaravanismo.

Chegados aqui é tempo de fazer o balanço da
iniciativa. Esse balanço só pode ser francamente
positivo, por três ordens de razões:
Não obtivemos a garantia de que a CMC venha a criar
condições para o estacionamento de autocaravanas na
Praça da Canção, mas a probabilidade de vir a "correr
com as autocaravanas" de lá é agora bem menor;

Seja como for, ganhámos esta batalha perante
a opinião pública. Para todos aqueles que estão
empenhados na tarefa de promover e dignificar
o autocaravanismo a Carta que o CPA dirigiu ao
Presidente da CMC constituiu-se num referencial
RDuarte,
Cascais: Desde já gostaria de na defesa do autocaravanismo em Portugal. Pena foi
dar os parabéns ao CPA, por ter tomado que alguns, sempre prontos a criticar e a fazer um
está posição, finalmente parece que o CPA espalhafato por tudo e por nada, se tivessem remetido
despertou e deu um sinal de querer afirmar-se. ao silêncio em vez de terem usado os meios ao seu
Na minha opinião esta atitude só peca por tardia,
dispor para se solidarizarem com esta iniciativa;
pois o caso da Nazaré, e outros há muito que são
conhecidos e nunca se fez nada. Mas pode ser
que agora se altere o cabeçalho da carta e se
dirija a mesma a todas as C.M. que persistem em
colocar barreiras e proibições de estacionamento às
autocaravanas.

Finalmente, o balanço a fazer é positivo porque
mostra o caminho a seguir por todos os que estão
verdadeiramente empenhados na promoção do
autocaravanismo. Por uma lado, para defender os
Mário Caxias, Lisboa: É de ***** companheiros! Numa interesses do autocaravanismo precisamos de ter um
próxima carta - e não faltarão outras autarquias que Clube forte que assuma a liderança do movimento
confundem o adequado uso das AC's -, acho que será associativo autocaravanista, por outro lado, este
desejável explicar um pouco mais o que entendemos exemplo mostrou que o CPA sozinho não pode fazer
por áreas de serviço para autocaravanas - vide §
tudo, mas com a colaboração empenhada dos sócios
2 - pois quem não está no meio como nós tende
a comparar com a designação dos espaços nas pode mover montanhas.
autoestradas e não percebe a simplicidade do espaço
a que nos referimos.

Bem hajam, e que o exemplo floresça!
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Área de Serviço da Lagoa Sto. André
Para os utilizadores de parques de
campismo vai sendo cada vez mais
comum a existência de áreas de serviço
para autocaravanas. Desde simples
adaptações de espaços utilizados

para lavagens de automóveis até
áreas construidas de raiz para este
efeito é uma situação felizmente
cada vez mais comum. A área de
serviço para autocaravanas do Parque
de Campismo da Lagoa de Sto
André da Federação de Campismo
e Montanhismo de Portugal foi
construída de raiz para servir de apoio
aos utilizadores de autocaravanas. Para
além da área de serviço este parque
possui uma zona, plana e bastante
ampla, de acampamento exclusiva
para autocaravanas, o que revela
uma preocupação em bem servir os
utilizadores de autocaravanas e que
é justo realçar. Registe-se também
o facto de apesar de não existir
sinalização no exterior do parque a
mencionar a existência da área de
serviço, no interior deste, existem
bastante indicações da sua localização.
A área de serviço possui uma grelha

por Nuno Ribeiro

central onde é indicado que aí deverão
ser realizados os despejos das águas
sujas e do wc-químico. A inclinação
lateral facilita a correcta drenagem
das águas, mas os orifícios da grelha
são demasiado
estreitos o que
possibilita
a
acumulação
de
resíduos
fecais. Existem
3 pontos de
água que não
se encontram
diferenciados
quanto à sua
utilização:
abastecimento
de água potável
ou limpeza das
cassetes de wc.
Apenas um dos
pontos de água
se encontra em
condições de
funcionamento,
já que nos
outros
dois,
as torneiras estão partidas. É patente
uma deficiente manutenção do local,
pois para além das torneiras partidas,
as mangueiras estão ressequidas,
há azulejos partidos e vegetação
ao longo da área pavimentada. Em
plena época alta deveria de existir um
maior cuidado na manutenção deste
local. Fica também um alerta a todos
os utilizadores destes locais para a
necessidade de uma correcta utilização
e da necessidade de deixarmos as zonas
de despejos devidamente limpas para
os próximos utilizadores. Cabe-nos
também zelar pela bom funcionamento
e manutenção destes locais.

Zona de acampamento exclusiva para autocaravanas.

Localização
Na EN261 cortar em direcção
à aldeia de Brescos/Lagoa. O
parque de campismo encontrase junto à Lagoa de sto André.
A área de serviço localiza-se
num dos extremos do parque
encontrando-se bem sinalizada.
As coordenadas dizem respeito
à entrada do parque.

,
,
N 38º06.593 W008º 47.229
Utilização exclusiva para
utentes do parque

Grelha central para
despejos de águas
sujas e wc
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DEFENDA A SUA SÁUDE
GUIA PARA O DOENTE
DIABETICO TIPO II
Caros Companheiros,
O que me faz escrever perante vós nesta
coluna é o considerar bastante importante, na
medida em que sofro da diabetes tipo II, dar
conhecimento do que vou aprendendo como
doente tratado na A.P.D.P. fazendo com que
algo passe a fim de melhorar a prevenção,
isto porque nesta doença o doente é muito
importante na prevenção da própria doença.
Sobre a diabetes , existem vários tipos
diferentes, todos eles no entanto envolvem
a incapacidade do organismo em absorver
suficiente açúcar no sangue, mas cada tipo tem
uma causa diferente, alguns tipos apresentam
sintomas muito mais graves que outros. Os
dois tipos mais comuns são o tipo I e o tipo
II, eu somente falarei sobre este último, pois
é o que me afecta, e a maioria dos indivíduos
mais idosos.
Diagnostico da Diabetes Tipo II:
Na diabetes não tratada, a absorção de açúcar
pelas células está diminuída, e esta situação
produz vários sintomas: fadiga, diurese
frequente e sede excessiva.
Com estes sintomas, mais ou menos
acentuados pode facilmente ser diagnosticado
como sofrendo de diabetes.
Defenda a sua saúde, consulte um médico.
Tratamento da Diabetes Tipo II:
Dieta:
Algumas regras gerais a não esquecer:
Faça 4 – 6 pequenas refeições e lanches por
dia
Mantenha esquemas de refeições fixos, não
salte refeições.
Não coma demais, coma apenas as quantidades
recomendadas pelo seu nutricionista.

por Fernando Matias

Coma pão completo ou de fibras, elimine o
pão branco.
Coma vegetais diariamente.
Elimine as gorduras, açúcar e álcool.
Exercício:
O Exercício aumenta a sensibilidade do
organismo para a insulina, pelo que tende a
diminuir o nível de açúcar no sangue.
Na minha opinião e na da maior parte dos
médicos só o andar cerca de 1 hora diária é
suficiente.
Análises:
Medir com frequência
na urina e no sangue.

o açúcar

rent
Aluguer de
Autocaravanas

Hipoglicemia:
Muitos diabetes têm ocasionalmente uma
reacção quando o seu nível de açúcar no
sangue ficou baixo. Isto pode acontecer em
qualquer altura, os sintomas variam de pessoa
para pessoa, mas tipicamente são:
suores, arrepios, desmaio, frio, irritabilidade,
fome, cansaço, confusão, entre outros.
Termino por aqui, mas proximamente
escreverei sobre “O DIABETICO EM
VIAGEM”,
“ALIMENTE-SE
BEM
– RECEITAS”, “COMO VIGIAR A
GLICEMIA”, “CUIDADOS COM OS PÉS”,
“SAÚDE ORAL”, etc.
Mas não termino sem vos avisar que para
evitar complicações futuras devem tomar
pequenas atitudes diariamente como se de
rotina se tratassem, controlo da glicemia,
exercício, verificar com cuidado uma ferida e
o cuidado com a alimentação.
Defenda a sua saúde.

CARTÃO EUROPEU DE SAÚDE

Para quem se prepara para viajar para a Europa, será aconselhável dirigir-se à Segurança Social
ou a uma Loja do Cidadão para pedir o Cartão Europeu de Saúde.
Com este cartão passa a beneficiar dos mesmos cuidados de saúde que os cidadãos dos país
em que se encontre. Se viajar com a família, deverá pedir um cartão para cada elemento do
agregado, pois este documento é individual. Convém fazê-lo uma ou duas semanas antes da
viagem. Prevê-se que o cartão seja enviado para casa cinco dias após o pedido, mas podem
ocorrer atrasos, sobretudo no Verão ou em épocas festivas, como o Natal, Carnaval e Páscoa.
Onde pode utilizá-lo?
Em qualquer dos 25 países da União Europeia, assim como na Islândia, Liechtenstein, Noruega
e Suiça. No Reino Unido, não tem de apresentar o cartão, bastando identificar-se com o Bilhete
de Identidade.
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PARRACHO

Consulte os nossos
Pacotes Promocionais
Reservas

219617099

www.parrachoautomoveis.pt
parracho@parrachoautomoveis.pt
Estrada da Granja do Marquês
Ral - 2710-142 Sintra
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Correio dos Sócios
Companheiros
Mais uma vez fui convidado para
assistir aos jogos dos Clubes Franceses
de Autocaravanas organizado pela
Federação Francesa de Autocaravanas,
FACC, que este ano se realizaram na
bonita cidade de Thouars pelo clube
ACCNDS, cujo Presidente é o Sr Jaques
Journaux e grande amigo do C.P.A.
Destacou-se como já vai sendo hábito a
presença da nossa bandeira nacional que
se manteve até ao fecho das festas, e não
faltaram elogios ao nosso Clube quer seja
da FACC ou do Clube local ACCNDS.
Também tive oportunidade de reparar na
publicidade que a Federação Francesa
Olá companheiros.

Achei por bem comentar algo sobre a edição
nº2, e desde já dou os meus parabéns pelos
textos editados. Contudo gostaria de destacar
do texto do companheiro Raul a seguinte frase
“Hoje em dia o Autocaravanista é mais um
solitário errante do que um membro de uma
tribo sedentária”, se calhar este é um dos
motivos para a falta de associativismo que
cada vez existe mais.

faz sistematicamente dos seus Clubes
e dos autocaravanistas em geral a
todos os comerciantes de modo que
estes possam fazer pressão nas suas
Câmaras e autoridades para facilitarem o
estacionamento dos autocaravanistas nas
suas cidades quer para fazer compras ou
para fazer as suas visitas.
E nós em Portugal temos alguém
que defenda os interesses dos
autocaravanistas? A Federação Francesa
não pára e ocupa-se.
Tambem
quero
transmitir
aos
companheiros do CPA que o Presidente
do ACCNS, Sr. Jacques Journaux, o
Presidente do Clube Sud Motorhome,
Sr Henri Boue, e o Presidente da Câmara
Quanto ao texto do companheiro Nuno
Ribeiro sobre o 32º encontro, há que
salientar o chá que dá a algumas pessoas que
estiveram no encontro e que demostraram
comportamentos menos dignos. Quanto a
isto eu já por aqui disse e continuo a afirmar
não é com chá mas sim com regulamentos,
que acho que existem para serem aplicados.
Em relação a apresentação da AS Vermoil, só
tenho pena de não ter sido editada no nº1, mas

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

de Thouars, elogiaram em público os
nossos companheiros Ricardo, Oliveira,
Cipriano, Garcia e o nosso Presidente
Ruy Figueiredo.
A colaboração de todos para que a volta
a Portugal feita em Outubro 2005 tivesse
sido um sucesso.
Aproveito para vos informar que os jogos
da FFACCC 2007 vão se realizar no Sul
de França na cidade de Tarbes perto
de Lourdes, orgnizado pelo Clube Sud
Motorhomer, cujo Presidente Sr. Henri
Boue, dispensa qualquer comentário.
Fico à vossa disposição para qualquer
informação que necessitem.

Cândido Boaventura

Sócio nº859

entende-se.
Por ultimo e relativamente ao texto do
Companheiro Victor Andrade, fica a chamada
de atenção para todos os que andam no
Autocaravanismo, com um texto como já
nos habituou e com um discurso directo e
frontal toca em pontos fulcrais para que exista
desenvolvimento nesta actividade.

Ricardo Duarte

Sócio nº1445

SOLVITUR
Campismo, Naútica e Caravanismo, Lda.

STMS
Sociedade Técnica de Mediadores de Seguros, Lda.

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

GLASSDRIVE
Especialistas em vidro automóvel

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

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

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

Glasslis

Comércio e Montagem de vidros automóveis, Lda
Serviço Móvel

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.
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Viagem à Holanda Kampen Euro CC 2006 por Ruy Figueiredo
A nossa representação no Euro C.
C. foi bastante boa, conseguimos
12 autocaravanas inscritas e
houve mais interessados na
fase final só que as inscrições
fecharam antes do tempo, o que
nos impossibilitou de termos
uma maior representação.
O caso das inscrições não
correram nada bem pois até
ao fim ainda não tínhamos
conseguido
estar
todos
inscritos, houve algumas falhas
da organização e no caso das
inscrições foi grave, mas enfim
foi ultrapassado.
Os companheiros com mais
tempo foram andando, outros
tiveram que ir em grupo. Eram

7 autocaravanas e foi um pouco local que nos foi destinado para
à “lufa lufa” mas ainda deu estacionar, à nossa frente estavam
os espanhóis em menor número,
com 5 autocaravanas.
O programa em si foi um pouco
fraco e com pouca actividade.
Houve
companheiros
que
ficaram para o prolongamento
que era mais uma semana, ainda
não tive informação sobre o
resto do programa.
tempo para fazer uma visita ao
Futuroscop em França.
Creio que a viagem embora um
pouco cansativa foi do agrado
geral e aos poucos fomo-nos
juntando e lá estávamos no

A próxima já está programada,
será em Clermont-Ferrand França
de 24 a 28 de Maio, e o programa
promete.
Aguardamos as inscrições e não
esperem pela data final.

Parque de Passagem para Autocaravanas de Estarreja
por Ernesto Rebelo

O Clube de Campismo de Estarreja,
CCE, finalmente viu concretizado
um sonho que anteriores direcções
pugnaram durante décadas.
De facto, inicialmente pensava-se num
Parque de Campismo, mas a actual
realidade, atendendo à localização
da cidade de Estarreja - cerca de
uma dezena de quilómetros da
praia, desaconselhava essa medida.
Julgamos que a melhor forma de
servir quem cá passa e quem nos
visita é um Parque de Passagem Para
Autocaravanas.
A inauguração decorreu durante o
7º Encontro Campista de Estarreja,
realizado de 2 a 4 de Junho, e foi
de facto um ponto alto do mesmo.
Contou com a presença do Vereador
responsável da Autarquia - Dr Abilio
Silveira, com um Director da FCMP
em representação do seu Presidente,
Engº Duque e com representantes
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dos Clubes presentes com Bandeira,
incluindo naturalmente o CPA.
Durante a inauguração, o Dr
Silveira fez a entrega das chaves
do equipamento ao Presidente da

Direcção do CCE, Ernesto
Bandeira Rebelo o qual
proferiu
umas
breves
palavras de agradecimento
e confiança em futuras
parcerias com a Câmara.

Tomando a palavra, o Autarca
anunciou que muito em breve
Estarreja contaria com mais uma Àrea
para Autocaravanas, agora na Ribeira
da Aldeia na Vila de Pardilhó, uma
das sete freguesias do concelho.
O segundo momento de grande
solenidade e emoção foi o
descerramente da foto do primeiro
Presidente e Fundador do NEC (
Núcleo Estarrejense de Campismo)
em 02/021955 e que deu origem
em 1967 ao actual CCE, do falecido
Dr. Joaquim Silva ilustre Causidico
das Terras do Antuã, na presença da
viúva - Dra Sílvia e dos seus filhos.
Emissores/Receptores
GPS/Antenas

CALEIDOSOM

Inversores
Painéis Solares

E-mail: caleidosom@clix.pt
Telecomunicações
Tel: 217 152 307 - Fax: 217 152 631 www.caleidosom.com
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Cantinho da História
Estávamos no Verão de 1992,
com dois anos e meio de “gente”.
Tinhamos alcançado os 266 sócios,
a sede ainda era em escritório
emprestado, como desde o início,
mas passámos a ter número de
telefone próprio: o 8864319 que
funcionou até termos transferido a
secretaria há um ano.
Os postais de aniversário e Boas
Festas eram desenhos feitos à
mão mediante as habilidades
artísticas de alguns elementos da
Direcção – vide exemplares dos
de aniversário de 1992 e 1993 –,
e depois de fotocopiados a preto
e brando eram pintados à mão e
um a um, sempre pela Mariazinha
Baeta nos serões domésticos.
Imagine-se o empenho para pintar
umas centenas por ano, poucas nos
primeiros anos mas que no final
de uma
década
já eram
d o i s
mil por
ano!...

A zona centro do país voltava a ser
visitada pelo CPA, agora no início
do Outono: 25 a 27 de Setembro
de 1992 correspondendo ao 8º
Encontro C.P.A..
Organizaram-se 2 concentrações
facultativas, tal como no Encontro
precedente: na área de serviço de
Aveiras, para os do Sul e Oeste;
junto
dos
bombeiros de
Lourosa para

por Mário Caxias

os do Norte e Beira Litoral.
O ponto de encontro foi no Largo
do Mercado de Condeixa-a-Nova,
onde pernoitámos com sossego.

queijaria do Rabaçal; há quem o
prefira fresco, mas é seco, com
cura de três a quatro semanas, que
se tornou famoso.

A inscrição foi de € 2,5 por viatura,
com pagamento suplementar das Ocupámos por completo o
entradas a tarifa reduzida no museu acolhedor parque de campismo
da vila de Penela à tarde.
Uma mini-autocaravana, de
fabrico artesanal, atrasada
e amachucada... conduzida
(digamos antes, movimentada!)
e pernoita no parque de campismo.
Compareceram 65 viaturas, das
quais meia dúzia de caravanas; a
adesão foi bem interessante pois
estivémos nada menos que um
quarto dos sócios!
Saídos às 9h de Condeixa, logo
parámos em Conimbriga para
visita demorada às ruínas e no
Museu Monográfico incluindo
diaporama no auditório.

por dois jovens
também se nos
juntou.
A proximidade
da vila, facilmente acessível a
pé, facilitou as compras usuais e
de ocasião assim como a visita
guiada no domingo de manhã, ao
interessante núcleo histórico da
vila e ao castelo do século XII.
Um convívio campista havia
preenchido o serão.
A despedida ocorreu depois do
almoço.

Na
segunda
metade
da
manhã entrámos
na pequena Serra
do
Rabaçal,
rendilhada por
muros de pedra
solta e animada
por
rebanhos,
e visitámos a

Aluguer de Autocaravanas

214574984
www.camperent.pt
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