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FPA – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOCARAVANISMO 
Participação da FPA no 43º EuroCC – Espanha 

 
1- Introdução 
A FPA – Federação Portuguesa de Autocaravanismo, vai participar, mais uma vez, na festa do autocaravanismo 

europeu que, em 2020, se realizará em Espanha, na cidade de Amposta no delta do Ebro, com a designação 
de 43º EuroCC, organizado para a FICM pelo seu membro espanhol LLIEURE CAMPER CLUB CATALUNYA, entre 
os dias 12 e 17 de maio de 2020 e os prolongamentos entrev18 e  24 de maio de 2020. 

É essencial a consulta de tudo o que diz respeito a este evento que poderá ser feita na página da FPA 
(fpa.autocaravanismo.pt) na secção de noticias, subsecção de 43ºEURO CC. Tradução em português disponível 
na página. 

A FPA fica ao dispor, para ajudar e esclarecer, em tudo o que estiver ao seu alcance 
(fpa.autocaravanismo@gmail.com). 

 
2- Percursos de viagem 
Os percursos de viagem dependerão da vontade dos participantes e, naturalmente, das suas disponibilidade de 

tempo e outras. 
A titulo exemplificativo, saindo pela Guarda/Salamanca/Madrid/Valência/ Amposta, serão aproximadamente 915 

Kms. A mesma distancia será via Burgos/Saragoça. O percurso Badajoz/Madrid/Amposta serão 930 Kms. Mais 
a sul, o percurso Huelva/Sevilha/ Malaga/ costa mediterranica/Valência/Amposta, será de 1200 Kms. 

Algumas alternativas e variantes se podem traçar,  com base neste esboço. 
Terminado o evento com ou sem participação no prolongamento, o regresso será sempre  pela vontade dos 

participantes. A FPA vai disponibilizar-se, em primeiro lugar para listar todos aqueles que lhe comunicarem a 
inscrição no 43º EuroCC depois tomará nota do percurso que cada um gostaria de seguir. De seguida fará a 
divulgação das diversas hipóteses facilitando a formação de grupos de participantes que passarão a coordenar 
entre si. 

Em resumo, qualquer que seja o trajecto escolhido por cada um, a data de concentração no local que vier a ser 
decidido deverá ser a mais conveniente para chegar ao evento, no dia 11 de Maio de 2020. 

 
3 – Inscrições e pagamento 
As inscrições no 43º EuroCC serão efectuadas pessoalmente, por cada tripulação, preenchendo e enviando o 

formulário que se encontra publicado na página do evento acessível através da página da FPA. 
As participações no jantar e no prolongamento são opcionais.  
A FPA fica ao dispor, para ajudar e esclarecer, em tudo o que estiver ao seu alcance. 
 
Condeixa, 07 de novembro de 2019 
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