
 

 80º ENCONTRO CPA  

11 a 13 de novembro 2022 
                           Assembleia Geral 
 
Programa                 Aberto a não associados 
Dia 11 – 6ª FEIRA                                           

Estacionamento no recinto de Feiras e Mercados  
 
Durante a manhã, Magusto oferecido pela junta de freguesia à população, no 
centro da vila. 

19:00 - “Rota das Tabernas” – degustação de tapas e vinho de talha  - organização 
da Associação “A Luzerna” (inscrições e pagamento junto da mesma: 961 055 194) 

 Dia 12 – SÁBADO 
08:30 - venda de pão/doces regionais (no recinto) 
09:30 - Concentração e saída para a visita guiada “Rota do Cante e do Vinho” 
(Tabernas e sede dos Ceifeiros de Cuba) 
13:00 - Almoço livre 
15:00 - Assembleia Geral do CPA no Auditório da Biblioteca Municipal 
16:00 - Magusto para os acompanhantes e não associados do CPA (castanhas e 
jeropiga) 
19:00 - Saída em autocarro para Vila de Alva: “Provando o Tareco – Adegas, Cante 
e Espetáculos” 

Jantar livre 
00:00 - Regresso a Cuba de autocarro  
 

Dia 13 – DOMINGO 
08:30 - venda de pão/doces regionais (no recinto) 
09:30 - concentração e saída para a Visita Guiada à Vila de Cuba: 

 Igreja Matriz de São Vicente 
 Museu Literário Fialho de Almeida 
 Museu Particular do Sr. Caluta (artesanato) 
 Posto de Turismo de Cuba e Centro Interpretativo Cristóvão Colon 
 Loja de Botas Alentejanas Artesanais 

12:00 - Almoço livre e despedidas 

 

  Até ao próximo encontro  
 
 

O acesso dos associados às 
Assembleias Gerais é livre e não 

obriga à participação no 
ENCONTRO 

VALOR DE INSCRIÇÃO NO 
ENCONTRO / POR PESSOA 

  Associados CPA,ANA e Club Hymer: €12,50 
Não associados: €15,00 
Crianças até aos 12 anos: grátis  
  Jovens dos 13 aos 18 anos: €5,00 
 

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 
Fazer chegar à Secretaria do CPA até 4 de 
novembro, inclusive, para o endereço 
eletrónico (geral@cpa-autocaravanas.pt), o 
comprovativo do pagamento, sem o que 
não será considerada a inscrição. 

FORMA DE PAGAMENTO 
 Por transferência bancária: IBAN-PT50 
0035 0698 0001 4516 5305 0. 
Não esquecer de enviar comprovativo da 
transferência dentro do prazo, assim como: 

 nome e nº de associado 
 nº de pessoas 
 matrícula da autocaravana 

 telemóvel e e-mail 
 
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 


