FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE
AUTOCARAVANISMO

COMUNICADO 03/2013

37º EUROCC
Amigos autocaravanistas,
A FPA esteve presente no encontro organizado em Orange pela FFACCC, federação
francesa que, como nós, é membro efectivo da FICM.
O encontro correu bem, numa cidade interessante, em ambiente de franco convívio entre as delegações dos vários países presentes.
Durante o evento reuniu a Assembleia Geral da FICM que, recordamos, representa na
Europa, Portugal e mais nove países. De acordo com a ordem de trabalhos (OT) tratou
de assuntos relativos com o seu funcionamento.
Um dos pontos da OT referia a realização dos próximos encontros europeus, conhecidos por EUROCC. O encontro de 2015 acorrerá na Bélgica, no mês de Maio, na cidade
de Tornai, onde se realizou o EUROCC de 2004.
A nossa federação foi mandatada pela Assembleia Geral para realizar o de 2014 - o 37º
EUROCC que será realizado pela primeira vez em Portugal, de 6 a 12 de Maio, em Lisboa, saindo a 12 para norte, com pernoita na Batalha e visita a Fátima, terminando no
Porto no dia 18.
Sentimos uma grande apetência por parte dos restantes países representados, para esta realização no nosso país que, aliás, tínhamos constatado em encontros anteriores em
que o desafio já nos tinha sido lançado. Fomos calorosamente aplaudidos quando demos a notícia durante um jantar que reuniu perto de 800 participantes presentes no encontro.
Tínhamos feito o “trabalho de casa” que nos tem ocupado desde o encontro de Bérgamo, em Maio de 2012. Fizemos a apresentação do nosso projecto que foi muito apreciado.
Desde o regresso a casa temos continuado o trabalho, nomeadamente aperfeiçoando
os cartazes, escrevendo o regulamento, desenhando os boletins de inscrição e outra papelada, criando uma página na internet, melhorando o programa sumário e o de pormenor.
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Não tem sido fácil, no país que temos, encontrar as autorizações e demais requisitos
para satisfazer as necessidades de um evento que poderá durante duas semanas, reunir até 1.000 autocaravanas de 10 países europeus. Já realizámos mais de duas dezenas de reuniões com diversas entidades públicas e privadas e mais algumas teremos de
fazer. Uns ajudam outros nem por isso, depois escreveremos a história!
Acreditamos que tudo se desenvolverá bem e de acordo com o plano que traçámos. Está em jogo o bom nome do país, da FPA e, em geral, do autocaravanismo português.
Esperamos que todos saiam prestigiados.
Para apoiar no terreno a realização do evento e também para alguns trabalhos preliminares começamos nesta data a reunir voluntários que possam participar no evento e
constituir o grupo de “staff” que muito contribuirá para o êxito do acontecimento.
Se estiver disponível para ajudar entre em contacto com a FPA. Agradecemos a vossa
boa vontade. Aguardamos o vosso contacto.
O 37º EUROCC já está “nas bocas da Europa”. Já começou a ser divulgado pela FICM
e pelos países que representa.
Está para muito breve o lançamento da página internet do evento português que esperamos venha a ser um eficaz meio de divulgação.

Saudações autocaravanistas
Sintra, 01 de Junho de 2013

José Ricardo da Silva Pires
Presidente da FPA
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