
PROGRAMA        Aberto a não associados 

Dia 25 – 6ª FEIRA 
18:00 - Estacionamentos no parque da feira semanal 

Coord: N 39°16'26.1" W 7°25’23.6" (39.273913, -7.423230)  

Dia 26 – SÁBADO 
09:15 - Saída a pé para o início de visita guiada (em alternativa 

há transporte público) 

10:00 - Visita guiada ao Museu Municipal, Museu das Tapeçarias 

e Museu José Régio organizada pelo Município de Portalegre. 

12:30 - Almoço livre 

16:30 - Assembleia Geral do CPA - auditório do Museu das  

Tapeçarias de Portalegre 

Coord: N39º17’34.2" W7º25’58.3" (39.29282, -7.43285) 

19:30 - Jantar livre 
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Dia 27 – DOMINGO 

09:00 – Saída de Portalegre 

10:00 - Visita guiada a Alegrete  

O acesso dos associados às 

Assembleias Gerais é livre e 

não obriga à participação no 

ENCONTRO. 

VALOR DE INSCRIÇÃO NO 

ENCONTRO 

*Inscrição associados - €5,00 por 

autocaravana. 

*Inscrição não associados - €10,00 por 

autocaravana. 

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: 

Fazer chegar à secretaria do CPA até 

20 de março, inclusive, através do 

endereço eletrónico (geral@cpa-

autocaravanas.com), por carta ou 

pessoalmente, a identificação de 

associado, a matrícula do veículo 

utilizado e o comprovativo do 

pagamento, sem o que não será 

considerada a inscrição. 

FORMA DE PAGAMENTO: Por 

transferência bancária: IBAN-PT50 

003 506 980 001 451 653 050 ou por 

multibanco NIB–003 506 980 001 

451 653 050. Não esquecer de enviar 

comprovativo da transferência dentro 

do prazo. 
NOTAS: 

1. Durante o encontro serão 

observadas as normas a que 

obedece o estacionamento e 

comportamento adequado a cada 

local. 

2. O CPA não se responsabiliza por 

danos e/ou prejuízos materiais ou 

pessoais quer dos associados, quer 

de terceiros. 

3. O programa pode estar sujeito a 

alterações. 

Não são aceites inscrições no local 

O local da AG obedecerá às 

regras sanitárias em vigor 

Tendo havido contágio de Covid19 no anterior encontro e não 

estando a situação pandémica totalmente controlada, a 

direção do CPA não organizará o habitual jantar. 

Ocorrendo durante o encontro a XX Feira de Doçaria 

Conventual e Tradicional, conjuntamente com a quinzena 

gastronómica de doçaria conventual, os participantes 

poderão assim visitá-la e optar livremente pelos vários 

restaurantes do centro de Portalegre. 
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