
          OLIVEIRA DO HOSPITAL 
                           Assembleia Geral 

 

                      

              Aberto a não associados 

                   PROGRAMA             

Dia 24 – 6ª feira                                           

16:00 –Estacionamento no Parque da Cidade 

            Coordenadas GPS: N 40º22'1.68"  W 7º51'46.48" 

 

Jantar livre 

Dia 25 – sábado 

10:00 – Peddy paper, prova pedestre de orientação por equipas 

             (organização da Câmara Municipal) 

12:30 – Almoço convívio: Tasquinha dos Marques – Largo do Eiró 

             (junto à câmara) 
 

 

 

 

 

 

 

15:00 - AG Ordinária: Auditório da Caixa de Crédito Agrícula Mútuo 

 
Jantar livre 

Dia 26 – domingo 

Manhã livre para visita à cidade 

             (num parque junto ao estacionamento realiza-se uma pequena feira com 
             tasquinhas de produtos regionais) 

Despedida e até ao próximo ENCONTRO CPA 
 

 

Ementa (entradas, prato peixe ou carne, sobremesa e bebidas) 
Entradas regionais 
Prato peixe: filetes de pescada com arroz e salada 
Prato carne: torresmos, batata frita e arroz de feijão (prato tradicional da 
                       região) 
(prato de dieta pode ser pedido no restaurante) 
Sobremesa: doces e fruta da época 
Bebidas: vinho, refrigerantes, água, café e um digestivo 
 

 

  

 

 

 

 

O acesso dos associados à 

Assembleia Geral é livre e não 

obriga à participação no 

ENCONTRO. 

 

VALOR DE INSCRIÇÃO NO 

ENCONTRO 

Associados: €22,50 por pessoa 

Não associados: €25,00 por pessoa 

Crianças dos 6 a 10 anos: €10,00 

Crianças com menos de 6 anos: grátis 

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

Fazer chegar à Secretaria do CPA até 16 

de março, inclusive, através do endereço 

eletrónico geral@cpa-autocaravanas.com, 

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 

mailto:geral@cpa-autocaravanas.com

