58º ENCONTRO CPA
SANTARÉM
13 A 15 DE MARÇO 2015

ASSEMBLEIA GERAL
14 DE MARÇO 2015

PROGRAMA

INSCRIÇÃO NO ENCONTRO – GRÁTIS

Dia 13 - 6ª feira
Receção e estacionamento das autocaravanas a partir das 18:00 horas no parque

PARTICIPAÇÃO NO JANTAR

de estacionamento da ex-EPC (Escola Prática de Cavalaria).

€17,00/SÓCIOS e €22,00/NÃO SÓCIOS
(até 4 anos – grátis; dos 5 aos 12 anos 5O%).

Coordenadas N 39º 14’ 29” W 08º 40’ 59”

https://goo.gl/maps/smvjQ
Dia 14 – sábado
09:00 – Chegada do padeiro
10:00 – Visita guiada do Centro Histórico até às Portas do Sol com paragem no
Centro de interpretação Urbi Scallabis
12:00 - Almoço livre
14:30 – Continuação da visita guiada com passagem pela Igreja da Graça e pelo
Santuário do Santíssimo Milagre

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:
Fazer chegar à Secretaria do CPA até 9 de março,
inclusive, através do endereço eletrónico geral@cpaautocaravanas.com, por carta ou pessoalmente, a identificação de sócio, a matrícula da autocaravana.
FORMA DE PAGAMENTO:
Por transferência bancária:
NIB - 003 506 980 001 451 653 050. Não esquecer de
enviar comprovativo da transferência dentro do
prazo, sem o que não será considerada a inscrição.

17:00 – Assembleia Geral nas instalações da Assembleia Municipal (na ex-EPC)
19:30 – Deslocação para o Palácio Landal onde decorrerá o jantar convívio com
animação musical.
Após convívio
Deslocação a pé para pernoita
no ex-EPC

Dia 15 – domingo
09:00 – Padeiro

EMENTA
ENTRADAS Miniaturas, queijo e
azeitonas
SOPA
De legumes
PRATO
Vitela Estufada / Bitoque
SOBREMESAS
Salada de frutas, pudim ou arroz doce
Vinho
Água
Sumos
Cerveja
Café

10:00 - Passeio a pé pelo Bairro de S. Bento com visita à Igreja de Stª Clara e
apreciação da paisagem da campina Ribatejana, seguida de visita à
Sé Catedral.
12:00 – Despedida e almoço Livre.

Pessoalmente ou
CPA e recebido na
Sttau Monteiro, Lt
Marvila 1950-373
inclusive.

por envio de cheque: endossado ao
secretaria da Associação na Rua Luís
C3 Lj C3A A Bairro dos Alfinetes –
LISBOA até ao dia 9 de março,

Não se aceitam inscrições e pagamentos no local.
NOTAS:
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.
Informações suplementares: através da Secretaria do CPA
(21 898 31 37) no horário de atendimento ao público, de 2ª
a 6ª feira das 15:00 às 18:00.
O programa pode estar sujeito a alterações.

O acesso dos sócios às Assembleias Gerais é livre e não obriga à participação no encontro.

