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37º EUROCC  

PORTUGAL 2014                                       

 

Amigo Autocaravanista Europeu, 

Em primeiro lugar os nossos agradecimentos pela sua participação no 37º EUROCC – PORTUGAL 2014 

que a FPA – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOCARAVANISMO organizou em nome da FICM. 

Preparámos cuidadosamente um programa que vai começar no 2º melhor destino turístico europeu de 

2013 – a cidade de LISBOA e que passando pela cidade histórica da BATALHA, visitará a mundialmente 

conhecida FÁTIMA e vai terminar na cidade eleita como o melhor destino turístico europeu de 2014 - a 

cidade do PORTO. (a) 

A todos desejamos uma boa viagem até Portugal e aconselhamos uma visita, nomeadamente às regiões 

Norte e Interior, onde descobrirão, em paz e segurança, as nossas 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, quer no evento principal quer 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, 

Maio 2014 

 

José Ricardo da Silva Pires 

Presidente da FPA 

(a) concurso Européen Meilleures Destinations (EBD) promovido pelo European Consumers Choice http://www.europeanbestdestinations.org/ 

 

http://www.europeanbestdestinations.org/
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Normalmente chegará a Lisboa pela entrada norte via A1 e tomará a  

2ªCIRCULAR (também chamada Av General Norton de Matos) que passa ao 

lado do aeroporto de Lisboa. A cerca de 12 Km vai sair da  2ª CIRCULAR 

para a CRIL (também chamada IC 17) em direcção a ALGÉS. Deve seguir até 

ao fim da via e sairá na rotunda assinalada no mapa com setas vermelhas 
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Uma Palavra para os sábios… 

Todas as grandes cidades têm a sua parcela de pessoas desonestas que se aproveitam os visitantes estrangeiros. Embora muito 

mais seguro que muitos outros destinos, as grandes cidades portuguesas não são excepção. Por favor, gaste um momento para ler 

isto e proteja-se. 

Uma mala ou uma máquina fotográfica pendurada no pulso ou no ombro são alvos tentadores em todo o mundo. 

Ladrões de sacão que operam a pé ou em motociclos, são tão hábeis como os seus congéneres noutras cidades do mundo. 

Também tiram objectos de valor dos veículos abertos, particularmente quando parados no trânsito. Por favor, tome as precauções 

habituais e certifique-se de que grandes quantidades de dinheiro, objectos de valor, documentos insubstituíveis etc, estejam 

guardados em um lugar seguro - não na sua bolsa. 

Malandros existem numa variedade fascinante de formas e tamanhos. 

Eles são encantadores e sorridentes, solicitando generosas 'doações' destinadas para seus próprios bolsos, etc. Vão abordá-los 

num lugar público e educadamente você envolve-se na conversa. Eles levarão geralmente identificação “genuína” e, 

compreensivelmente, muitos visitantes estrangeiros poderão ver isto como uma excelente oportunidade para falar com gente local 

- para se misturar com as pessoas 'reais'. A verdade é que as pessoas 'reais' não vão para a rua para falar com os turistas. A regra 

de ouro é lembrar-se que, se alguém o fizer, você pode ter a certeza de que eles poderão não ter boas intenções. Se você os 

acompanhar vai por sua conta e risco. 

Você pode ser levado a passear, então roubado ou persuadido a entrar num jogo de cartas onde parece que não pode 

perder. Também poderá ser levado a uma loja e convencido a adquirir bens de inferior qualidade ou mesmo falsos.  

Proceda com cautela. A maioria são pessoas honestas e deliciosas, mas naturalmente tímidas com os visitantes 

estrangeiros. Então se você encontrar uma pessoa bem-falante e encantadora, ansiosa para saber de que país você veio: 

Desconfie! 
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Um gesto solidário 

 

Os autocaravanistas são solidários e, não fugindo à regra, os participantes no 37º EUROCC vão 

querer deixar atrás de si, depois do evento terminar, uma boa recordação da sua passagem por 

Portugal. 

Serão várias as acções de solidariedade que estão a ser projectadas para este evento do 

autocaravanismo europeu. 

 
Aquela para a qual contamos directamente com cada um de vós e que vos propomos é a 

contribuição com alimentos para uma instituição de solidariedade 

Pensamos que poderemos pedir a cada participante neste evento que, na sua inscrição à 

chegada a Lisboa faça uma doação de dois quilos (2 Kg.) de algum alimento seco (arroz, farinha, 

açúcar, etc.). Como seremos mais de 500 participantes poderemos reunir mais de uma tonelada 

de alimentos. 

Vamos reunir aquilo que cada um de vós, generosamente, resolver oferecer e entregar uma 

instituição de solidariedade  

Deixemos uma boa recordação!  
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37 EUROCC – EVENTO PRINCIPAL – Programa detalhado 

De 01 a 05 de Maio é possível ficar no Lisboa Camping com um preço especial de € 14.00/dia para um alvéolo 

ou € 11,00/dia para estacionamento fora dos alvéolos. (só para viaturas identificadas). 

»»»»»»»»»»»»»»»» afixar o documento de identificação no pára-brisas da viatura «««««««««««««««« 

05 de Maio – das 15H00 às 20H00 e 06 de Maio – das 08H00 às 20H00 entrada no 37 EUROCC, segue as 

indicações da organização para estacionar e vai registar-se na recepção (entrega o DOC 1). Recebe: envelope 

personalizado (ENVELOPE Nº 1), alguns brindes e informação do turismo. Entrega os alimentos para o gesto 

solidário.  

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

07 de Maio – 10H30 –  (na tenda) cerimónia de abertura seguida de brinde de boas vindas. 

  - Tarde livre. 

08 de Maio – 09H00 – embarque em autocarro para a doca de Belém. 

  – 10H00 – embarque para passeio de barco no rio Tejo. 

  – 12H00 – chegada ao Terreiro do Paço e desembarque. 

 Regresso livre ao local do EUROCC (sugere-se a utilização do eléctrico nº15E) 

  - Tarde livre. 

09 de Maio – 21H00 - (na tenda) - noite de fado. 

10 de Maio – dia livre 

   – 18H00 - (só para os inscritos) embarque em autocarro para o Casino Estoril para o Jantar 

de Gala (deve levar o convite) 

   - 20H00 - porto de boas vindas no Foyer panorâmico 

   - 20H30 - entrada para o salão / jantar 

   - 22H00 - show “lord of the voices” (duração 01h30) 

   - 00H30 - embarque nos autocarros para regresso ao estacionamento do Eurocc 

11 de Maio – dia livre 

12 de Maio – 10H30 –  (na tenda) cerimónia de encerramento com desfile dos clubes  e troca de brindes. 

 – FIM DO EVENTO PRINCIPAL – PARTIDA LIVRE dos participantes O LOCAL DO 

ESTACIONAMENTO DEVE FICAR DESOCUPADO ATÉ ÀS 18H00 de 12 de Maio 

– PARTIDA LIVRE PARA O PROLONGAMENTO - chegada à Batalha (N 39º 39’ 40,09186’’ W008º 49’24,66408’’) 

só depois das 16H30. Lisboa – Batalha: 130 Kms. 

De 12 a 17 de Maio é possível ficar no Lisboa Camping com um preço especial de €14.00/dia para um alvéolo 

ou € 11,00/dia para estacionamento fora dos alvéolos (só para viaturas identificadas). 
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37 EUROCC – REGRAS GERAIS – Evento Principal 

 

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

às 17:30.   

 Drenagem de águas residuais será efectuada sem deslocação do veículo entre as 08H00 e as 

09H30 e das 16H00 e as 17H30. 

 Ligação eléctrica estará disponível somente por razões médicas (assistência respiratória, etc....) 

em lugar de estacionamento a designar. 

 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. 

 

 

 


