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37º EUROCC  

PORTUGAL 2014    

PROLONGAMENTO                                    

 

Amigo Autocaravanista Europeu, 

Participa no 37 EUROCC e acabou de completar o Evento Principal em Lisboa. Vai agora começar o 

PROLONGAMENTO. Deixou o 2º melhor destino turístico europeu de 2013 – a cidade de Lisboa e vai 

encaminhar-se para o melhor destino turístico europeu de 2014 - a cidade do PORTO.  

No caminho passará pela BATALHA onde visitará um dos mais significativos monumentos históricos 

nacionais – o Mosteiro de Santa Maria da Victória e ainda o mundialmente conhecido santuário mariano 

de FÁTIMA. 

O programa do prolongamento foi preparado com todo o cuidado para que possa levar consigo uma boa 

recordação de Portugal e para que fique com vontade de voltar. Desejamos que continue a aproveitar a 

sua estadia no país do Sol. 

Terminado este 37º EUROCC a todos desejamos uma boa viagem de regresso até vossas casas e se 

decidir por cá ficar mais algum tempo não faltarão oportunidades de encontrar no nosso lindo Portugal, 

nomeadamente nas regiões Norte e Interior, em paz e segurança, bonitas paisagens, a simpatia do 

nosso povo e a nossa deliciosa gastronomia. 

Como em todos os grandes acontecimentos existem períodos críticos em que a ajuda de cada um de vós 

é indispensável para o sucesso que todos queremos alcançar. 

Pedimos a vossa particular atenção para a fase de estacionamento à chegada aos locais do 

prolongamento. Deverão seguir serenamente as indicações dos delegados da Organização e colaborar. 

Outra fase crítica é a dos embarques e desembarques nos autocarros que vos transportarão na ida e no 

regresso de alguns eventos. É muito importante estar presente nos horários que vos forem indicados. 

De acordo com o §12 do Regulamento Interno do 37º EUROCC não é da responsabilidade da 

Organização garantir o transporte aos atrasados, quer na ida quer no regresso dos eventos. 

Estamos certos que, com a vossa colaboração e ajuda, o 37º EUROCC será um sucesso.  

Obrigado e até breve, 

Maio 2014 

 

José Ricardo da Silva Pires 

Presidente da FPA
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37 EUROCC – PROLONGAMENTO – Programa detalhado 
12 de Maio – depois da cerimónia de encerramento  - PARTIDA LIVRE – para chegar à BATALHA  não antes das 

16H30.  

»»»»»»»»»»»»»»»»»» PADEIRO – no estacionamento todos os dias às 08H00 «««««««««««««««««« 

Lisboa - Batalha - 120 Kms - Coordenadas GPS N 39º 39’ 41’’ W 008º 49’26’’ 

12 de Maio – depois das 16H30 – estacionamento dos participantes . Segue as indicações da organização para 

 estacionar e vai registar-se na recepção entrega o DOC nº2 e recebe um envelope personalizado 

 (ENVELOPE Nº 2) 

13 de Maio – visitas ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória e ao Museu - MCCB 

 Para entrar no Mosteiro e no Museu é necessário mostrar o badge.  

 No museu –só  visitas guiadas entre as 10H00 e as 13H00 e das 14H00 às 18H00  - 2 grupos de 30 pessoas de  

      30 em 30 minutos. 

 No Mosteiro – visitas livres entre as 09H00 e as 18H00. 

14 de Maio – 10H00 – embarque em autocarro para FÁTIMA (20 Kms) 

 - Em Fátima – visitas e almoço livres (Santuário, Museu de Arte Sacra e Etnologia e Museu de Cera de  

   Fátima). Estas visitas NÃO estão incluídas no valor das inscrições). 

 - 15H30 – embarque (no mesmo local do desembarque) com destino a PIA DO URSO (visita e aperitivo  

  oferecido pela CM da Batalha). 

 - 17H00 – embarque nos autocarros para regresso à Batalha. 

 - 19H00 – embarque nos autocarros para local do jantar (restaurante da Aldeia Típica de Santo Antão) 

15 de Maio – manhã livre 

   – PARTIDA LIVRE PARA O PORTO (chegada ao estacionamento só depois das 16H30) 

Batalha - Porto - 202 Kms - Coordenadas GPS N 41º 10’ 23,97’’ W 008º 41’ 16,22’’ 

»»»»»»»»»»»»»»»»»» PADEIRO – no estacionamento todos os dias às 08H00 «««««««««««««««««« 

15 de Maio – depois das 16H30 – estacionamento dos participantes. Segue as indicações da organização para 

 estacionar. 

6 de Maio – 09H15 – grupos A e B - embarque em autocarro para o Cais de Gaia (visita a cave do Vinho do Porto 

 e passeio de barco no rio Douro).  

 12H00 - Regresso ao estacionamento para almoço livre. 

    14H00 – grupo C - embarque em autocarro para o Cais de Gaia (visita a cave do Vinho do Porto   

      e passeio de barco no rio Douro).  

 17H00 - Regresso ao estacionamento do EUROCC. 

17 de Maio – 14H00 – embarque em autocarro para passeio na região e jantar típico no  Santoínho. 

18 de Maio – dia livre (vouchers para o BlueBus – Sight Seeing - incluídos na inscrição). 

19 de Maio -  FIM DO PROLONGAMENTO – PARTIDA LIVRE dos participantes O LOCAL DO ESTACIONAMENTO 

DEVE FICAR DESOCUPADO ATÉ ÀS 18H00. 
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37 EUROCC – REGRAS GERAIS - prolongamento 

• É permitida a utilização de geradores móveis ou integrados entre as 09:30 e as 11:00 e das 16:00 às 

17:30.   

• A Drenagem de águas residuais será efectuada: - na Batalha utilizando a Área de Serviço e no Porto 

utilizando a Área de Serviço provisória. 

 • Os cães serão mantidos com trela e os mais agressivos terão de usar açaime. As suas fezes terão de 

ser recolhidos pelo dono.  

• Não são permitidos animais de estimação dentro de ônibus, restaurantes, barcos e da tenda.  

• Se for necessário mover um carro no espaço do estacionamento terá de circular em velocidade 

reduzida (máx. 30 Kms/hora)  

• Por favor observe o período de silêncio entre 00.00 e 08:00,  

• Todos os pedidos ou problemas deverão ser colocados junto da Organização.  

• Use de forma visível o seu «badge» sempre que se encontrar no interior do espaço EUROCC ou 

quando participar num dos nossos eventos.  

• Coloque o documento de identificação da viatura no interior do pára-brisas da sua autocaravana 

antes de entrar no espaço EUROCC.  

 

A Organização agradece a sua compreensão.  

 

 

 


