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O seguro da sua 
Autocaravana com mais 
segurança e economia.

Protocolo CPA

AS MELHORES CONDIÇÕES PARA O 

SEGURO DA SUA AUTOCARAVANA

COBERTURA COMPLETA

desde 13,75 €/mês
150,00 €/ano

Contactos:
Av. da República 1438 – Loja B
2775-271 PAREDE
Telefone: 214 584 180 Fax: 214 584 188
E-mail: info@cvseguros.com 

Castela & Veludo - Sociedade de Mediação de Seguros, Lda.



Com um Clube assim…

Na história do Clube Português de Autocaravanas nenhuma Direcção se candidatou 
com a prévia apresentação de um Programa de Candidatura, distribuído através de “O 
Autocaravanista”, num claro e democrático assumir de responsabilidades.

A criação de Delegações Regionais são o resultado da promessa referida no Programa 
de Candidatura que nos é grato evidenciar, pois que as Delegações, não obstante o 
cepticismo de alguns e a oposição de outros, são uma realidade bem demonstrativa da 
vitalidade do CPA e da dinâmica e voluntarismo de muitos sócios, sem os quais, realce-
se, não seria possível a implementação desta politica de proximidade.

A descentralização do Clube, para progressivamente serem transferidos para as 
Delegações Regionais alguns poderes que estão centralizados na Direcção e, por esta 
forma, tornar o CPA mais operacional, passa, também, e para que se fale a uma só voz, 
pelas reuniões que vimos promovendo com os membros das Comissões Coordenadoras 
das Delegações Regionais e com a presença dos membros da Mesa da Assembleia Geral 
e do Conselho Fiscal

Não estamos, contudo, totalmente satisfeitos com os resultados. Queremos que 
a descentralização seja ainda mais profunda para o que já estamos a promover, em 
colaboração com as Delegações Regionais, a figura do Delegado Concelhio.

Que efeitos práticos é que estas medidas têm para o Clube e para os sócios?

 - O Delegado Concelhio pode evitar um aumento dos custos do Clube, nomeadamente 
em deslocações a um determinado Concelho onde o Delegado deve, com o apoio da 
Direcção ou da Delegação Regional respectiva, efectivar os contactos que se tornem 
necessários no âmbito do Concelho, como, por exemplo, contactos com a Câmara 
Municipal ou com as Juntas de Freguesia.

 - O exercício de funções de Delegado Concelhio é uma boa forma de promover o 
associativismo e uma boa escola para se estar preparado para vir a ser membro da 
Comissão Coordenadora da Delegação Regional.

 - As Coordenações das Delegações Regionais são (ou podem vir a ser) o cadinho onde 
se irão formando os futuros membros dos Corpos Gerentes do CPA.

 - Com a existência de 5 Delegações Regionais o Clube promoverá anualmente, 
pelo menos, 12 eventos. Dois encontros por cada Delegação Regional 
(destinados a sócios ou a sócios e não sócios) e, a Direcção, promove ainda 
mais dois eventos destinados exclusivamente a sócios. Esta relevância de 
acções turísticas, desportivas, culturais, lúdicas… nunca antes teve semelhante 
dimensão.

A quantidade de eventos, 1 por mês em média, são, não queremos escamoteá-lo, um 
factor de diminuição do número de presenças por evento, mas, com contrapartidas 
qualitativas evidentes. A dispersão geográfica dos encontros, que promove a proximidade,
traz ao convívio associados que raramente participavam. Também um menor número 
de participantes por encontro torna mais profícuos os eventos e possibilita uma maior 
interacção entre as pessoas. Uma outra evidência é a real aproximação com os dirigentes 
(Direcção e Comissões Coordenadoras das Delegações Regionais) que permite, além de 
desfazer dúvidas e impedir a proliferação de boatos, acolher as mais diversas sugestões 
e propostas.

É com mais esta politica autocaravanista, com a afirmação institucional do Clube, com
transparência, rigor e verdade, que se implementa a credibilidade e o respeito. Mas, todo 
este árduo trabalho não se deve exclusivamente à Direcção. Tal como repetidamente 
afirmamos só com a imprescindível colaboração dos sócios é possível uma mudança. A
mudança que se está a fazer com a participação das Delegações Regionais, dos Delegados 
Concelhios e de muitos sócios que, de forma anónima, estão a participar activamente.

O CPA é, efectivamente, um grande Clube:

- Tem 1509 sócios (dados reportados 31 de Dezembro de 2010) que faz dele o maior 
Clube da Península Ibérica vocacionado para o autocaravanismo;

- Tem aconselhamento jurídico gratuito para os sócios desde 1 de Janeiro de 2011; 

- Promove 12 eventos anuais;

- É proprietário da própria Sede no centro de Lisboa, o que é uma mais-valia financeira,
e tem arrendado um espaço destinado aos serviços administrativos;

- Tem um trabalhador contratado em regime permanente;

- Publica uma Revista trimestral e remete-a gratuitamente aos sócios;

- Mas, sobretudo, por ser uma referência incontornável do Movimento 
Autocaravanista de Portugal, merece a confiança dos autocaravanistas (mesmo
dos não sócios) e de entidades públicas e privadas que amiúde o contactam.

Com um Clube assim… os sócios só podem sentir-se orgulhosos.

A UNIDADE TAMBÉM PASSA POR AQUI.

A Direcção
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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. 
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Noticias do Clube ... 

2º Encontro CPA NORTE Leça da Palmeira  decorreu de 1,2 e 3 de Abril de 2011.
Foram mais de 30 autocaravanas aquelas que disseram sim ao 2º Encontro CPA Norte, algumas 
de presença reduzida no tempo mas e porque acharam importante passaram por lá para uma 
palavra “PELO AUTOCARAVANISMO”.
As autocaravanas começaram a chegar a partir das 16h30 e aproveitou-se esse momento de 
calmaria e bom tempo para colocar a conversa em dia.
As presenças eram notórias e à noitinha o aspecto já era agradável!
Pela manhã, e porque de manhã começa o dia, os autocaravanistas foram convidados a fazer 
uma aula de ginástica ao ar livre ao que responderam com muita vontade...
...de ginasticar e de dar umas boas gargalhadas!
Durante a tarde de sábado a visita à Quinta da Conceição um espaço verde recuperado em 

2008,deu para fazer a digestão, 
e beber um bocadinho da 
história de Leça da Palmeira.
A foto de familia foi tirada em 
frente á Capela de S.Francisco 
onde se encontra sepultado 
Frei João da Póvoa antigo 
confessor de D.João II e 
principal impulsionador da 
construção do Convento da 
Quinta da Conceição.
Recolhidos às AC`s para o 
lanche seguiu-se o Jantar 
onde desde já agradeço 
à ReparCamping todos os 
prémios que conseguimos 
sortear pelos participantes:
Suporte para 2 bicicletas,  
1Tapa chuva para 4 bicicletas e 
Rampas estabilizadoras Boas.

Mas a grande surpresa estava guardada para a noite!!!
Uma visita teatralizada pela Rosa Maria “criada da Casa” à casa Museu Quinta de Santiago e 
uma visita a uma Cascata em movimento com a presença do seu autor o Sr. José Moreira o 
mais velhos cascateiro do Porto.
Os tecnicas arquitetónicas da Casa Museu Quinta de Santiago eram e são ainda hoje admiradas 
em toda a Europa.
Como a visita se prolongou tal era o entusiasmo 
dos presentes chegamos às autocaravanas 
depois da 1h!
Da parte da manhã ainda não tinham batido as 
10 badaladas e já a malta afinava as bicicletas 
para o passeio pela marginal até à capela da 
Boa Nova, ao farol de Leça e á casa de Chá da 
Boa Nova ,obra do consagrado Arquitecto Siza 
Vieira.
O passeio correu sem incidentes o dia estava 
bonito e tempo houve para um “coffe break”
A todos aqueles que participaram neste 

encontro o meu muito obrigado pela 
Simpatia, pelo Companheirismo pela 
Disponibilidade de Participação e pela 
vontade de elevar o bom nome do 
Clube Português de Autocaravanase e 
do Autocaravanismo em PORTUGAL.

Um bem Hajam e até para o ano

Um forte Abraço

Ricardo Simões

2º ENCONTRO REGIONAL NORTE
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Nos dias 27,28 e 29 de Maio 2011 em 
Góis, decorreu o 3º Encontro da Região 
Centro do Clube Português de Autocara-
vanas.
 
O encontro teve como objectivo dar a 
conhecer a Vila de Góis e sua História.

Na Sexta-feira dia 27 deu-se início à 
recepção aos autocaravanistas com o 
dia livre para a conversa e convívio.

 
Sábado dia 28, de manhã decorreu 
uma visita guiada, com o apoio do Pos-
to de Turismo, à Vila de Góis.

O almoço foi livre e no local escolhido 
todos os companheiros, que assim o desejaram, juntaram as mesas para um maior convívio par-
tilhando uns com os outros, o que cada um tinha confeccionado para o almoço. Foi uma refeição 
prolongado que no final a todos agradou.

Á noite seguiu-se o jantar convívio no 
Restaurante Beira Rio, em saudável 
ambiente onde não faltou o grupo de 
concertinas que veio animar o serão.

Domingo 29, de manhã iniciou-se a 
caminhada em direcção à Barragem 
Hidroeléctrica, em que participaram 
grande parte dos companheiros.
 
Sendo almoço livre, parte dos com-
panheiros optaram por ficar no local e
repetir a experiência do dia anterior, 
juntando as mesas e partilhando tudo 
do que havia para comer, enquanto 
outros optaram pelo Restaurante onde 
se realizou o jantar do dia anterior.

A tarde foi livre, e alguns companheiros seguiram para os seus destinos, mas outros ainda 
ficaram para assistir à actuação 
de vários grupos de concerti-
nas.
 

A Comissão Regional da Zona 
Centro agradece a todos os 
companheiros que participaram 
neste evento, com a boa dis-
posição que animaram estes 
dias.

 
Esperamos que a mesma boa 
disposição se mantenha em 
futuros encontros e que o con-
vívio continue a ser um pilar 
para assegurar a continuidade 
do Clube.

Luis Ferreira

3º ENCONTRO da REGIÃO CENTRO, em Góis

Notícias do Clube ... 
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Noticias do Clube ... 
2º ENCONTRO REGIONAL ALGARVE
Decorreu nos dias 10-11 e 12 de Junho, na bonita aldeia de Alte-Loulé o nosso 2º encontro.
Foi cumprido o programa anunciado, com agrado de todos os companheiros presentes. Foi um 
encontro de agradaveis surpresas!
Começando pela caminhada em 
Monte Ruivo, sempre pela linda serra 
e terminando com uma sardinhada 
junto de uma fonte, onde não faltou, 
a imperial fresquinha, o bom vinho, 
saladas, fruta da epoca,  acompanhado 
por acordeonistas locais.
Tudo isto foi possivel,  com a 

colaboração do  Clube Serrano que levava a efeito nessa 
data ( 10 de Junho ) a sua caminhada anual e que 
amavelmente nos convidou  para o evento.

Desde já agradecemos à Junta de Freguesia de Alte, 
na Pessoa do Sr. Presidente e colaboradores e ao Clube 
Serrano.
Foram horas bem passadas! Desde molhar os pés na 
queda do Vigário ( Cachoeira ), as passeatas nas Fontes, 
a visita guiada ao polo museologico do Esparto. 
Terminamos em família com o jantar de gastronomia 
Algarvia, acompanhado de muita musica.
A Comissão do Regional  do  Algarve agradece  a todos 
os companheiros que nos visitaram.
Não foram muitos mas foram muito bons .

Hermenegildo Caiado



3ª REUNIAO DE MEMBROS 
DIRECTIVOS DO CPA

Terra Chã

A Cooperativa “Terra Chã” é um projecto cooperativo 

de desenvolvimento.

Chegar a Chãos, ao cimo da Serra dos Candeeiros é 

uma oportunidade para ver um horizonte que vai des-

de a Serra da Arrábida até à Charneca Ribatejana.

Na “Terra Chã”, os visitantes podem fazer percursos 

temáticos como “Seja pastor por um dia...”, acompa-

nhando os pastores, conhecer os segredos de uma 

flora aromática e medicinal, fazer o percurso da Gruta 

de Alcobertas e entrar na gruta, por técnicas espeleo-

lógicas ou,como se fosse um passeio, caminhando em 

piso quase horizontal.

Na agricultura tradicional, temos nas nossas eiras, 

a malhada do grão ou de outras leguminosas, bem 

como uma descamisada acompanhada pelo Rancho 

Folclórico de Chãos.

Noticias do Clube ... 

Clube Português de Autocaravanas    7

Membros da Direcção e das 
Comissões Coordenadoras das 
Delegações Regionais do CPA 
reuniram no dia 16 de Abril 
na Cooperativa “Terra Chã” 
local escolhido para expressar 
o apoio do CPA ao projecto 
Portugal Tradicional.

Reunidos entre as 10 e as 20 
horas, com um intervalo para 
almoço, foram analisados e 
aprofundados, sem tabus, 
os pontos constantes da 
Ordem de Trabalhos e 
acordadas algumas iniciativas 
a desenvolver que irão 
sendo progressivamente do 
conhecimento dos associados 
do CPA.

Esta Cooperativa que 
está empenhada no 
desenvolvimento do “Projecto 
de Conservação da Gralha-de-
Bico-Vermelho na Serra dos 
Candeeiros”, levado a cabo 
pela QUERCUS, promove o 
apadrinhamento de caprinos 
como forma original de 
colaborar neste projecto, 
situação muito bem descrita 
em:
http://terracha.no.sapo.pt/
apadrinhamento/Normas%2
0de%20Apadrinhamento.pdf

No decorrer deste Encontro/
Reunião o CPA apadrinhou uma 
cabra na medida em que “é 
pertinente a preservação da 
biodiversidade e a valorização 
do pastor, inovando a tradição 
e conjugando-a com novas 
actividades económicas 
no espaço rural, como 
contributo significativo para 
o desenvolvimento local, 
cruzando ambiente, economia 
(numa visão social e solidária) 
e cultura”



Noticias do Clube ...
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CPA PARTICIPA
NOS PROJECTOS DE 
DESNVOLVIMENTO 

LOCAL
O Clube Portugues de 
Autocaravanas participou na 
sessão de Debate “O Tejo a 
Pé “ no dia 6 de Maio de 2011, 
fazendo-se representar pelo 
seu Director Victor Andrade.

Porque a pé é, sem dúvida, 
a melhor forma de conhecer 
um rio, “O Tejo a Pé” é um 
projecto formulado pela ARH 
do Tejo, com a finalidade de 
levar as pessoas ao rio como 
forma de o conhecer, valorizar 
e proteger. Neste sentido, 
pretende-se promover o 
debate e desafiar todos os 
municípios ribeirinhos do 
Tejo a fazer parte do traçado 
de uma Grande Rota (GR) 
pedonal entre a foz do rio, 
em Lisboa, e a fronteira com 
Espanha, em caminhos de 
pé posto, o mais dependente 
possível das margens do 
Tejo, e segundo as regras e 
simbologia internacionais.

Numa região, em que o 
apoio ao autocaravanismo 
tem vindo a conquistar um 
lugar, a interacção entre 
o autocaravanismo e os 
projectos de turismo de 
natureza tem o apoio do 
CPA.

MANIFesta 2011 

O cpa vai participar 
na edição deste ano 
da Manifesta com 
o autocaravanismo 
em agenda, sendo 
promovida, durante o 
evento, uma tertúlia 
sobre o tema. 
 
REUNIAO COM A AECAMP

“Representantes da 
“Associação Portuguesa de 
Empresários de Camping 
e de Hotelaria de Ar Livre” 
e do “Clube Português de 
Autocaravanas” estiveram 
reunidos no dia 8 de Abril 
de 2011 para analisar as 
questões mais importantes, 
na perspectiva destas duas 
entidades, que se colocam 
ao autocaravanismo.

No fim da reunião,  face 
à diversa argumentação 
expendida, às divergências 
havidas e à complexidade 
das questões analisadas, 
ficou entendido que 
ambas as partes estão 
disponíveis para continuar 
o debate das matérias, 
reatando-se o assunto em 
próxima reunião a agendar 
proximamente.

DELEGADOS de CONCELHO

Na continuação da politica de 
descentralização do CPA
encontram-se já nomeados al-
guns delegados de concelho.

Precisamos de muitos mais..
Esperamos por si compan-
heiro!

BRAGANÇA
César Rodrigues (desde 13 
de Maio de 2011)

CARREGAL DO SAL
António Freitas (desde 13 de 
Junho de 2011)

CHAVES
Licínio Populo (desde 13 de 
Junho de 2011)

GUIMARÃES
José Gonçalves (desde 17 de 
Maio de 2011)

LOULÉ
Fernando Dias (desde 15 de 
Junho de 2011)

MAIA
José Sanches (desde 17 de 
Maio de 2011)

OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Cipriano Bastos (desde 17 
de Maio de 2011)

TORRES VEDRAS
António Delicado (desde 15 
de Junho de 2011)

VAGOS
João Ferro (desde 01 de Jun-
ho de 2011)

A todos agradecemos a dis-
ponibilidade



Noticias do Clube ...
O CPA participou na discussão pública do plano de desenvolvimento estratégico da bacia 
hidrográfica do Tejo

A convite da ARHTejo, o CPA tem vindo a participar em sessões públicas de debate, envolvendo 
um conjunto alargado de entidades que a ARH achou relevantes. 
O que se pretende é desenhar um plano de desenvolvimento estratégico, que entre outras 
dimensões, o turismo é visto como de primordial importância.
Tendo o Tejo como fio identitário e de atratividade, tem-se procurado o envolvimento de um 
grupo alargado de instituições, que vão desde as que intervêm diretamente no território, às 
que estudam e refletem os processos até às que se posicionam como usufruidoras do espaço 
que em conjunto procuram chegar a uma proposta. 
Para o CPA estes encontros têm sido enriquecedores. Por um lado a contribuição que o 
autocaravanismo pode vir a dar no desenvolvimento duma região tão alargada como é a bacia 
hidrográfica do Tejo, por outro o contato com as outras instituições tem permitido a divulgação 
do turismo em autocaravana e das condições necessárias à sua plena implementação.
Como temos vindo a afirmar o autocaravanismo não se promove centrando-nos em discussões 
entre autocaravanistas. Isso só é feito quando se criam condições para interagir com instituições 
que a sociedade foi/vai desenvolvendo. É este o caminho que o CPA, com esta direção, tem 
vindo a fazer e os resultados começam a aparecer. Começamos a ser solicitados a participar 
e a intervir. 
As coisas não são fáceis, é necessário ter estrutura que organize e disponibilize informação 
e quando solicitada responda de forma oportuna e eficaz. Isto tem custos e não é só com a 
vontade duma direção que se pode fazer. Os autocaravanistas têm de ter consciência que 
se pretendem usufruir plenamente da sua autocaravana e serem respeitados na prática do 
seu turismo preferido têm de se organizar em estruturas representativas, como o CPA, com 
capacidade de agir na sociedade. Por muito que digamos frases bonitas, é a nossa capacidade 
de organização que possibilitará a participação nas instâncias que determinarão o que irá ser 
o autocaravanismo em Portugal.

Vitor Andrade



 O distrito de Bragança tem alguns equipamentos de apoio ao autocaravanismo que per-
mitem a inclusão desta região nos roteiros de viagem dos autocaravanistas.. 
E o distrito quer na região mais a norte, a Terra Fria, quer mais a sul , a Terra Quente, 
oferece uma viagem cheia de descobertas odores e sabores.

O Parque natural de Montes-
inho com 96 aldeias e 9000 
habitantes mantém cara-
cterísticas de vida comu-
nitária assim como uma 
riqueza única de espécies 
protegidas.

A passagem dos Templários e 
dos Távoras, assim como as 
suas marcas medievais, mar-
cam um património histórico 
arquitectónico e artístico a 
conhecer.
Mas é nas suas tradições, 
nos seus vales, montes e 
planaltos que se encontra o 
reino maravilhoso de Miguel 
Torga.
BRAGANÇA

Vagueie pela cidade observando o seu vasto património arquitectónico e descubra o seu 
legado medieval.
AS de Bragança  coord. N 41º 48’ 14”  W 06º 44 ‘46”
AS de Izeda       coord. N 41º 34’ 03”  W 06º 43’ 24” 

VINHAIS 

Pela região encontram-se 
ainda as várias Casas Sen-
horiaisque atestam a im-
portância agrícola que mar-
couo território. Visite o seu 
novo  Parque Biológico e não 
esqueça os fumeiros.
AS coord. N 41º 50’ 02” W 
07º 00’ 11”

MIRANDELA
nas margens do rio Tua, onde 
o culto da flor invadiu todos
os espaços.
O Palácio dos Távoras, im-
ponente construção nobre 
reedificada no século XVII
e o Palácio dos Condes de 
Vinhais. são valores arqui-
tectónicos a visitar.

 Pelos esses Caminhos fora... Bragança
Noticias do Clube...
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Em TORRE MONCORVO 

são os rios que comandam a 
paisagem de uma rudeza pura..
A sua Igreja Matriz classifica-
da como Património Nacional e 
considerado o maior templo re-
ligioso de Trás-os-Montes onde 
não deixe de procurar o Menino 
Jesus da Cartolinha.
AS coord. N 42º 10’ 51” W 07º 
02’ 30”

MIRANDA DO DOURO 
na margem direita do Rio Douro,  num terreno montanhoso e árido, dá-nos as magnificas
paisagens do Parque Natural do Douro Internacional.

VILA FLOR
Esta vila destaca-se os vinhedos e oli-
vais, assim como os fraguedos salpi-
cados por pequenos ramos de giesta, 
urze e rosmaninho a par do património 
religioso e senhorial edificado com as
paisagens e locais naturais 

VINHAIS
numa zona plana na margem esquerda do ribeiro das Trutas, rodeada de outeiros e com 
a bonita Serra da Coroa a envolvê-la. é uma região com vestígios arqueológicos de antiga 
ocupação humana, onde se podem encontrar inscrições e gravuras rupestres e vários Cas-
tros. 

VIMIOSO
combina as arribas acentuadas nas margens dos rios Angueira, Maçãs e Sabor com os  ter-
renos planos de boas hortas e onde se cultiva a oliveira, a amendoeira, a vinha, o sobreiro 
e outras espécies. 

CARRAZEDA DE ANSIAES
onde os vestígios mais antigos que se encontram datam da 
Pré-História, do período do Neolítico: as antas de Zedes e de 
Vilarinho da Castanheira. 
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ALFANDEGA DA FÉ
vila de fundação árabe, talvez do século VIII que da  serra de 
Bornes ao rio Sabor tem na sua paisagem uma diversidade de 
surpresas e nas suas suas cerejas o seu ex-libris. 

FREIXO DE ESPADA À CINTA

Com a sua Torre Heptagonal, designada pelos habitantes como 
Torre de Galo e as gravuras rupestres de Mazouco  é também a 
terra da seda. 
AS coord. N 41º 05’ 17” W 06º 48’ 51”

MOGADOURO
é um povoado antigo, anterior à fundação do condado Portu-
calense com património natural e paisagístico  onde o rio Douro 
e Sabor dominam. 

MACEDO de CAVALEIROS

a Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo 
e a magnífica paisagem da Serra de Bornes.
visitar Macedo a par do reviver das suas 
tradiçoes são motivos para visitar Macedo 
. Os Caretos de Podence têm uma história 
riquíssima e não deve por isso, deixar de 
visitar a Casa do Careto.
AS coord. N 41º 32’ 15” W 06º 57’ 26”

A diversidade única das espécies protegidas 
do Parque Natural de Montesinho e as suas aldeias, as fragas e arribas do Douro e os seus vários  
afluentes absorvem-nos num mundo de silêncios e descobertas
nesta viagem pelo concelho de Bragança   que nos proporciona 
uma gastronomia rica e um artesanato único.
Não acabe a viagem sem provar um «butelo»  com cascas nem 
admirar a arte de uma capa de honra. 

Descubra um concelho pleno de tradição onde pode ouvir o mi-
randês e até mesmo o espanholês!

por Teresa Paiva                                                Fotos retiadas do google
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Autocaravanistas de 1ª e autocaravanistas de 2º
Existe instalada em certos sectores autocaravanistas o conceito de considerar que os autocara-
vanistas estão ligados aos clubes autocaravanismo ou são independentes de qualquer tipo de as-
sociação, esquecendo que dentro dos clubes de campismo se encontra filiada uma grande parte de
autocaravanistas que não abandonaram o seu clube de origem campista. Não são menos autocara-
vanistas por isso comungando das mesmas preocupações e necessidades de todos os outros. 
O próprio CPA  é também alvo da mesma descriminação apenas porque se encontra filiado da FCMP.
A tal Federaçao campista.
A este conceito junta-se também uma fobia incompreensível entre o  campismo e o autocara-
vanismo que  invade os “puristas “ do autocaravanismo. Ao campismo o que é do campismo ao 
autocaravanismo o que é do autocaravanismo,  actividades não inimigas mas com especificidades
diferentes.  Portanto  conceitos completamente esvaziados de importância a não ser a de fomentar 
discussões que em nada contribuem para a modalidade.
Dispensando nesta analise os comportamentos de algum autocaravanista, um autocaravanista é  
sempre um autocaravanista . Seja dentro dum parque de campismo. em viagem, sócio do seu clube 
campista de sempre,  sócio de um clube autocaravanista ou independentre de associações.  
A própria criação do CPA deve-se e a um grupo de campistas que ao terem a sua primeira autocara-
vana e sem renegarem o seu passado, souberam desde logo assumir-se como autocaravanistas ao 
criar um Clube de autocaravanismo. 

A Direcção

Têm decorrido entre o Clube Português de Autocaravanas e a Federação de Campismo e 
Montanhismo de Portugal conversações com vista à constituição de uma comissão para o 
autocaravanismo.
Prestes a ser constituída esta comissão irá representar a verdadeira expressão do autocara-
vanismo em Portugal. 
É no CPA, mas também em muitos Clubes de Campismo, que se encontram filiados a grande
maioria dos autocaravanistas em Portugal. Agregar estes filiados da FCMP numa comissão para
o autocaravanismo é o passo que faltava para o inequívoco apoio da FCMP a uma actividade por 
si tutelada.
A comissão está apenas pendente da finalização das suas normas de funcionamento.



Noticias do Clube...

AINDA A FICM

Ao abrigo do Direito de Resposta publicamos Carta e respectiva tradução que nos foram remeti-
das pela FICM (Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes.

J’ai lu votre article en page 7 du journal O autocaravanista numéro 19. 

J’ai bien noté que vous avez décidé de quitter la FICM, mais permettez-moi de vous faire remar-
quer que vous vous êtes présentés que très rarement à nos assemblées de travail, et de ce fait 
vous ne connaissez pas tout le travail que nous accomplissons. 

Vous n’avez pas compris que c’est dans l’union que nous trouvons la force, et que nos adversaires 
aiment l’existence de dissensions au sein de la FICM.  

Vos absences répétées lors de nos assemblées vous ont empêché de savoir tout ce que nous 
faisons. Nous travaillons absolument bénévolement, car nous croyons ferme dans le camping-
carisme. Nous n’appuyons pas des entreprises privées au sein de la FICM, car nous sommes et 
voulons rester toujours indépendants.  

Un vieux proverbe dit : « quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage ». Vous êtes libres, 
évidemment, d’agir comme au mieux vous le pensez, mais nous aurions apprécié si vous aviez eu 
le courage d’assister à nos travaux et de nous dire de vive voix vos reproches. 

Je vous prie de publier cette lettre dans votre prochain journal comme droit de réponse légal. 
Merci. 

Alessandro Ichino, Président FICM  

Pully, le 7 mai 2011
_______________________________________________________________________

Caros amigos aurocaravanistas, 

Eu li o seu artigo na página 7 do jornal O Autocaravanista número 19. Eu entendo que você de-
cidiu deixar o FICM, mas deixe-me salientar que raramente apresentada em nossa reuniões de 
trabalho e, portanto, você não conhece todo o trabalho que fazemos . Você não entende que é na 
união que encontramos a força, e os nossos adversários, como a existência de divisões dentro do 
FICM. Seu repetidas ausências durante as nossas reuniões impediu de saber tudo o que fazemos. 
Trabalhamos de maneira voluntária, porque acreditamos firmemente no autocaravanistas. Não 
apoiamos empresas privadas na FICM porque queremos ficar e sempre independente. 

 Um velho provérbio diz: “Quando você quer matar seu cão, é dito ter raiva.” Você está livre, é 
claro, agir como achar melhor, mas agradecemos se você teve a coragem de assistir o nosso tra-
balho e nos contar a sua repreensão verbal. 

Peço-lhe que publique esta carta no seu jornal ao lado como direito legal de responder. Obrigado. 

Alessandro Ichino, Presidente FICM 

        Pully, le 7 mai 2011 

NOTA DA DIRECÇÃO

A posição do Clube Português de Autocaravanas sobre a matéria, já amplamente noticiada,  pode 
ser lida no Fórum do Clube nos seguintes endereços: 

http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,2244.msg13592.html#msg13592

http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,2246.msg13596.html#msg13596

http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,2251.msg13612.html#msg13612

http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,2257.msg13623.html#msg13623Chers 
amis camping-caristes, 

E na pag. 7 do boletim O Autocaravanista nr.19 
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    QUOTAS   ANUAIS   
                                
Quota Anual  30 .00€           
                                              
Portes      0.50€           
                                                                   
Jóia de inscrição  35 .00€ 

Emissão de C.C.N.  19.50 €

Renovação  C.C.N.   17.50€             

Expediente     2.00€ 

Carnet Camp. International 15.50€

PAGAMENTOS

 - Na secretaria do clube durante o 
horário de expediente;
 - Por cheque ou vale postal endossado ao CPA;
 - Nos eventos do CPA;
   
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   

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.
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Consulte a nossa lista de descontos no site do 
Clube Portugues de Autocaravanas:

http://www.cpa-autocaravanas.com
 

COLABORE E MANDE-NOS UM EMAIL!

Verificando-se frequentemente que na base de dados de sócios do CPA
tem a indicação dos emails dos sócios 
como inexistentes ou desactualizas, 
solicitamos aos sócios que forneçam ou actualizem os seus emails perante o Clube.
Basta que enviem um email para :
geral@cpa-autocaravanas.com  
com o respectivo nome e numero de sócio para que possamos fazer a actualização.

Este pequeno gesto permitirá que a comunicação entre os sócios
 e o Clube se processe com mais actualidade.

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



 CLUBE PORTUGUÊS DE AUTOCARAVANAS 
                     UM CLUBE DE DIMENSÃO NACIONAL 

           21 NOS AO SERVIÇO DO AUTOCARAVANISMO EM PORTUGAL 

 
DELEGAÇÕES REGIONAIS                                                            BOLETIM INFORMATIVO 

ENCONTROS ENTRE ASSOCIADOS                                             ACONSELHAMENTO JURÍDICO                                              

DESCONTOS PARA ASSOCIADOS                                               SEGURO DE AUTOCARAVANA 

     

 

    www.cpa-autocaravanas.com    


