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AS NOVAS ÁREAS DE SERVIÇO DE 
ABRANTES E DA PRAIA DE PEDROGÃO
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ACORDO CPA-ALLIANZ
Novo Seguro para Autocaravanas
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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

NOVAS FUNCIONALIDADES DO SITE DO CPA
Vivemos numa época dominada pelas 
tecnologias de informação onde cada vez mais 
o uso do telemóvel, do correio electrónico e 
da internet se banaliza e a sua não utilização 
“condena” ao isolamento os denominados info-
excluídos. O CPA tem tentado acompanhar 
devidamente esta evolução e a sua página 
e o fórum autocaravanista são a resposta às 
novas formas de pesquisa e de contacto em 
que os autocaravanistas são também um caso 
exemplar de evolução.
Contudo na Direcção do CPA não há 
ninguém da área das TI e por isso temos 
feito alguns apelos para que os sócios com 
conhecimentos nesta área possam colaborar e 
assim inovar também no ciber-espaço a nossa 
forma de estar. Foi com grande satisfação 
que recebemos a prestável e inestimável 
colaboração do companheiro Manuel Couto 
que permitiu que actualmente seja possível 
por exemplo realizar a inscrição de sócio do 
CPA on-line. 

Foi também desenvolvida uma base de 
dados para utilização dos associados, onde é 
possível por exemplo, encontrar e partilhar 
informações sobre locais para pernoita, 
locais a evitar, localização e descrição de 
áreas de serviço e locais onde há descontos 
nos combustíveis entre outras pertinentes 
informações.
Qualquer um pode colaborar no 
desenvolvimento desta base de dados, que 
será tão mais rica quanto a disponibilidade dos 
vários associados do CPA em adicionar todo o 
tipo de informação indispensável à prática do 
autocaravanismo. Neste sentido cabe a todos 
nós, associados, transformar esta base de 
dados num precioso instrumento de pesquisa 
e informação para as nossas deslocações.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer 
o trabalho desenvolvido pelo companheiro 
Manuel Couto e a todos aqueles que têm 
colaborado activamente na “alimentação” 
desta base de dados.

VALORES DA QUOTIZAÇÃO PARA 2007
 

Jóia: 35 euros

Quota: 15 euros

A actualização dos números de sócios implicou a 
eliminação dos associados com quotas em atraso. Os 
associados com a quota de 2006 em atraso serão 
eliminados durante o ano de 2007. A Carta de 
Autocaravanista irá sendo entregue à medida que 
os associados forem pagando a quota de 2007.
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Boletim Informativo do Clube Português de Autocaravanas

Depois da Batalha e de Alenquer, repete-
se neste Boletim a reportagem de mais 
duas inaugurações de áreas de serviço. O 
paralelismo com a última edição mantém-
se uma vez que uma das novas AS situa-
se no Parque de Campismo da Praia do 
Pedrogão em Leiria, onde é possível a 
partir de agora utilizar esta infra-estrutura 
sem necessitar de pernoitar. A crescente 
preocupação dos parques de campismo 
em proporcionar as melhores condições 
possíveis aos autocaravanistas demonstra 
bem que alguns já tomaram consciência 
da dimensão do nosso movimento, 
tentando atrair para as suas instalações os 
autocaravanistas.
A outra área de serviço localiza-se em 
Abrantes e na realidade trata-se de uma 
rede, que envolve uma AS e vários locais 
de estacionamento e pernoita espalhados 
pela cidade do Aquapólis. Este é mais 
um exemplo da (boa) parceria que o 
CPA tem tentado protocolar com vários 
munícipios de modo a proporcionar 
aos autocaravanistas boas condições de 
acolhimento no território municipal, o 
que perspectiva um aumento da presença 
de autocaravanas nestes locais com 
evidentes repercursões positivas para o 
desenvolvimento local, em especial ao 
nível do comério tradicional.
Infelizmente nem tudo são boas notícias. 
Desde o último boletim tivémos 
conhecimento do Regulamento de 
Trânsito do Concelho de Mafra, que 
proíbe o estacionamento por mais de 8 
horas em qualquer ponto do concelho que 
não seja no seu parque de campismo e na 
Postura de Trânsito de Vila do Conde que 
confunde o estacionamento, a pernoita 
e o acampar, num emaranhado que tem 
tanto de confuso como de patético... 
Mas também nem tudo é mau nos 

regulamentos municipais de trânsito. Por 
exemplo no munícipio de Chaves, onde 
existe uma clara e exemplar distinção de 
conceitos e onde se proíbe nuns locais o 
estacionamento e noutros a pernoita, o 
que culmina num salutar compromisso 
para aqueles que simplesmente querem 
estacionar, para os que querem pernoitar 
e nunca para aqueles que aduletram as 
regras e fazem do espaço comum um 
parque de campismo por onde quer que 
passem.
Em relação às actividades neste 
2º trimestre realizaram-se o VIII 
Acampamento e o II Passeio do 
CPA. Neste último evento realça-se o 
empenhamento e dedicação do nosso 
companheiro Mário Caxias no seu 
planeamento e organização. Empenhada 
e dedicada foi também a colaboração 
do companheiro Manuel Couto que se 
traduziu no aumento das funcionalidades 
do nosso site e fórum. Neste momento é 
possível realizar a inscrição de sócio on-
line e a consulta de uma base de dados 
com vários locais de interesse para os 
autocaravanistas.
Por último e antes de em nome da 
direcção do CPA desejar a todos os 
associados umas excelentes férias de 
verão com votos de muita e cuidada 
condução pelas estradas nacionais ou 
além fronteiras, podemos encontrar neste 
boletim mais uma forte razão para se 
ser associado do CPA. O acordo com a 
seguradora Allianz revelado neste número 
vai permitir aos associados do CPA 
vantagens excepcionais na celebração do 
seguro da autocaravana, permitindo uma 
assinalável poupança.
A todos um bom período de férias e em 
Setembro cá nos encontraremos. 

HORÁRIO DA SECRETARIA
O Horário de atendimento é de 2ª a 6ª feira das 15h30 às 18h. À 4ª feira pro-
longa-se o período de atendimento até às 20h. Em Agosto a secretaria encontra-
se encerrada. 
Alertam-se os sócios para o facto de os telefones fixos da PT continuarem a dar 
sinal de chamada mesmo quando estão interrompidos, dando a sensação que não 
se encontra ninguém nos serviços. Recomenda-se que voltem a tentar o contacto 
um pouco mais tarde.

Na capa fotografias de Nuno Ribeiro (AS 
de Abrantes), Jorge Lé (AS da Praia de 
Pedrogão) e Allianz (Acordo CPA-Al-
lianz)



Página 4

O AUTOCARAVANISTA

Seguro da Autocaravana: CPA assina protocolo com  
Allianz  por Raul Lopes
Uma coisa que a todos os autocaravanistas 
preocupa é o seguro da autocaravana. 
As companhias seguradoras não têm 
informação estatística que lhes permita 
calcular adequadamente o risco associado 
ao seguro de uma autocaravana e, em 
consequência, o valor dos prémios que 
temos de pagar é exagerado.
Durante anos a dedicação do companheiro 
Daniel Sequeira ao Clube permitiu-nos 
beneficiar de um tratamento preferencial 
nos seguros por si contratados na 
Fidelidade-Mundial. Aqui lhe presto o 
meu tributo. Mas há cerca de um ano esta 
companhia fez um acordo preferencial com 
a Federação de Campismo e Montanhismo 
de Portugal que permite fazer o seguro da 
AC em condições bastante mais favoráveis 
do que aquelas que o companheiro 
Sequeira, com toda a sua boa vontade, 
nos pode proporcionar. Agora a situação 
mudou, e os sócios, mesmo aqueles que 
têm Carta de Campista, passaram a dispor 
de uma alternativa para segurar a sua 
autocaravana em melhores condições do 
que as oferecidas pelo mediador Fidelidade 
com quem a FCMP negociou.
A determinação e capacidade de 
argumentação técnico-económica do 
CPA, juntamente com a colaboração e 
empenho do mediador Castela & Veludo e 
com a abertura negocial da Administração 
da Allianz, criaram as condições para a 
assinatura, no dia 27 de Junho, de um 
protocolo que permite aos sócios do CPA 
proceder ao seguro da autocaravana nas 
melhores condições do mercado.
Por 194 euros/ano os sócios do 
CPA podem fazer o seguro da sua 
autocaravana na Castela & Veludo, com 
as seguintes coberturas:
Danos a terceiros/responsabilidade civil 
(600 mil €); Quebra de vidros (até 1000€); 
Protecção jurídica;  Seguro de ocupantes 
em caso de morte ou invalidez (15000€) e 
Assistência em viagem à autocaravana e à 
família do segurado.
Na assistência em viagem estão 
incluídas, nomeadamente: despesas de 
desempanagem e reboque (max.250€), 
despesas de transporte/repatriamento 
da AC a partir do estrangeiro, envio de 
peças de substituição (só estrangeiro), 
envio de motorista profissional em caso de 
impedimento para conduzir do segurado, 
assistência em caso de furo e de falta de 

combustível (só Portugal), despesas de 
transporte para regresso a casa, despesas 
de estadia em hotel e de acompanhamento 
em caso de hospitalização (com limites 
pré-definidos), etc.
Resida você no Algarve, em Lisboa, no 
Porto ou em Trás-os-Montes, pagará 
exactamente o mesmo valor por este pacote 
de seguros: 194€. Este é um dos benefícios 
deste protocolo que ninguém mais lhe fará. 
Afinal não compramos a autocaravana 
para passear à porta de casa, vamos todos 
para os mesmos destinos. Então porque 
havíamos de pagar em função do concelho 
onde residimos? Temos uma condução que 
nada tem a ver com a cilindrada equivalente 
num veículo ligeiro, então porque havemos 
de pagar um prémio de seguro como se 
tivéssemos comprado um carro para andar 
a fazer rali? Foi a tomada em consideração 
pela Allianz de alguns detalhes como estes 
que nos permitiu contratualizar este preço.
Com uma franquia de 2%, os interessados 
poderão também beneficiar deste protocolo 
para fazer o seguro de danos próprios 
(Choque Colisão e Capotamento, Incêndio 
Raio e Explosão, Furto ou Roubo + 
Fenómenos da Natureza e Actos de 
Vandalismo + Perda Total), continuando a 
aplicar-se a mesma tarifa a todos os sócios 
independentemente do local de residência e 
beneficiando de um desconto base de 45%.
Este seguro não tem nenhuma outra 
exigência que não seja a de ser sócio do 
CPA. Mas os interessados podem beneficiar 
das condições preferenciais que a Castela & 
Veludo fará aos autocaravanistas que optem 
por aí fazer o seguro de outro veículo: 
em condições normais, beneficiarão de 
um desconto de 20% relativamente aos 
preços do MotorAll da Allianz-veículos 
ligeiros de passageiros.
Equivale isto por dizer que o preço do 
pacote base (194€) terá um interesse 
diferente para cada um de nós, dependendo 
da idade do condutor habitual, do tipo de 
autocaravana, do local de residência, etc. 
Do estudo que efectuei não me parece 
possível obter no mercado um seguro com 
coberturas equivalentes por preço inferior. 
Para quem resida na zona de Lisboa, por 
exemplo, o pacote equivalente contratado 
ao abrigo do protocolo com a Federação 
custará a mais cerca de 120 euros. Fora 
desse protocolo, este pacote de coberturas-
base custa no mercado 150€ a 250€ a 

mais. Ou seja, haverá quem ao aderir a 
este protocolo recupere num ano, com 
juros, todo o dinheiro das quotas que 
pagou ao CPA durante os 18 anos da sua 
existência.
A Direcção do CPA aprovou este protocolo 
na convicção de que ele representa um 
significativo benefício para os sócios, e, 
deste modo, para o Clube que por esta 
via atrairá outros autocaravanistas. Serão 
os sócios com a decisão que sobre este 
assunto tomarem quem dirá se a Direcção 
tem ou não razão.
A Allianz conta fazer 500 contractos até ao 
final de 2008. Nessa altura a continuidade 
do protocolo será reavaliada. Claro que 
se a Allianz concluir que este é um mau 
negócio, denunciará o protocolo e cada um 
dos sócios que entretanto tenha aderido a 
esta apólice ficará sujeito às condições 
normais praticadas pela seguradora no 
ramo automóvel. Mas, se houver uma 
significativa adesão dos sócios a este 
produto e (como é minha convicção) a % 
de acidentes no conjunto dos aderentes 
for menor do que aquela que a seguradora 
tomou como base de cálculo, então quem 
estiver na próxima Direcção terá a vida 
facilitada para poder negociar um produto 
ainda mais adequado às necessidades 
dos autocaravanistas e com um preço 
mais interessante, particularmente na 
componente danos próprios.
Uma coisa posso eu a todos garantir: 
empenhei-me na concretização deste 
protocolo animado pela ideia de que ele 
é bom para o Clube, mas tanto eu como 
qualquer dos restantes dirigentes, não 
ganhamos rigorosamente nada com ele, 
haja 100 ou 1000 sócios a aderir a este 
seguro. 

O Clube também não fica refém da Allianz, 
caberá à próxima Direcção confirmar o 
interesse no protocolo, renegociá-lo ou 
denunciá-lo. 

Pessoalmente, estou convicto de 
que a próxima Direcção vai ter 
incomparavelmente melhores condições 
para negociar do que nós tivemos. Não me 
lamento do que conseguimos obter, mas 
estou certo de que com base na experiência 
que se vai seguir este protocolo pode vir 
a ser melhorado, com benefício para todos 
nós.
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Quem são os autocaravanistas portugueses III  por Raul Lopes
Apresenta-se hoje a terceiro e última parte de uma série de três artigos que de um tratamento estatístico do ficheiro de 
sócios do CPA e das respostas ao inquérito realizado no princípio de 2006. Este último artigo reporta-se à relação dos 
autocaravanistas com o movimento associativo.
Qual  o grau de participação nos eventos colectivos?

Um dos momentos altos em que se exprime o "espírito" 
do Clube é nos seus Encontros. Corroborando a opinião 
alicerçada na observação, a maioria (quase 70%) dos 
sócios nunca participou num Encontro do Clube (39%) ou 
fê-lo apenas por 1 a 4 vezes. Deste modo não surpreende 
que sejam apenas 11% os que afirmam participar 
habitualmente nos referidos Encontros do CPA.
Não são todavia apresentadas razões específicas 
para esta reduzida participação, para além da "falta 
de disponibilidade, por razões profissionais" ou sociais 
invocada por quase metade. Razões de saúde (do 
próprio ou de familiares), o facto de ser sócio recente ou 
a distância ao local do Encontro são outras das razões 
apontadas por 1/3 dos inquiridos para não participar mais 
vezes nos Encontros. 

O que mais e menos agrada aos participantes nos 
Encontros do CPA?

O convívio-confraternização e o ambiente dos Encontros 
é o principal motivo de satisfação, sendo sublinhado por 
44% dos inquiridos. Os outros factores mais referidos são 
os passeios-visitas guiadas (apontados por 19%), a boa 
organização (15%) e a oportunidade para conhecer novos 
locais (10%).
Para cerca de 2/3 dos inquiridos não há motivo de 
desagrado relativamente à forma como os Encontros 
do Clube têm decorrido. Adicionalmente, quase metade 
dos factores de desagrado apontados têm a ver com "a 
falta de civismo de alguns" (sobretudo associada aos 
comportamentos à hora das refeições). Seguem-se, 
com uma importância residual: a "falta de integração dos 
novos membros e a formação de grupos fechados"; a 
"confusão e o excesso de pessoas"; as "criticas injustas à 
organização" e a "falta de energia e/ou de sanitários". 

Quem tem Carta de Campista e por que clube?

Apenas 40% dos sócios do CPA alguma vez requisitou a 
Carta de Campista em nome do CPA. Os 60% restantes, 
ou nunca tiveram CC (quase metade) ou requisitaram-na 
em nome de clubes e associações muito diversas, onde 
se evidenciam o ACP (8%), o CCL (3%) e o CCPorto 
(2%).

As preferências dos autocaravanistas relativamente à 
tipologia de actividades do CPA

Há quem ache que todos os meses do anos são 
adequados para o CPA promover os seus Encontros. Mas 
globalmente observam-se nítidas preferências:

 - Menos de 25% considera adequados os meses de 

Janeiro, Fevereiro, Julho, Agosto, Novembro e Dezembro;
 - Quase metade, 40 a 50% , considera os meses de 
Março e Junho adequados;
 - Pelo menos 50% considera adequados os meses de 
Abril, Maio, Setembro e Outubro. 

Já quanto ao tipo de actividades as preferências não 
são tão inequívocas. Quando se considera apenas a 
primeira preferência revelada, a prioridade vai para os 
"passeios de terra em terra pelo país", seguida pelos 
"passeios em grupo pela Europa". Quando se consideram 
conjuntamente as duas principais preferências o resultado 
é diferente. Os passeios pela Europa são relegados para 
segundo plano, surgindo os "encontros de 2-3 dias no 
mesmo sítio" em pé de igualdade com os "passeios de 
terra em terra".
Quanto ao número anual de eventos que os sócios 
gostariam de ver organizados, a resposta é clara: 2 ou 
3 eventos de fim-de-semana, mais 2 ou 3 realizações 
em fim-de-semana alargado e 1 ou duas actividades 
com a duração de uma semana. Forçoso é notar-
se a incongruência entre estes números e o grau de 
participação revelado nos Encontros e na vida do Clube 
em geral.

Que tipo de actividades mais apreciam os 
autocaravanistas nos eventos do CPA?
Em função das respostas obtidas no inquérito é possível 
identificar 4 grupos hierarquizados de actividades que são 
"apreciadas" ou "muito apreciadas" pelos autocaravanistas 
nos seus Encontros.
Há um grupo de actividades muito pouco apreciadas, 
isto é, que reúnem a preferência de menos de 25% dos 
autocaravanistas. Estão neste caso os concursos de 
pesca, a escalada, a canoagem e o skate-patinagem. 
Claro que fossem os filhos a responder ao inquérito os 
resultados teriam sido diferentes!
Há um segundo grupo de actividades pouco apreciadas, 
reunindo a preferência de 25% a no máximo 50% dos 
inquiridos. Integram este grupo os jogos tradicionais, a 
fotografia e os peddy-papers.
Como actividades apreciadas pela maioria, mas por 
menos de 70%, encontram-se os passeios de bicicleta e 
as "tertúlias com relato de viagens e/ou experiências na 
1ª pessoa".
Finalmente, o grupo das actividades muito apreciadas, 
pois recolhem a preferência de mais de 70% dos 
autocaravanistas: churrasco/sardinhada colectiva, 
passeio a pé por circuito urbano, passeio a pé em circuito 
de natureza, serão à volta da fogueira, serão musical 
animado por sócios. 
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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.

VIII ACAMPAMENTO DO CPA   por Ruy Figueiredo

Tentando dar continuidade à tradição 
o C.P.A. levou a efeito o seu VIII 
Acampamento no Ericeira Camping 
de 20 a 22 de Abril de 2007.
Juntando ao evento mais uma 
inauguração do espaço reservada para 
autocaravanas no interior do parque 
com todos os requisitos necessários,
no exterior há também uma área de 
serviço para os passantes.
Está de parabéns o Ericeira Camping 
pelas excelentes condições que nos 
oferece, pena não haver mais, mas de 
certeza com o nosso trabalho outras 
surgirão.
Os participantes começaram a 
aparecer na quinta e sexta feira e no 
sábado de manhã os mais ocupados.
O numero de presentes ficou muito 
aquém do que era esperado, a ausência 
dos clubes fez-se notar, apenas 8 
clubes estiveram representados com 
bandeira, o clube  mais representado 
foi o C.C.L. com 5 presenças, o 
segundo 
Torres Vedras com 4, os restantes 6 

tinham 2 ou 1 representantes.
Houve 100 inscrições e estiveram 
presentes cerca de 250 pessoas.
O Ericeira Camping esforçou-se 
por nos receber bem e manter-
nos ocupados na sexta à noite 
proporcionou-nos um serão com a 
animação de um iterteiner, houve 

cantigas e baile até tarde.
Durante o dia de sábado finalizaram-
se as inscrições e distribuiu-se um 
inquérito sobre autocaravanismo 
para um estudo da responsabilidade 
da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 
Algarve. Ao que apurámos houve 

alguns sócios que o não receberam 
possivelmente não estavam nas 
viaturas na altura, o que pedimos 
desculpa.
De tarde houve jogos tradicionais e ao 
fim do dia fez-se a entrega dos prémios 
o Ericeira Camping presenteou-nos 
com um rancho Folclórico e foi o 
inicio do Fogo de Campo, bastante 
participado, terminando o dia com 
uma queimada para o pessoal todo 
que quis estar presente e que foi uma 
novidade  para alguns. 
Pela manhã de domingo chegaram os 
autocarros da C.M.Mafra e em três ou 
quatro levas lá chegámos ao convento 
de Mafra que após a visita fomos 
regressando.
Perto da hora do almoço arriaram-se 
as bandeiras e fez-se o encerramento 
com o hino do C.P.A. e a canção da 
despedida.

Agradecemos a colaboração da C. M. 
Mafra e em especial à gerência do 
Ericeira Camping.

Realizou-se de 24 a 28 de Maio, o 31º 
Euro C.C. em França em Clermont-
Ferrand.
Como é costume o C. P. A. esteve presente 
com 11 autocaravanas e 24 companheiros. 
O programa foi bastante agradável e até o 
tempo ajudou pois só chuviscou um dia. 
Houve varias excursões aos pontos de 
interesse nos arredores incluindo um 
vulcão museu com vários espectáculos.
Durante a tarde  decorreu a apresentação 
dos clubes presentes onde nós cantámos  

“É uma Casa  Portuguesa “. 
No jantar de gala também houve um 
show de variedades e depois um baile que 
animou a noite  
Na parte final foi a apresentação dos 
clubes e dos seus países com o desfile 
de despedida. Foi entregue a bandeira da 
FICM ao próximo organizador que em 
2008 será a Suiça .
Estiveram presentes no evento cerca de 
800 autocaravanas e 1650 pessoas.

31º EURO CC   por Ruy Figueiredo
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  INAUGURAÇÃO DAS NOVAS ÁREAS DE SERVIÇO DE                  ABRANTES E DA PRAIA DE PEDROGÃO por Nuno Ribeiro                
Foi inauguarada no passado dia 
16 de Junho, a Área de Serviço 
de Abrantes.
Esta nova infra-estrutura 
estará ao serviço de todos 
os autocaravanistas, sejam 
associados ou não do CPA,  
encontrando-se num local 
previlegiado no novo e 
requalificado espaço junto ao 
rio Tejo, o Aquapólis. 
Cerca das 15h00 e perante cerca 
de 30 autocaravanistas,  entre  os 
quais uma delegação dos nossos 
companheiros espanhóis da 
PACA, Plataforma Autonoma 
de Autocaravanas, foi assinado 
um protocolo de colaboração 
entre a edilidade de Abrantes e 
o CPA.
Este protocolo visa a 
promoção e ordenamento do 
autocaravanismo no território 
municipal, a dinamização do 
turismo concelhio e a melhoria 
das condições oferecidas aos 
autocaravanistas localmente e 
foi celebrado entre o Presidente 
da Câmara Municipal Nélson 

de Carvalho e o Vice Presidente 
do CPA Raul Lopes, tendo em 

conta a importância do turismo 
itinerante para o desenvolvimento 
local e a necessidade de 
valorizar o potencial turístico do 
concelho através da adequada 
divulgação dos atractivos locais. 
No âmbito desta colaboração, 
a Autarquia de Abrantes vai 
assegurar a manutenção da 
área de serviço, reconhecerá e 
garantirá o direito de circulação e 
estacionamento das autocaravanas. 
Para além da AS propriamente 

dita, foram criados vários locais 
para pernoita e reservados 

estacionamentos específicos para 
autocaravanas. Assim junto à 
margem norte e sul do Aquapólis, 
junto ao Castelo e ao Parque de  
São Lourenço é possível pernoitar 
pelo período máximo de 48h com 
todas as condições de segurança 
e comodidade. Para quem quiser 
visitar a cidade pode-se deslocar 
até ao Largo 1º de Maio junto ao 
tribunal onde estão reservados 
lugares de estacionamento pelo 
período máximo de 2 horas, 
como acontece a qualquer veículo 
ligeiro.
Durante a cerimónia de inaguração 
o Presidente da Câmara Municipal 
de Abrantes revelou a satisfação 
pelo novo equipamento e 
manifestou o seu contentamento 
em pode receber com condições 
os  turistas que se desloquem 
até Abrantes em autocaravana. 
Revelou ainda que já teve 
oportunidade de experimentar 
o autocaravanismo e que a 
experiêncoa foi bastante positiva, 
lançado um apelo para que se algo 
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  INAUGURAÇÃO DAS NOVAS ÁREAS DE SERVIÇO DE                  ABRANTES E DA PRAIA DE PEDROGÃO por Nuno Ribeiro                
não estiver em condições que façam 
chegar à autarquia sugestões para 
melhorar as condições com que 

somos recebidos em Abrantres.
Em seguida tomou a palavra o 
Vice-presidente do CPA, que 
louvou a atitude positiva e 
construtiva da câmara face ao 
fenómeno do autocaravanismo, 
manifestando ainda a sua satisfação 
em subscrever este protocolo, uma 
vez que este permitirá que os 
autocaravanistas passem a dispôr 
de um excelente equipamento de 
apoio ao turismo itinerante num 

local privilegiado como é Abrantes. 
Referiu, ainda, que esta é uma 
infra-estrutura que foi conseguida 
de modo a que os autocaravanistas 

usufruam da Cidade e contribuam 
para o seu desenvolvimento. Por 
último referiu o empenhamento 
determinante do Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Abrantes, 
Pina da Costa, na construção e 
realização desta infra-estrutura.
Apos os discursos, foi finalizada a 
cerimónia de inauguração, tendo 
sido aproveitado o momento para 
várias trocas de ideias entre os 
autocaravanistas presentes.

AS da Praia de Pedrogão
No dia 30 de Junho foi inaugurada 
mais uma área de serviço dentro de 
um parque de campismo. 
O Parque de Campismo da 
Praia de Pedrogão, gerido pela 
empresa municipal Leirisport,  
possui a partir de agora 
excelentes condições de apoio ao 
autocaravanismo, indicando que 
também os responsáveis pelas 
estruturas campistas começam, 
a evidenciar preocupações em 
proporcionar aos autocaravanistas 
as melhores condições possíveis. 

Realça-se a possibilidade de 
utilização da AS sem necessidade 
de pernoitar. 
A presidir à cerimónia esteve o 
Presidente da Leirisport, José 
Bemzinho e o responsável pela 
comunicação Lúcio Gomes. O 
protocolo de colaboração foi 

assinado pelo Presidente da 
Leirisport e pelo Presidente do 
CPA Ruy Figueiredo. 
Depois da assinatura o Presidente 
do CPA agradeceu a presença 
dos cerca de 50 autocaravanistas 
e enalteceu a visão estratégica 
da Leirisport ao proporcionar a 
utilização desta infra-estrutura 
sem a necessidade de pernoitar no 
parque. Em seguida foi a vez do 

Presidente da Leirisport agradecer 
a presença dos autocaravanistas 
na cerimónia de inauguração 
assim como a colaboração 
técnica do CPA na execução da 
área de serviço. Pelas condições 
proporcionadas agora o Presidente 
da Leirisport fez votos para que 
no futuro passasem a existir mais 
visitas de  autocaravanistas ao 
parque de campismo.
Depois da inauguração e uma 
vez que foi oferecido a estadia a 
quem quisesse pernoitar no parque 
seguiram-se alguns momentos 
de confraternização entre os 
associados do CPA. 

(fotografias de Nuno Ribeiro (AS de Abrantes) e Jorge Lé (AS de 
Pedrogão))
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Viajar em Liberdade  por Odete Cabral
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Porque será que é tão difícil de 
explicar, ao comum dos mortais, esta 
paixão de viajar em autocaravana?
Quando falamos desta paixão, surgem 
logo comentários do tipo: “Ah, ninguém 
me tira o hotel”, “gosto de chegar e 
ter tudo programado”, “gosto de ter 
todas as comodidades em férias”, “não 
gosto de conduzir”, “não gosto de 
imprevistos”, “gosto de comer bem” etc.
Todas elas são razões válidas apontadas 
pelos amigos e conhecidos para 
justificar a aversão ao autocaravanismo.
Mas façamos uma dissecação de 
cada uma e vejamos o resultado.
O hotel não é substituído no 
autocaravanismo, para além de o poder 
utilizar se quiser, e usar a autocaravana 
como meio de transporte para viagens 
mais longas, a própria autocaravana pode 
ser considerada como um hotel de *****, 
é só reparar no interior de algumas delas. 
Para além de ter a vantagem de colocar 
“o hotel”, onde muito bem quiser. Pois 
quantas vezes o hotel que escolheu 
quando programou a viagem, não passa 
de uma pensão de 2ª categoria, num beco 
de uma praia qualquer, nada do que vinha 

na fotografia aconteceu. Assim pegará 
na sua Ac e mudará de lugar, usufruindo 
da paisagem que mais lhe agradar.
Para aqueles que gostam de chegar e 
ter tudo programado, por vezes nem 
conseguem chegar, ou porque os voos 
se atrasam, ou por perderam as malas, ou 
porque a agência de viagens falhou. Com a 
autocaravana nada disso poderá acontecer, 
salvo se houver um acidente, mas doutro 
modo ele também poderá acontecer.
Relativamente à comodidade depende da 
opção na escolha da sua Autocaravana, 
pois encontrará das mais simples às 
mais luxuosas, tendo todas elas um 
princípio comum, nada fica esquecido e 
as principais necessidades do dia-a-dia 
estão previstas em qualquer modelo.
O não gostar de conduzir é uma 
justificação pertinente, talvez a única 
capaz de dar razão ao mais céptico, 
mas quantos há que ao chegar a um 
local, alugam um automóvel para 
visitar os arredores, ou pensam que 
se tivessem vindo de carro, poderiam 
ter conhecido mais lugares numa só 
viagem. Mas ainda há a possibilidade 
de fazer percursos curtos, não cansando 

a viagem e podendo da mesma 
forma usufruir de todos os cantinhos.
Para quem não gosta de imprevistos, 
nada melhor do que deixar de usar o 
avião e o hotel. Nunca se sabe quando 
o avião não sai, quando o hotel não 
presta, ou quando está um tempo terrível 
e o melhor seria viajar para outro lado.
O gostar de comer bem também não será 
razão para não gostar de autocaravanismo, 
pois poderá sempre fazer as suas refeições 
nos melhores restaurantes, e se não lhe 
agradar a comida do país tem a vantagem 
de poder confeccionar os seus próprios 
cozinhados e provar a sua saudosa cozinha.
Acontece ainda aquele caso em que se 
depara a falar com os seus botões, se 
eu soubesse que gostava tanto deste 
local, teria marcado mais uma semana, 
afinal ainda tenho dias de férias. A 
autocaravana permite-lhe decidir ficar 
ou andar conforme o desejo do momento.
Associado a todas estas razões há uma 
outra, a de podermos planear as nossas 
férias minuto a minuto, hora a hora, dia-
a-dia, pois para compromissos rígidos, já 
nos bastam os outros 330 dias do ano, ou 
não será?
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Como autocaravanista um dos meus focos 
de interesse é certamente o viajar em si 
mesmo, queimar alcatrão dizem outros. 
Mas há alguns aspectos bem essenciais 
que integram o interesse dos rolantes, 
para ler escritos sobre esta actividade…
eles variam de 
pessoa para pessoa, 
mas incluem para a 
maioria o interesse 
gastronómico e o 
cultural. Mas em 
curtas linhas quase 
nada se pode dizer!
Pois no meu caso, 
esta viagem foi um 
binómio de lazer,  
turismo, e trabalho. 
Lazer pelos dias 
de férias…e 
pelo descanso de 
Lisboa a ver paisagens, monumentos 
e gentes diversas. Trabalho em 2 
reuniões profissionais. O Turismo foi 
principalmente:
- Em França  a visita ao parque de Puy du 
Fou que se recomenda vivamente a quem 
tenha ou não crianças.
- Na Bélgica, as cidades de Bruges (a não 
perder) Antuérpia e Bruxelas.
- Na Dinamarca, a ponte de Storebelt, 
Ostende, terra natal de Christian 
Andersen, Dragor a sul de Copenhagen, 
Helsingor e Kronenkastle, o museu 
Viking de Roslkilde e ainda o museu de 
arte moderna de Louisiana.
- Na Alemanha, nada de especial foi tão 
só uma travessia técnica, mas regista-se 
o interesse turístico de Tecklburg e o 

excelente novo Camping de  Bremen.
- Na Holanda os diques…todos…o 
Grande dique, o vertical e o conjunto 
de diques da costa com epicentro em 
Zeebruge, e ainda…algumas povoações 
como Groningen e Bolsward, e seus 

c e n t r o s 
históricos, 
mais o 
M u s e u 
ao Ar 
Livre da 
H o l a n d a 
e parque 
N a t u r a l 
Nacional.
- Espanha 
d e s t a 
vez foi 
t a m b é m 
território 

de travessia e de abastecimento de 
gasóleo, mas nota-se  a cada vez melhor 
auto-estrada gratuita entre Burgos-Vitória 
e San Sebastien, com o troço de Miranda 
do Ebro quase completo.

Quanto a dormidas….não sou 
fundamentalista nem sectário…pois 
houve dormidas em áreas de pernoita 
próprias para autocaravanas, em áreas de 
auto-estrada, em parques de campismo, 
em estacionamento de pesados, e mesmo 
num parking de um hotel…Todos os 
sonos forma tranquilos e em segurança e 
quase todos eles na companhia de outras 
autocaravanas.
Quanto a comidas…pois também houve 
de tudo. Bocadillos em Espanha, Mac 

Donalds e Kentucky Fried Chicken, e 
moules e rougets em Bruxelas, Salmão 
Fumado, saladas na auto-estrada e até 
comida nórdica em Dragor. Claro que 
também houve petiscos na autocaravana…
alcachofras em Bruxelas, por exemplo, 
queijinhos e pão diverso etc…

E pronto nada disse e já ultrapassei 
os caracteres de escrita permitidos. 
No Blogspot tem mais detalhe. Resta 
acrescentar a Semovente nova Knaus Ti 
Sport TI 700 UFB, perfilada, em Renault 
Master 3000, mostrou-se excelente ao 
longo de quase 7200Km a gastar quase 
10L/100.
E…por razões de espaço só seguem três 
ou duas fotografias….o orçamento de 
cerca de 100€ dia não dá para mais!

Impressões de Viagem até à Dinamarca  por Decarvalho



Esta segunda realização no âmbito 
do conceito Passeio CPA que a nossa 
Direcção propôs aos sócios há um ano, que 
estranhamente tem tido pouco aceitação 
por estes no que respeita à apresentação 
de projectos, foi anunciada no VIII 
Acampamento CPA, na Ericeira, e levou 
três dezenas de famílias autocaravanistas 
á Serra de Montemuro e às margens 
do Rio Douro no troço da albufeira do 
Carrapatelo, a juzante do Peso da Régua.                     
A concentração no pacato cais fluvial de 
Pala ocorreu durante toda a sexta-feira, e 
os últimos, apesar de alguma dificuldade 
por insuficiência de sinalização rodoviária 
e obras, ainda assim chegaram poucos 
minutos antes da meia noite.  Mas a noite 
estava espectacular para a cavaqueira, 
amena e sem vento, e muitos de nós 
estávamos a pé para os acolher após várias 

centenas de quilómetros. No sábado, bem 
cedo e logo sob um céu limpo e sem 
vento, que nos acompanhou nos dois dias, 
efectuaram-se as inscrições e distribuição 
do “galhardete” (etiqueta em cartolina 
com o resumo do trajecto) e programa, 
enquanto chegava o padeiro também 
com bolos para o pequeno almoço, e às 
9 h realizámos um breve colóquio para 
explicar o que iria ser o passeio e a forma 
de circulação em grupo.     
Comandados pelo guia local Sérgio 
Sousa, que nos orientou em todo o 
percurso, subimos à EN 108 no caminho 
para a Barragem do Carrapatelo, para 
logo dar uma ideia dos panoramas 
que iriamos desfrutar.  Parámos num 
extremo da Barragem para, num 
passeio pedestre, irmos ver os recantos 
do Ribº Sampaio, pequeno afluente 
da margem esquerda do Douro.                                                                             
A próxima paragem foi na vila de Cinfães, 
onde a autarquia nos proporcionou visitar a 
Casa da Cultura, e descendo pelo frondoso 
jardim central entrámos no Museu Serpa 
Pinto (este explorador africano do 
séc. XIX nasceu neste concelho). Por 
aqui ficámos para fazer umas compras 
no mercado municipal e almoçar.                                                              
Pelas 15 h descemos à beira-rio com 
paragem nas Caldas de Aregos.  As termas 
ainda estavam encerradas; interessante 

o alameda arborizada, e o elevado nível 
que a cheia de 1909 atingiu (marcado 
na parede exterior da capela).  Daqui, 
atravessámos a vila de Resende, onde 
um motociclista camarário nos esperava, 
e subimos a meia encosta à igreja 
românica de Santa Maria de Cárquere.  
Este templo já existia na época da criação 
da nacionalidade, tendo tido alguma 
intervenção na vida de el-rei D. Afonso 
Henriques; mantem um interior sóbrio, e 
é algo comovente estar num espaço com 
nada menos de oito séculos de história! 
Regressámos a Resende, para estacionar 
num recinto vedado que a autarquia nos 
reservou, atendendo ao elevado fluxo de 
visitantes que a VI Festa da Cereja atraía, 
assim como disponibilizou o acesso aos 
balneários das piscinas.  Todos tivémos 
oportunidade de descer ao largo principal 

da vila onde decorria a venda de cereja 
directamente pelos produtores numa 
centena de pequenos expositores.  O 
aspecto era optimo, o preço rondava os € 
2 por quilo, e, para aliviar a subida para 
as autocaravanas, logo se foram comendo 
algumas cerejas pelo caminho!...  
Ao final da tarde tivémos a visita 
do Vereador da Cultura da Câmara 
Municipal de Resende, Sr. Fernando 
Teixeira, que veio trazer um saco para 
cada viatura com informação turística e 
uma embalagem dos doces locais mais 
afamados, as cavacas, e que convidámos 
a entrar numa das autocaravanas para 
tomar conhecimento das potencialidades 
da “vida a bordo” e da razão de 
necessidade de áreas de serviço. Ao 
serão, o companheiro Adérito Meneses 
projectou no computador as inúmeras 
fotografias que já havia colhido; e pelas 
23 h observámos o fogo-de-artifício que 
era lançado no centro da vila.
De novo às 9 h, 
pusémo-nos em 
marcha para a beira-
rio, agora para passar 
pelo cais fluvial e 
zona de lazer de Porto 
de Rei, sem pararmos 
por não haver espaço 
para tantos, e subimos 

à Ponte da Ermida (é bastante alta, como 
se atesta pela fotografia) em cujo topo 
parámos e logo foi descoberta uma 
vendedeira de cerejas que “assaltámos” 
nums 80 a 100 kg, para repor o “stock” 
das compras da véspera pois muitas já 
“tinham marchado”.
Voltámos a percorrer a margem direita 
do Douro até descermos para a Ponte de 
Mosteirô que atravessámos para reentrar 
no concelho de Cinfães - o Meneses foi-
nos captar desde o Miradouro de Teixeirô 
– e iniciarmos a subida pela margem direita 
do Rio Bestança.  Pausa em Ruivais, para 
café e breve descanso, e continuámos a 
subir até aos 1 380 m mesmo no cume da 
Serra de Montemuro, via Bustelo, Alhões 
e Portas de Montemuro.  Envoltos pelo 
ar calmo da montanha, alguns geradores 
eólicos e sob sol radioso, cantámos a 

despedida e o hino do CPA.
Quem aderiu ao almoço na aldeia 
serrana da Gralheira, que fomos 3/4, 
ainda percorreu a zona planáltica 
Norte da serra para irmos apreciar o 

cozido serrano. Pelas 15h 30 estávamos 
despachados; alguns ficaram ainda ali, 
outros regressaram a Resende para o final 
da festa, a maioria regressou a casa para 
várias zonas do país.

Agora, venham mais projectos de outros 
sócios!

(Fotografias e montagem do companheiro Adérito 
Meneses)
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II Passeio do CPA - Por terras de Montemuro    por Mário Caxias
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Ecos do fórum do CPA
VIII Acampamento do CPA
Olá companheiros
Antes de mais gostaria de dizer que 
não compareci no VIII Acampamento 
do CPA por não concordar com o 
local onde o mesmo se realizou.
Independentemente de se tratar da 
assinatura de um protocolo entre o CPA 
e o Parque de Campismo Mil Regos 
(Giatul ou C.M.Mafra) e de mais uma AS 
que muita falta fazem . No entanto  esta 
parece-me uma prenda envenenada para 
os autocaravanistas, primeiro dão-nos 
barras delimitadoras de altura e sinais 
proibidos, depois dão-nos um plano 

de regulamentação do trânsito para o 
Concelho e por fim e para quem insistir  
em visitar a Ericeira  dão-lhes uma área 
com boas condições ao nível do melhor 
que se vê por esta Europa, e a factura para 
pagar. Aliás neste concelho se calhar seria 
o único sitio onde poderiam pernoitar 
Autocaravanas, daí a escolha do local!!!
Alguns podem dizer que por culpa 
de alguns agora pagam todos, 
não concordo com essa teoria e 
sou apologista de coimas para os 
infractores e não restrições para todos.
Mais do que discutir-se o preço da 
diária ou se o balneário 8 que continua 
encerrado no Parque de Campismo 

Mil Regos, tudo isso  é mal menor se 
tivermos em conta a discussão pública do 
plano de regulamentação de Trânsito em 
Mafra. Este sim preocupa-me  e deve-se 
manter vivo para que não seja uma vez 
mais aplicada a versão do (come e cala) 
Sendo este aprovado com fundamento 
jurídico que provavelmente já está?
Poderá estar em causa o futuro da 
actividade livre do autocaravanismo, 
quer no concelho quer a nível Nacional...
Desde já seria importante saber se há forma 
de impugnar o regulamento de trânsito.

Ricardo Duarte
Sócio nº 913

AS de Abrantes

Olá companheiros
Apesar das condições climatéricas 
desfavoráveis, acabei por me deslocar a 
Abrantes, tal como tinha “prometido”.
Gostaria de dar um testemunho positivo 
de todo o enquadramento do local 
onde ficou implantada esta nova AS.
De facto, todo o complexo 
Aquapolis transformou a face da 
cidade e, sobretudo a sua relação 
com o rio, até então desprezada.
A construção de um dique, creio que 
insuflável, transformou um troço de rio 
“assoreado” naquilo que foi chamado 
o “mar de Abrantes” que, com o 
futuro clube náutico a construir, irá 
proporcionar um excelente local para 
a prática de vários desportos náuticos.
Gostaria de referir igualmente que 
a Câmara Municipal de Abrantes, 
não só construiu a “nossa” AS, como 
passou a disponibilizar um conjunto 
de pequenas áreas de parking para 
AC, em diversos sítios da cidade, em 
especial na margem norte e sul do rio.
Creio que esta autarquia está de parabéns 
e em particular o Sr. Presidente e Vice-
presidente que fizeram questão de estar 
presentes na cerimónia de inauguração 
onde, infelizmente, fomos poucos para 
criar a moldura humana digna do CPA e 
do empenho que, pelo menos alguns dos 
nossos dirigentes associativos, têm posto 

na criação das melhores condições para 
a prática autocaravanista que abraçámos.
Não basta a existência de uma “cartilha” 
de comportamentos para que os AC 
portugueses deixem de ter atitudes 
menos civilizadas. É necessário 
que se criem estas infraestruturas 
para que não haja desculpas. 
Não sei mesmo se haverá proprietários 
de autocaravanas que até não queiram 
que estas áreas de serviço surjam, para 
poderem continuar a “justificar-se” nas 
atitudes que tomam a seu belo prazer e no 
uso de uma liberdade que reclamam, mas 
que é ofensiva da dignidade do Movimento 
Autocaravanista e atentatória dos 
direitos de todos os outros concidadãos.
Nada se constrói sem esforço colectivo. 
Se todos ficarmos à espera que as AS 
apareçam do céu, bem podemos adormecer 
colectivamente. Este, aliás, é um pouco o 
“espelho” do país e do povo que somos.
Quando alguém se interessa pelo bem 
colectivo, logo é mal considerado. 
Uns porque acham que é “ânsia” de 
protagonismo, outros porque tudo o que 
é feito, é necessáriamente mal feito, ou 
devia ter sido feito de outra maneira. 
E agora, até a palavra “militância”, 
que neste contexto nada tem a ver com 
ideologia, parece ser algo de prejurativo.
Outros, que respeito, não se interessam 
porque serão campistas com 
autocaravana e usarão sobretudo os 
parques de campismo para usufruto 

do seu equipamento, não dando tanto 
valor a infraestruturas exteriores e 
destinadas sobretudo a “alimentar” a 
vertente de “turismo itenerante”, pelo 
que não se sentem muito motivados 
por iniciativas desta natureza.
Tivemos, assim, em Abrantes, o grupo 
possível e o grupo que pode concretizar o 
interesse e o reconhecimento por aquele 
tipo de infraestrutura. Outros, certamente, 
também gostariam de ter estado e não 
puderam. Enfim, o que realmente importa 
é que a rede de AS sai reforçada com 
mais este ponto em Abrantes e que o seu 
exemplo possa florescer noutros pontos 
de Portugal para bem de todos os AC, 
mesmo que para aqueles que preferem 
esperar que os outros façam por eles.
Finalmente, quero felicitar o Raúl 
pelo discurso incisivo que produziu na 
cerimónia de assinatura do “Protocolo” 
com a CMA. Foram palavras 
claras e argumentos contundentes 
em prol do Autocaravanismo.
Quero agradecer, igualmente, a 
simpatia com que fomos recebidos por 
um casal de AC’s anfitreões - o José 
Vieira e a sua companheira. Obrigado, 
também, pela vossa “militância” 
pela bela região onde vivem.
Cordialmente,

Lau Correia
Sócio nº 298
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Cantinho da História - Breve Crónica da I Volta a Portugal                em  Autocaravana - 26 de Março a 3 de Abril de 1994  por Mário Caxias
É só até à vista... E QUE SEJA 
PARA BREVE! – cantaram 
sentida e emocionadamente os 
cerca de cento e vinte participantes 
na despedida desta inédita Volta, 
ocorrida na manhã do Domingo de 
Páscoa.

Realmente, foi extraordinário 
o ambiente proporcionado 
pela convivência sã e franco 
companheirismo entre os 
participantes, muitos dos quais 
não se conheciam!  Apesar das 
distâncias percorridas diàriamente, 
e longas foram por vezes, que 
subentenderiam algum cansaço 
nos companheiros menos novos, 
foi-se constituindo ràpidamente 
um espírito de amizade e interajuda 
espontânea que em todos deixou 
inolvidáveis boas recordações 
desta semana!

A forma como cada família 
aceitou a disciplina de viagem em 
grupo também é de louvar, pois a 
pontualidade foi facto que mereceu 
a atenção de todos – mesmo 
após dias sucessivos de várias 
centenas de quilómetros ou festa 
até à meia-noite em alguns locais 
–, e facilitou a movimentação 
organizada da caravana de 
quarenta e poucas viaturas.  E 
havia famílias numerosas com 
“malta nova” bastante jovem (uma 
com quatro filhos, e outra com três 
cujo mais novo tinha apenas vinte 

meses);  assim como outras menos 
numerosas mas de idade bem mais 
avançada, que compareceram 
atempadamente de igual modo.

O apoio proporcionado pelos 
companheiros com conhecimentos 
profissionais de mecânica, 
telecomunicações e medicina 
não pode ficar esquecido, 
òbviamente, ainda que problemas 
de saúde tivessem sido diminutos, 
felizmente.  Já os mecânicos... 
andaram mais atarefados!  Mas 
os companheiros das duas 
viaturas que tiveram reparações 
mais prolongadas não baixaram 
os braços e vieram juntar-se à 
caravana logo que elas ficaram 
operacionais.

Ainda referência aos operadores de 
rádio C.B. presentes (eles e elas), 
que mantiveram diálogo animado 
e bem humorado ao longo dos dias 
que muito enriqueceu a vivência 
da Volta por parte de quem podia 
escutar e participar, além da 
actuação directa na organização e 
movimentação da caravana.

O acolhimento proporcionado pelas 
colectividades nos diversos locais 
de passagem e pernoita foi variado 
e muito agradável, contando com 
o apoio das autarquias e outras 
entidades na maioria dos casos.  
O nosso público agradecimento 
a todas elas, embora com realce 
para os Clubes de Campismo e 

Carvanismo de Alcobaça, Aguada 
de Baixo, Chaves, Covilhã e de Vila 
Franca de Xira “Os Sentinelas”, e 
ainda a Escola Desportiva de Viana 
do Castelo, sem dúvida.

Quase metade dos cento e vinte e 
quatro participantes, distribuídos 
por quarenta e quatro viaturas, 
vieram de fora da zona da Grande 
Lisboa (de Trás-os-Montes ao 
Algarve, curiosamente).  Muitos 
já pernoitaram junto à Torre de 
Belém, em Lisboa.

O primeiro dia de viagem, sábado 
26 de Março, foi daí até à Ponta 

de Sagres, tendo decorrido o 
almoço em Porto Côvo.  Ao serão, 

em amena noite algarvia, houve 
a exibição de rancho folclórico 
infantil.

No dia seguinte, visitou-se o 
forte de Lagos, onde decorreu 
breve cerimónia de boas-vindas 
por representante do município, 
e cruzando-se o Algarve foi-se 
almoçar a Monte Gordo.  De 
tarde, ao longo do Guadiana por 
Alcoutim e Mértola, chegou-se a 
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Évora no términus da tirada mais 
longa (390 km). Prosseguindo por 
Pégões e Rio Maior, estacionou-
se no campo de futebol de 
Alcobaça para paragem para 
almoço e onde decorreu cerimónia 
com representante da Câmara 
Municipal.  Seguindo via Coimbra, 
pernoitou-se em Aguada de Baixo, 
com animado serão musical. 

Uma das tiradas mais curtas, mas a 
de trânsito mais intenso, decorreu 
até Viana do Castelo, atravessando 
o Porto e almoçando de novo 
à beira-mar em Matosinhos.  
Em Viana, decorreu uma 
pormenorizada visita guiada ao 
centro histórico, ao entardecer.

No caminho para Trás-os-Montes, 
o São Pedro acordou mal disposto, 
e após Ponte de Lima apareceu 
nevoeiro que impossibilitou 
apreciar a sempre agradável 
paisagem da Serra do Gerês.  A  
travessia de Chaves foi orientada 
por espectacular acompanhamento 
policial até ao local de pernoita, tal 
como a saída na manhã, integrada 
na habitual calorosa recepção 
que os flavienses dispensam, 
prolongada por jantar e serão 

musical com numeroso grupo 
de cavaquinhos, onde estiveram 

presentes o presidente e vice-
presidente da Câmara e de outras 
entidades locais.

O dia seguinte, quinta-feira, 
decorreu ainda em Trás-os-

Montes;  via Valpaços e Torre de 
Dona Chama, veio a almoçar-se em 
Bragança.  De tarde, após Macedo 
de Cavaleiros, atingiu-se o ponto 
de maior altitude do projecto, 
na Portela de Bornes, e a longa 
descida até Vila Flor proporcionou 
belas imagens da caravana.  O 
parque de campismo uma vez mais 
agradou a quem não o conhecia, 
e houve comes-e-bebes e serão 
musical.  O presidente da Câmara 
foi um dos presentes.  Cruzou-se 
o rio Douro pela Barragem do 
Pocinho, e após Vila Nova de 
Fozcoa entrou-se na Beira Alta, 
com paragem em Trancoso para 
ir à feira anual, almoçar e visitar a 

vila medieval.  Prosseguiu-se pela 
Guarda (aquela subida do IP 5...) 
até à Covilhã, onde encontrámos 
muitos companheiros lá presentes 
devido ao Acampamento da Neve 
que receberam-nos efusivamente.

A última tirada, ainda de 300 km, 
foi via Castelo Branco, Barragem 

do Fratel (no rio Tejo) e Ponte de 
Sôr (almoço), vindo a parar-se 
em Coruche para celebrar mais 
um aniversário (o terceiro nesta 
Volta), chegando a Vila Franca 
de Xira após 2 100 km, onde 
também tivémos encaminhamento 
policial e recepção calorosa.  
Jantar e serão com alguma pompa 
mas, sobretudo, com muito 
boa disposição e amizade, foi o 
programa da última noite, onde 
entregaram-se lembranças às 
empresas patrocinadoras e a todas 
as famílias participantes, tendo 
estado presente representantes da 
autarquia, da Federação Portuguesa 
de Campismo e Caravanismo, e da 
Revista Campismo.

E depois de um descanso não muito 
longo, veio o despertar, já mais 
descontraído, e as despedidas.  Até 
à vista!...   Quando é a próxima?...
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