FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE
AUTOCARAVANISMO

COMUNICADO 04/2014
37º EUROCC – RESCALDO DE UM ENCONTRO EUROPEU
Terminou em 19 de Maio um evento que a ainda jovem FPA – Federação Portuguesa de
Autocaravanismo organizou em Portugal em nome da FICM, federação internacional
que representa o autocaravanismo europeu.
Foi a primeira vez que este evento se realizou em Portugal. Procurámos elaborar um
plano cuidado em que a qualidade das ofertas pudesse prestigiar a organização e o nosso País. Acreditamos ter atingido os nosso objectivos.
Reunimos em Oeiras, no Passeio Marítimo de Algés, 265 autocaravanas com 525 passageiros oriundos de Portugal, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Luxemburgo e Suíça.
Poderíamos ter sido muitos mais, mesmo o dobro, mas infelizmente algumas entidades,
nomeadamente, a Secretaria de Estado do Turismo, o Turismo de Portugal e até a CM
de Lisboa, não compreenderam o alcance e o benefício para o nosso país que este
evento iria trazer. Felizmente outros ajudaram! Para além de uma enorme campanha
turística levada até 9 países europeus este evento terá contribuído para a riqueza nacional com mais de meio milhão de euros.
De 5 a 12 de Maio na região de Lisboa, de 12 a 15 na Batalha com visita a Fátima e de
15 a 19 na cidade do Porto, foram desenvolvidas diversas actividades lúdicas e turísticas que visaram proporcionar aos nossos visitantes um razoável conhecimento das potencialidades turísticas locais.
Salientamos a presença de 361 pessoas no jantar de gala que realizámos no Casino Estoril, uma noite de fado bem português com a casa cheia, noite dentro, até ao último
acorde das guitarras e as 220 autocaravanas com 445 passageiros que nos acompanharam até ao fim desta “festa do autocaravanismo europeu”. Muitos dos participantes
estiveram em Portugal pela primeira vez.
O evento bem como os seus programas detalhados poderão ser consultados na página
http://fpa37eurocc.wix.com/37-eurocc que se manterá activa mais alguns meses.
Os sorrisos e agradecimentos que ao longo de todo o evento nos foram dirigidos, confirmados pela constante expressão de agrado impressa nos rostos dos nossos amigos autocaravanistas, europeus são prova do sucesso desta realização da FPA.
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Mostrou ainda que uma jovem federação é capaz de fazer mais pelo autocaravanismo
nacional e europeu do que outros que se intitulam seus representantes, com algumas
dezenas de anos de idade e muito pouca obra feita, que se nos opõem e que tentaram,
sem sucesso, evitar a nossa existência. De facto, é com actos e não com palavras
vãs que se mostra o amor ao autocaravanismo.
Mostrámos ainda como um pequeno grupo de 12 pessoas com vontade foi capaz de, de
forma eficiente, simpática, educada e pacífica, colocar no terreno um bom plano que nos
deu muito trabalho a preparar mas cujos resultados compensaram largamente.
Esperamos que com este exemplo os autocaravanistas nacionais compreendam que se
devem reunir em clubes de autocaravanismo juntando-se à sua Federação Portuguesa
de Autocaravanismo para lhe darem o apoio e a força de que necessita para defender
os seus direitos. Lembrem-se que divididos em pequenos grupos não ajudam nem terão
força.
Saudações autocaravanistas
Sintra, 20 de Maio de 2014

José Ricardo da Silva Pires
Presidente da FPA
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