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SEJAMOS SÉRIOS

O “Editorial” é um artigo de fundo em que se aborda uma questão apresentando 
o ponto de vista do jornal, da empresa jornalística ou do redactor-chefe. No 
nosso caso apresenta o ponto de vista da Direcção do CPA.

Um editorial que verse temas de circunstância é uma pura perda de tempo 
e um atentado à inteligência dos leitores. Mesmo correndo o risco de 
provocarmos acesa polémica os nossos pontos de vista procurarão ser uma 
expressão da vida do CPA centrada, em cada três meses, num tema que mais 
nos preocupe ou que, em nosso juízo, mais contribua para a valorização do 
autocaravanismo.

SEJAMOS VERDADEIROS

Junho, Julho e Agosto não foram meses fáceis.

No litoral, designadamente no litoral Algarvio, os autocaravanistas que 
estavam legalmente estacionados foram incomodados pelas entidades 
fiscalizadoras de forma idêntica aos que estavam ilegitimamente acampados
na via pública.

Algumas autarquias desencadearam processos legislativos discriminatórios 
da livre circulação das autocaravanas enquanto veículos devidamente 
homologados.

Alguns órgãos de comunicação, designadamente de informação escrita 
e digital, escreveram sobre o que não sabiam, misturando conceitos e 
contribuindo para uma ainda maior desinformação de uma opinião pública 
pouco ou nada esclarecida sobre a matéria.

A médio (senão a curto) prazo é necessário que os autocaravanistas se 
consciencializem que não podem acampar na via pública e que assumam que 
“ACAMPAR é a imobilização da autocaravana, ocupando um espaço superior 
ao seu perímetro, em consequência da abertura de janelas para o exterior, 
uso de toldos, mesas, cadeiras e similares, para a prática de campismo”. 

Constata-se, no entanto, que é muito elevado o número de autocaravanistas, 
incluindo sócios do CPA, que acampam na via pública, numa atitude 
socialmente censurável.

SEJAMOS CONSCIENTES

Infelizmente a Declaração de Princípios, inserida numa Plataforma de 
Unidade, que o CPA e a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal 
subscreveram (em 31 de Maio de 2010), com o objectivo de, através de 
conceitos simples, também promover a defesa dos direitos, garantias e 
interesses dos autocaravanistas, não está a ser levada à prática por todos 
os que têm a obrigação de o fazer e de o impor.

Pela nossa parte, como o demonstra o Comunicado Conjunto da FCMP/
CPA de Outubro de 2010, continuaremos a ser consequentes através de 
uma praxis consentânea com as ideias que defendemos e divulgamos. Para 
termos futuro não podemos ser uma associação autofágica.

Virar-nos cada vez mais para o exterior, aumentando a nossa capacidade de 
intervenção, implica uma maior disponibilidade financeira e a colaboração
de todos os sócios, particularmente dos que tão assertivos se revelam nos 
Encontros, nas Assembleias, nas Reuniões, nos Fóruns, nos Blogues…

O CPA pode ser, já começa a ser, uma instituição incontornável no 
autocaravanismo em Portugal. 

Só depende dos sócios, porque A UNIDADE TAMBÉM PASSA POR AQUI.

A Direcção

O suplemento faz parte integrante do Boletim 17

Foto da Capa:  Autocaravanistas no Pomarão, foto de Mário Caxias
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ESTATUTO EDITORIAL 

 O Boletim do CPA – O Autocaravanista – é uma 
publicação cujo conteúdo visa divulgar o autocarava-
nismo, entendido como uma modalidade de turismo 
itinerante, a informação técnica com ele relacionado e 
as actividades realizadas no âmbito do Clube, funcio-
nando como órgão privilegiado de comunicação entre 
este e os seus respectivos associados. 
 A população alvo do Boletim é constituída pelos 
associados, técnicos de turismo e dirigentes autárqui-
cos, associativos e empresariais que possam fomentar 
eventuais acções no âmbito do turismo e do desen-
volvimento local, assim como instituições nacionais e 
estrangeiras e órgãos de comunicação que ajudem a 
divulgar o autocaravanismo e temas associados. 
 Todos os textos assinados reflectem a opinião dos 
seus respectivos autores, não sendo o CPA responsá-
vel pelas opiniões expressas e só os textos não assi-
nados são da responsabilidade da Redacção.
 Não serão permitidos textos de evidente conteúdo 
político/partidário, religioso, xenófobo e  pornográfico. 
 O CPA – Clube Português de Autocaravanas – en-
quanto proprietário do Boletim – O Autocaravanista – 
compromete-se a assegurar o respeito pelos princípios 
deontológicos, pela ética profissional dos jornalistas e 
pela boa fé dos leitores. 



VILA VIÇOSA – Não deixe de a visitar

Os dias que antecederam a inauguração (2010-09-12) da Área de Serviço de Vila Viçosa foram 
rodeados de grande expectativa e alguma preocupação por duas ordens de razão: primeiro 
porque a secretaria do clube esteve fechada durante todo o mês de Agosto sem que tivés-

semos o necessário suporte 
administrativo e, segundo, 
o tempo que se previa mui-
to quente e que poderia, por 
isso, afectar uma presença 
elevada de participantes
 
Os nossos receios revelaram-
se infundados pois a presen-
ça de mais de uma centena 
de participantes constituiu, 
em si mesma, uma demons-
tração consciente da respon-
sabilidade dos associados do 
CPA, que importa sublinhar. 

Nem, no decorrer do Encontro, as altas temperaturas que se fizeram sentir, contribuíram para 
que os participantes abandonassem o local.
 
O ponto forte do Encontro foi a inauguração de mais uma Área de Serviço, que neste caso con-
creto se realizou nas instalações dos bombeiros em Vila Viçosa, vila que se constituirá em local 
estratégico para os que usando a fronteira de Elvas entram e saem do País. Mas, também, os 
que não indo além fronteira deambulam à descoberta das cores do Alentejo.
 
Contribuiu, também, para o êxito da inauguração o encontrarmos uma Vila Viçosa engalanada 
para as Festas dos Capuchos, tendo, este ano, a população sido surpreendida com um cortejo 
de autocaravanas que teve lugar imediatamente após a inauguração da área de Serviço.

O CPA aplaude o esforço da edilidade ao dotar Vila Viçosa com mais um equipamento que irá 
contribuir não só para o desenvolvimento económico das populações, como para a protecção 
ambiental e o melhor ordenamento do trânsito automóvel.
 
O comportamento dos autocaravanistas presentes no evento, inclusive dos não sócios, que 
respeitaram o espírito e a letra da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade, é de 
realçar pelo exemplo que deram à população de Vila Viçosa.

Vila Viçosa passou a fazer parte integrante das Localidades Amigas dos Autocaravanistas e que 
bem merece uma visita.
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PRESENÇA E REPRESENTAÇÃO DO CPA
Tem chegado ao conhecimento da Direcção do Clube Português de Autocaravanas que são 
postos a circular anónimamente rumores comentando a presença ou não presença do Clube 
em eventos autocaravanistas ou quaisquer outros.

Esclarece-se que o CPA se não faz representar em qualquer evento que não patrocine, 
colabore ou organize sem ser especificamente convidado para o efeito pelas entidades que o
podem fazer. Mais se informa que a representação é sempre feita por delegação da Direcção, 
devidamente credenciada, podendo recair em qualquer membro dos Corpos Gerentes ou sócio 
expressamente designado para o efeito.

No Programa de Acção, datado de 20 de Fevereiro de 2010, com que a actual Direcção (e todos 
os restantes Corpos Gerentes) se apresentou aos associados é referido o seguinte:

“O CPA e a Representação em Eventos Lúdicos, Desportivos e/ou Culturais

Procuraremos estar presentes em todos os eventos lúdicos, desportivos e/ou culturais, se 
a disponibilidade de tempo e agenda o permitirem, para os quais sejamos formalmente 
convidados, promovendo, se aceitarmos o convite a divulgação do evento. Recusar-nos-emos 
a participar sempre que entendamos que o objectivo do convite é assegurar que a presença 
do CPA vá contribuir para avalizar o evento.”

A Direcção

PRÓXIMO EVENTO CPA 
de 28 a 30 de Janeiro de 2011.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DO CPA

Companheiros Autocaravanistas 
 
Companheiros Sócios do Clube Português de Autocaravanas

Completam-se hoje 6 meses sobre a tomada de posse dos Corpos Gerentes que se candidata-
ram sob o lema “MUDAR para DESENVOLVER”.

Quando o fizemos não aceitámos um voto no escuro e, nessa medida, divulgámos um Pro-
grama de Acção, construído e aprovado por todos os candidatos, que consubstancia os nossos 
objectivos e é, em si mesmo, um compromisso com os sócios do CPA.

Nas reuniões que promovemos por todo o país, aquando da nossa candidatura, afirmámos que 
teríamos uma gestão transparente e que a verdade não seria escamoteada.

Seis meses depois continuamos a pensar da mesma forma.

Muitos dos nossos opositores, perante a firmeza dos nossos propósitos e acções, foram-se 
calando. Logo no inicio, no nosso primeiro Comunicado aos sócios, comunicado emitido há 
precisamente 6 meses, dizíamos:

“Queremos contar com a colaboração de todos os sócios e particularmente dos que vêm 
dando sugestões, dos que vêm criticando para que se actue, dos que tão assertivos se revelam 
nos Encontros, nas Assembleias, nas Reuniões, nos Fóruns, nos Blogues. Em consciência não 
podemos, nem queremos, deixar de lhes proporcionar todas as oportunidades de colaborarem 
de forma a permitir-lhes passar das palavras aos actos, da teoria à prática, do imaginário ao 
concreto.”

Este pensamento, este apelo, continua actual: 
Queremos, precisamos, da colaboração de todos os sócios. 

Sem sócios, não há Clube. Mas sem sócios, conscientes e responsáveis, também não. Pelo 
menos não há o Clube que todos gostaríamos de ter.

O associativismo, participativo e democrático, tem que ser interiorizado e praticado.

Não basta eleger uma Direcção. 
Não é suficiente pagar as quotas. Não é motivo de satisfação proclamar umas ideias.

Neste mundo global, em constantes modificações, não podemos deixar de estar presente e
intervenientes, lado a lado, para sermos agentes de mudança e desenvolvimento, para não 
sermos objectos passivos ao sabor de decisões e projectos para os quais não contribuímos e 
que não queremos.

Por isso, Companheiro Autocaravanista, Companheiro Sócio do Clube Português de Autocara-
vanas, é chegado o momento de dizer o que quer.

O local apropriado, o local em que a sua responsabilidade é equacionada de forma iniludível, 
o local em que deve e pode assumir um verdadeiro compromisso, é a Assembleia Geral do 
Clube.

É nesse órgão, é na Assembleia Geral de 27 de Novembro, que o queremos ver, que quere-
mos contar consigo.

O CPA pode ser, já começa a ser, uma instituição incontornável no autocaravanismo em Portugal.

Sê-lo, efectivamente, só depende dos sócios, porque A UNIDADE TAMBÉM PASSA POR AQUI.

Rui Narciso
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NOTAS
IMPORTANTES: 

Só serão aceites no 
local reservado para 
e s t a c i o n a m e n t o , 
companheiros que 
se desloquem em 
autocaravana. Qualquer 
outro veículo deve 
estacionar fora da zona 
reservada (excepção 
para os sócios com data 
de admissão anterior a 
11 de Abril de 2010). 

Não é permitido 
acampar (ACAMPAR 
é a imobilização da 
autocaravana, ocupando 
um espaço superior 
ao seu perímetro, em 
consequência da abertura 
de janelas para o exterior, 
uso de toldos, mesas, 
cadeiras e similares, para 
a prática de campismo). 

O Clube não se 
responsabiliza por danos 
e/ou prejuízos materiais 
ou pessoais quer dos 
associados quer de 
terceiros. 

A participação na 
Assembleia Geral não 
obriga a inscrição no 
Jantar e Sarau 

Inscrição no Encontro: Gratuita
Participação no Jantar e Sarau 
Inscrição: 
20,00 Euros (por pessoa) 
Limite máximo de inscrições:
200 pessoas 
Condições de inscrição: 
Até ao dia 19 de Novembro, inclusive, 
fazer chegar à Secretaria do CPA a identificação 
e o comprovativo do pagamento do valor do(s) 
jantar(es) através do endereço electrónico 
(geral@cpa-autocaravanas.com),
de carta ou pessoalmente. 
Pagamento: 
Por transferência bancária: 

NIB – 003 506 980 001 451 653 050;
Por cheque: 
endossado ao 
Clube Português de Autocaravanas 
e recebido na secretaria do Clube
até ao dia 19 de Novembro, inclusive; 
Pessoalmente: 
Rua Luís Stau Monteiro, Lt C3 A 
Bairro dos Alfinetes – Marvila
1950-373 LISBOA; 
Não se aceitam 
pagamentos no local 
Informações suplementares: 
Através da secretaria do Clube no horário de 
atendimento ao público. 



REUNIÃO DOS CORPOS GERENTES EM SANGALHOS

A Direcção convidou todos os Corpos Gerentes , bem como os membros da Comissão Coordenadora da Região 
Norte para um Fim de Semana com vista a um melhor conhecimento entre si e á realização de uma reunião de 
trabalho, com o fim de dar a conhecer as linhas orientadoras assim como recolher as sugestões de todos os que 
se encontram á frente dos destinos do CPA.

Reunidos em 28 de Agosto de 2010, na área de serviço para autocaravanas,em Sangalhos,  estiveram membros 
da Mesa da Assembleia Geral, da Direcção, do Conselho Fiscal e da Comissão Coordenadora Regional do Norte 
que, ao longo de mais de 8 horas, analisaram questões de interesse para o Clube Português de Autocaravanas. 
As questões mais importantes que são de realçar incidiram sobre:

 
−   Campanha publicitária contra a discriminação 
das autocaravanas a nível nacional e europeu; 

−   Estruturação e pré programação de Encontros 
Autocaravanistas de âmbito nacional e regional e 
implementação de Convívios (nacionais e regionais) 
a organizar respectivamente pela Direcção e pelas 
Comissões Coordenadoras das Delegações Regionais; 
 
−   Ponto da situação sobre as nomeações das 
Comissões Coordenadoras das Delegações 
Regionais;
 
−   Ponto da situação sobre as nomeações das 

Comissões Coordenadoras das Delegações Regionais;
 
−   Considerações sobre relações institucionais com Clubes e Autarquias; 
 
−   Análise das parcerias não comerciais e das filiações federativas no âmbito de estratégias a desenvolver; 
 
−   Retrospectiva das formas de comunicação com os sócios e com a sociedade em geral, mudanças a implementar 
e criação de formas de comunicação no enquadramento que lhes é dado pelas chamadas novas tecnologias; 
 
−   Análise económica e financeira com vista ao desenvolvimento e a mudanças a operar no Clube e à criação 
de novos serviços a prestar aos associados entre os quais se evidencia a hipótese de aconselhamento jurídico. 
 
- Convocação de uma Assembleia Geral para finais de Novembro ou princípios de Dezembro onde alguns destes 
pontos serão postos à consideração dos associados do C.P.A..
 
A Direcção procurará criar as condições necessárias à concretização das questões abordadas, tendo 
ficado acordado a realização de nova reunião, no prazo de mais ou menos 4 meses, em data a definir. 
 
Os Corpos Gerentes do C.P.A. agradecem à Junta de Freguesia de Sangalhos, na pessoa do respectivo presidente, 
Floro Ferreira, toda a inexcedível colaboração e apoio logístico que lhes foi prestado. 

Noticias do Clube ...
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«O Autocaravanista» errou:

No Boletim N.º 16, na páginas 12, informámos que “Como primeira acção conjunta dos aderentes à Declaração de Princípios 
foi enviada carta ao Presidente da Câmara Municipal de Portimão (...)”. Esclarecemos que a Federação de Campismo e Monta-
nhismo de Portugal (FCMP), subscritora da Declaração de Princípios, não está entre os subscritores da carta que foi enviada ao 
Presidente da Câmara Municipal de Portimão. Aos nossos leitores e à FCMP apresentamos desculpas pelo lapso.

CPA E FEDERAÇÃO REUNIRAM
As Direcções e os Presidentes da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) e do 
Clube Português de Autocaravanas (CPA) reuniram no dia 9 de Setembro de 2010 para analisar as 
questões que na actualidade se colocam na área do autocaravanismo e, mais especificamente, as que 
se enquadram e resultam da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade subscrita em 31 de 
Maio de 2010 por ambas as associações.

Sobre os assuntos em análise, propostos pelo CPA, ambas as associações acordaram o seguinte:

Dia do Autocaravanista

A implementação do Dia do Autocaravanista é a sequência da criação de um grupo de trabalho 
constituído pela ACAP (Associação Automóvel de Portugal), designadamente através da comissão 
especializada de caravanas e autocaravanas, pela AECAMP (Associação Portuguesa de Empresários 
de Camping e Hotelaria ao Ar Livre) e pela FCMP.

A ideia foi lançada pelo Presidente da FCMP durante a reunião havida no ACP (Automóvel Clube de 
Portugal), com a presença de elementos do Observatório Autocaravanista, estrutura ad hoc nascida 
no seio daquela nossa filiada e dando concretização ao plano traçado pela direcção da “Nauticampo”, 
através do seu grande mobilizador Miguel Anjos.  

O Dia do Autocaravanista, a realizar na FIL, e por ocasião da Nauticampo, em Fevereiro de 2011, será 
estruturado e organizado por uma Comissão, nomeada pela FCMP e para a qual o CPA será convidado 
a integrar.

POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira

A deliberação contida nos POOC, aprovados por Resolução do Conselho de Ministros, proibindo 
exclusivamente as autocaravanas de estacionarem entre as 0 e as 8 horas nos parques existentes 
junto às praias foi considerada razão suficiente para se solicitar uma audiência à Comissão de Assuntos 
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da Republica, o que a FCMP irá fazer 
com a colaboração do CPA.

Associação Nacional de Municípios

Perante um cada vez maior número de posturas municipais que estão a cercear o direito ao 
estacionamento de autocaravanas a FCMP irá solicitar uma reunião com a Associação Nacional de 
Municípios fazendo-se acompanhar do CPA.

Federation Internationale de Camping e de Caravanning (FICC)

Introdução do tema “Acampar vs Estacionar”, em autocaravana, na agenda da FICC irá ser requerida 
pela FCMP, considerando, até, que a questão não é só um problema dos autocaravanistas em Portugal. 
Também nesta acção o CPA se disponibilizou para participar.

Federation Española de Clubes Campistas (FECC)

Foi considerado útil levar ao seio da FECC, designadamente no decorrer da 53ª Acampada que se irá 
realizar em Stª Tecla na A Guarda (Pontevedra) a discriminação que muitas autarquias, em Portugal 
e Espanha, estão a sujeitar os autocaravanistas, pelo que a FCMP irá junto da sua congénere avaliar 
da possibilidade de o assunto vir a ser equacionado com, igualmente, a presença do CPA.

O resultado de cada uma destas iniciativas será dado publico conhecimento quando possível.



Áreas de Serviço...
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Já prontas,  mais duas áreas de Serviço serão inauguradas durante o mês de Outubro.
Constância  N 39º 28’ 37”   W 08º 20´37”

Minas do Lousal N 38º 02’ 09”  w 08º 25 ´44”0

Vila Viçosa já dispoõe. de uma 
Área de Serviço e Pernoita para 
Autocaravanas.

Localizada nas Instalações dos 
Bombeiros Voluntários daquela 
localidade o seu custo reverterá 
para esta ins�tuição.

A inauguração fez parte do 
programa do encontro de 
Autocaravanistas de Vila Viçosa, 
promovido pelo CPA. 

N 38º 46’ 09”  w 07º 24 ´57”

Custo de U�lização: 2 €,

com pernoita: 5 €

Os Parque de Campismo do Vidoeiro, em Vilar da Veiga – Gerês-Terras de Bouro – Gerês-Terras de Bouro –

e Parque de Campismo de Entre Ambos-os-Rios, em Entre Ambos-os-Rios-Ponte da Barca

É permi�do a u�lização da Área de Serviço sem necessidade de pernoita. Taxa de u�lização 2,15€

O primeiro, abre a 15 de Maio e encera a 15 de Outubro;

O segundo abre a 15 de Maio e encerra a 30 de Setembro;

AUTOCARAVANAS - CARAVANAS - RESIDENCIAIS - ATRELADOS

Importador

STAND

��� �� �� �

Reparações Assistência Pós-Venda Peças Acessórios

Crédito Imediato até 96 Meses C/ ou S/ Entrada Inicial

Rua D. Dinis Bordalo Pinheiro 58 - 58 A

2645 - 539 ALCABIDECHE

Estrada Estoril/Sintra (junto ao Autódromo)

Tel.: 219 230 050/3/4 Fax: 219 240 136

geral@standmontecarlo.com.pt

Stand Monte Carlo

ALGARVE-E.N.125AreiasdePêra
8365-201 ARMAÇÃO DE PÊRA

(junto ao Zoo-Marine)

Tel./Fax: 282 313 411
geral@standmontecarlo.com.pt

Estoril Camping
Estrada de Manique, 1474 (cruzamento do Alcoitão

2645-131 ALCABIDECHE

Tel.: 214 601 221 Fax: 214 602 875

estorilcamping@mail.pt

M O B I L V E T T A
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EXPOCAMPING

REVENDEDOR ZONA NORTE

Rua Alberto José Correia, 83

Lugar da Victória - Calendário

4760-009 V. N. DE FAMALICÃO

T e l / F a x 2 5 2 3 1 1 1 1 3

Te l emóve l 967 070 266

http://expocamping.planetaclix.pt

expocamping@hotmail.com

AUTOCARAVANAS - CARAVANAS - RESIDENCIAIS - ATRELADOS

Campismo, Náutica
e Caravanismo, Lda. solvitur@solvitur.pt

REVENDEDOR ZONA CENTRO

Rua de Tomar 19-21

(E.N. 113, Leiria - Tomar )

Olivais 2495 - 182 Santa

Catarina da Serra

Tel.: 244 733 070

Fax: 244 734 659

Reparações Assistência Pós-Venda - Peças Acessórios

Crédito Imediato até 96 Meses C/ ou S/ Entrada Inicial

Serviço Camper - recolhas

Assistência-Peças-Acessórios

Crédito Imediato até 96 Meses

Com ou Sem Entrada Inicial CAMPANHA de INVERNO
Novas desde 34.900.00€
Usadas desde 9.900.00€

Foto de Manuel Soares
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Informação...

ESCLARECIMENTO DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

O Clube Português de Autocaravanas solicitou em 2006 um pedido de esclareci-
mento á Guarda Nacional Republicana sobre  normas de estacionamento para de 
Autocaravanas.
Principalmente dirigido aos sócios entrados após 2006, transcrevemos, mais uma 
vez, o parecer enviado ao Clube, que continua actual.



BARCELONA não é para passar apenas um dia, podemos ir ficando….

EM BUSCA DE GAUDI

E visitar Gaudi, famoso arquitecto que dotou 
Barcelona de obras impares,  é sem dúvida 
desculpa para ir ficando A sua arquitectura 
faz-nos entrar numa cidade sem igual.

É o rico legado deixado por Gaudí, assim como 
por outros 
arquitectos 
que  cons-
titui a iden-
tidade da 
cidade

A sua obra 
maior, o 
Templo Ex-
piatório da 
Sagrada Família, em construção há mais de um século, continua 
inacabada mas surpreendente, estando prevista a sua conclusão 
apenas para o primeiro terço do sec. XXI.

O Parc Güell, a casa Batllò e la Pedrera são outros dos seus emble-
máticos edifícios.

CAMINHANDO 
PELA CIDADE

Barcelona e o seu traçado qua-
driculado facilita a orientação 

quando deambulamos pelos bairros da cidade de que se destacam:

Ciutat Vella - A velha cidade, inclusive o medieval Barri Gòtic. 

Eixample - Bairro modernista, notável pelos seus prédios art nou-
veau. 

Gràcia - Bairro anteriormente ocupado por trabalhadores, hoje o 
local de algumas obras de Gaudí 

Barceloneta - Historicamente um bairro de pescadores. 

E certamente irá parar a Passeig de Gracia: principal avenida de 
Barcelona, onde estão concentradas as mais famosas lojas da cida-
de, além de bares sofisticados. A visita aos vários museus é um desafio a que não se resiste!!!
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Por esses caminhos fora...
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SUBINDO A MONTANHA

Subir ao Montjuic, uma das montanhas que circundam Barcelona é um dos principais pontos turísticos 
da cidade. Além da Vila Olímpica, a região abriga o Museu de Miró, O passeio de teleférico oferece 

uma belíssima vista 
do cais de Barcelo-
na.

Mas Tibidabo, outra 
montanha de Bar-
celona, abriga um 
gigantesco parque 
de diversões, e no 
seu topo tem-se 
uma das melhores 
vistas da cidade. 
Estas podem ser 
apreciadas de um 
dos românticos res-
taurantes instalados no local, não passando despercebido O Templo 
Expiatório do Sagrado Coração.

O MAR MEDITERRÂNEO

As praias de Barcelona estendem-se ao longo de 5 km 
de litoral, aos quais se adicionam mais de vinte outras, 
pertencentes ás localidades que constituem a cintura 
metropolitana.

E PELA NOITE

La Rambla ou las Ramblas, pois são uma série de ruas 
que se juntam, no total de seis, a que a construção do 
Maremágnum  juntou a Rambla del Mar, é o centro da 
vida noturna de Barcelona, onde se concentram os ca-

fés, os bares e os restaurantes mais sofisticados da cidade mas onde a animação é continua e os 
lugares de interesse muitos.
Por lá se encontra o Mercado Municipal de Sant Josep, mais conhecido como La Boqueria o mais so-
fisticado da Europa.
Mas de nada vale escrever sobre Barcelona é preciso vê-la.

Teresa Paiva
Fonte das fotografias: www.google.com

Area de Celler Can Batlle Masia Can Batlle s/n ( a 800m N-340 ) N 41º 22’ 4’’ / E 1º 46’ 22’’

Area de Calaf Polig. Ind. Les Garrigues - C. C. Bon Area 
– Calaf

 N 41º 43’ 59’’ / E 1º 31’ 36’’

Area de Caravaning Park Vallés C/ Can Coll, 16 – Lliçà de Vall  N 41º 34’ 54’’ / E 2º 14’ 23’’

Area del Camping Barcelona Carretera N-II Km. 650 - Mataró – 
Barcelona

 N 41º 33’ 2’’ / E 2º 28’ 60’’

Area de Montseny Autopista AP-7 (E-15) (Barcelona - 
França) km.- 117

 N 41º 38’ 49’’ / E 2º 25’ 29’’

Area de Navarcles Camí del Galobard s/n - Navarcles  N 41º 45’ 23’’ / E 1º 54’ 28’’

Park & Ride Besós Ronda de San Ramón de Penyafort - Sant 
Adrià del Besós

N 41º 24’ 51’’ / E 2º 13’ 21’’

Area CTW Services Ctra. N-II km. 593,7 N 41º 27’ 13’’ / E 1º 58’ 9’’  

Area Municipal de Sitges Avinguda del Camí del Pla - Sitges N 41º 15’ 2’’ / E 1º 48’ 50’’

Area de Shell-Vilanova Calle Eduardo Toldrá, 62
Vilanova

N 41º 13’ 47’’ / E 1º 44’ 21’’

Area multiserviço de Argentona Estrada de Torrent de Madà, s/n, 
Argentona

N 41° 32’ 9.47” / E 2° 25’5.35”

Por esses caminhos fora...

Áreas de Serviço...de Barcelona



    QUOTAS   ANUAIS   
                                
Quota Anual  22 .00€           
                                              
Portes      0.50€           
                                                                   
Jóia de inscrição  35 .00€ 

Emissão de C.C.N.  19.00 €

Renovação  C.C.N.   17.00€             

Expediente     2.00€ 

Carnet Camp. International 15.00€

PAGAMENTOS
 - Na secretaria do clube durante o 
horário de expediente;
 - Por cheque ou vale postal endossado ao CPA;
 - Nos eventos do CPA;
 - Noutros eventos;
(ao companheiro Cipriano Gomes)
   
POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:
 - PARA SÓCIOS RESIDENTES EM PORTUGAL:

NOTA: As transferências nacionais 
só são válidas após envio de comprovativo
 NIB: PT 003 506 980 001 451 653 050
 
 - PARA SÓCIOS RESIDENTES NO ESTRANGEIRO:
Código Swift: CGDIPTPL    
IBAN: PT 500 035 069 800 014 516 53 050 

Contactos do Clube
Rua Luís Stau Monteiro
Lote C3-Loja C3A
Bairro dos Alfinetes - Marvila
1950-373 Lisboa

Tel: 00351 21 859 42 30                        
    
Fax: 00351 21 859 13 40                       
                
E-mail:                                                 
  
geral@cpa-autocaravanas.com                     
boletim@cpa-autocaravanas.com

Site:          
www.cpa-autocaravanas.com   

A inserção de publicidade no Boletim “O Autocaravanista” carece de aprovação prévia da Direcção do CPA.

1.   Os valores mínimos a cobrar pela inserção de publicidade no Boletim são os seguintes:

a)   Capa – anterior:                                   Não se aceita publicidade;         
b)   Capa – posterior:                                 800 Euros;
c)   Uma página ou equivalente:                  500 Euros;
d)   Meia página ou equivalente:                  300 Euros;
e)   Um quarto de página ou equivalente:     200 Euros;
f)   Um oitavo de Página ou equivalente:      150 Euros.

2.   O contracto correspondente à inserção de publicidade para quatro números do Boletim tem um desconto de 
20% sobre os preços referidos acima.

3.   O contracto correspondente à inserção de publicidade para quatro números do Boletim na Capa – Posterior ou 
em uma página ou equivalente do Boletim tem um desconto de 20 % sobre os preços referidos acima e a inserção 
do “logótipo” do anunciante na página inicial do Portal do CPA com ligação à página electrónica do endereço 
indicado pelo anunciante.

4.   O fornecimento do anúncio em arte final é da responsabilidade do anunciante, podendo a Direcção não 
autorizar a publicação se presumir estar perante publicidade que viole os preceitos legais em vigor ou o Estatuto 
Editorial do Boletim.

5.   Outras opções publicitárias aqui não previstas serão objecto de acordo prévio.

O pagamento dos anúncios é feito até 15 dias antes da data prevista para a publicação do Boletim.

7.   Aos preços estabelecido acresce o IVA em vigor.
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HORÁRIO DE SECRETARIA
De 2ª a 6 Feira, excepto feriados, 17h00m às 20h00.

Encerra no mês de Agosto

Lembramos a todos os sócios o pagamento das suas quotas anuais.

Mande-nos um email
Nem sempre a data de saída do boletim permite que todas as informações sejam dadas atempada-
mente, pelo que a Direcção do Clube solicita a todos os associados a indicação ou actualização dos 
seus endereços electrónicos de forma a que toda a informação relativa ás actividades e iniciativas do 
Clube possam ser transmitidas por essa via.

Não deixarão os sócios sem correio electrónico de ser informados via CTT, sempre que possivel dos 
eventos que não possam ser anunciados nos boletins.

NOTA:
O endereço electrónico do Clube cpa-autocaravanas@sapo.pt  foi eliminado. Todos os emails enviados 
para o Clube devem-no ser para o endereço electrónico; geral@cpa-autocaravanas.com

Noticias do Clube...





DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS
 
1.   Considerar, com todas as consequências daí inerentes, que ACAMPAR é a 
imobilização da autocaravana, ocupando um espaço superior ao seu perímetro, em 
consequência da abertura de janelas para o exterior, uso de toldos, mesas, cadeiras 
e similares, para a prática de campismo.
 
 
2.   Considerar que o acto de acampar, conforme é acima definido, só é permitido 
(e assim deve continuar) em locais consignados na Lei e, consequentemente, salvo 
excepções, também consignadas na Lei, é proibido na via pública, independentemente 
da hora a que ocorra, devendo, na salvaguarda do interesse público, ser penalizado.
 
 
3.   Considerar, com todas as consequências daí inerentes, que ESTACIONAR/
PERNOITAR é a imobilização da autocaravana na via pública, respeitando as normas de 
estacionamento em vigor, designadamente o Código da Estrada, independentemente 
da permanência ou não de pessoas no seu interior.
 
 
4.   Considerar que o acto de estacionar/pernoitar, conforme é acima definido, 
deve poder continuar a ser efectuado em qualquer local, não proibido por Lei 
(nomeadamente no Código da Estrada) não podendo as autocaravanas, pelo simples 
facto de o serem, nomeadamente através de sinalética que não conste de diplomas 
legais (e que será discriminatória se vier a existir), ser impedidas de o fazer. 

 
5.   Considerar que é lesivo da igualdade de tratamento a que todos temos 
direito a existência de diplomas que legislem de forma discriminatória, 
impedindo especificamente o veículo autocaravana de estacionar 
onde outros veículos de igual ou semelhante gabarito o podem fazer. 

 
6.   Considerar que o turismo itinerante em autocaravana é um factor 
de desenvolvimento económico para as populações que justifica 
em si mesmo uma discriminação positiva do autocaravanismo. 

 
7.   Considerar que os Parques de Campismo Municipais devem permitir a utilização das 
Estações de Serviço para Autocaravanas neles existentes, no âmbito de uma politica 
de protecção do ambiente e, consequentemente, a preços compatíveis com o serviço 
prestado (abastecimento de água potável e despejo de águas negras e cinzentas).  

 
8.   Considerar que a implementação de Áreas de Serviço para Autocaravanas, em 
pelo menos uma por Concelho, preferencialmente de iniciativa autárquica, contribui, 
não só para o desenvolvimento económico das populações, como para a protecção 
ambiental e o melhor ordenamento do trânsito automóvel.


