ARRUDA DOS VINHOS
Assembleias Gerais
PROGRAMA Aberto a não sócios
Com a colaboração de parceiros do CPA haverá, durante o
encontro, uma mostra de produtos autocaravanistas a
preços especiais para os participantes.

Dia 13 – 6ª feira

O
acesso
dos
sócios
às
Assembleias Gerais é livre e não
obriga
à
participação
no
ENCONTRO.
VALOR DE INSCRIÇÃO NO
ENCONTRO

17:00 –Estacionamentono Pavilhão MultiusosCoord. GPS: 38º59'24.662"N 9º4'36.109"W
Se este parque ficar completo o parque da Adega Cooperativa de Arruda dos Sócios: €25,00 por pessoa
Não sócios: €27,50, por pessoa
Vinhos será 2ª opção. Coord. GPS: 38º59'39.257"N 9º5'26.243"W
Crianças dos 6 a 10 anos: €12,50
Dia 14 – sábado
Crianças com menos de 6 anos: grátis
10:00– Circuito da Vila: Ponto de encontro - junto à Câmara Municipal/Chafariz.
12:00- Almoço Livre.

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:

Fazer chegar à Secretaria do CPA até10
14:00– Colóquio: Segurança e soluções para o uso correto da autocaravana de
março,
inclusive,
através
do
endereço
eletrónico
(geral@cpa15:00-19:00 - AG Ordinária e Eleitoral: Auditório Municipal do Centro Cultural
autocaravanas.com),
por
carta
ou
do Morgado.Coord. GPS 38º59'3.286"N 9º4'41.347"W
pessoalmente, a identificação de sócio, a
15:30 - Programa alternativo para não participantes na AG
matrícula do veículo utilizado e o
Biblioteca Municipal Irene Lisboa | Centro Cultural do Morgado.
comprovativo do pagamento, sem o que
Workshops impressão em sacos (de taninos)/sabonetes/costura.
não será considerada a inscrição.

Notas: Os workshops não terão preço de inscrição, sendo que cada participante fará
odonativo que entender justo para o custo dos materiais.
No workshop de taninos o material de impressão será fornecido pela animadora, tendo um
custo inerente acordado no local.
19:30-Visita à Adega Cooperativa de Arruda dos Vinhos e prova de vinhos
seguida de jantar.

Ementa

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:

Entrada: pão, azeitonas, manteiga
Prato principal: Slow Cooking – paella confecionada ao vivo
ou prato de carne (lombo fatiado, puré de batata e espinafres Indicar escolha na inscrição
Mesa de sobremesa: arroz doce; mousse chocolate; fruta
Bebidas: vinho, sumos, água e café
Canção de Coimbra: Luís Carreiro / Pinto Aires-viola clássica / Álvaro Albino-guitarra portuguesa

1.

2.

3.

Dia 15 – domingo

Não são aceites inscrições no local

Até ao próximo e deixamos sugestões de visita em Arruda
Mercado Municipal de Arruda dos Vinhos–R. Luís de Camões
4.ª feira a sábado: 08:00 às 12:30 - domingo: 07:00 às 12:30
Santuário de Nossa Senhora da Ajuda– Arranhó
Coordenadas GPS: N 38 56.990' W 009 07.663' (38.94983, -9.12772)

NOTA:As autocaravanas deverão no seu período de permanência em Arruda dos

Vinhos ter autonomia de abastecimento/despejo
Intermarchélocal não está em funcionamento.

porque

Durante o encontro serão observadas
as
normas
a
que
obedece
o
estacionamento
e
comportamento
adequado a cada local.
O CPA não se responsabiliza por danos
e/ou prejuízos materiais ou pessoais
quer dos associados, quer de terceiros.
O programa pode estar sujeito a
alterações.

a

ASA

do

