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Caros

companheiros

Bem-vindos a 2017!

A CDP – Associação de Caravanismo de Portugal tem

estado a trabalhar no sentido de superar todas as

expectativas.

Para este ano, estão já previstas diversas novidades que,

certamente, serão do agrado dos nossos associados.

Fazemos votos de que 2017 seja um ano de muitas

viagens, aventuras e descontos com o Cartão CDP.

Entretanto, fica o compromisso de que toda a equipa CDP,

associação e moderadores, continuará a desenvolver

esforços em todas as frentes, sempre em prol da Hotelaria

ao Livre.

Saudações caravanistas,

Ricardo Tavares

Presidente da CDP – Associação do Caravanismo de 

Portugal

Fórum 

CDP

http://www.caravanismoportugal.com

Geral

cdp.associacao@gmail.com

Redação

cdp.redacao@gmail.com

Tesouraria

cdp.associacao.tesouraria@gmail.com

Consultoria

cdp.associacao.consultoria@gmail.com

Contactos
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O Parque de Campismo de Salgueiros, situado na Freguesia de Canidelo, em Vila Nova

de Gaia, funciona todo o ano, recebendo quem se desloca em Autocaravana, Caravana,

ou simplesmente se faz acompanhar de tenda.

Devido à sua proximidade às praias locais, o Parque de Campismo de Salgueiros tem

uma ótima localização, sendo muito procurado pelos apreciadores de sol e mar.

Os passeios pedonais, ao longo de 15 km de costa marítima e fluvial são uma oferta

excecional.

Usufruir de uns dias de descanso em contacto com a natureza ou gozar de bons

momentos de convívio com os amigos e família, são uma oportunidade que o Parque de

Campismo de Salgueiros oferece a todos os que o visitam e frequentam.

No interior de Parque de campismo de Salgueiros encontram-se um conjunto de

equipamentos de serviço: bar, restaurante, snack-bar, churrasqueira, tábuas de

engomar, lava roupa, lava-loiça, e tomadas de corrente para caravanas e tendas, bem

como Parque Infantil, para os mais novos.

No exterior, o parque de campismo é servido por uma estação de autocarros localizada

a 50 metros, podendo dispor do recurso ao comboio a 3 Km; a 100 metros dispõe da

possibilidade de praticar pesca; a 500 metros fazer canoagem.

VISITE-NOS…

Os sócios CDP usufruem de 10% de desconto o ano inteiro.

Morada: R. António

Ferreira Braga 

Junior 4400-364 

Canidelo

V. N. Gaia

Tel.: 227 718 230

geral@canidelo.net

www.canidelo.net

PARCEIROS

Parque de Campismo de Salgueiros
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PARCEIROS

• O camping mais próximo de Marvão

• Duches quentes

• Wi-fi grátis

• Piscina (aberta nos meses de verão)

• A poucos metros de uma localidade, com lojas, bares, restaurante

• Oferta de uma pequena lembrança aos sócios da CDP – Associação de

Caravanismo de Portugal



RENOVAÇÃO CDP 2017
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Envie um email com o seu número de sócio e o comprovativo da transferência para

cdp.associacao.tesouraria@gmail.com

No campo Assunto, por favor, mencione Renovação Sócio nºXXXX

Renove a sua vinheta para 2017

Banco Caixa Agrícola

PT50 0045 1272 4027212551265 12€

mailto:cdp.associacao.tesouraria@gmail.com


Envie um email com os seus dados e o

comprovativo da transferência para

cdp.associacao.tesouraria@gmail.com

No campo Assunto, por favor, mencione Pedido

ACSI
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CAMPING CARD ACSI

5

ACSI 2017 disponível para entrega

15,95€
+ portes

mailto:cdp.associacao.tesouraria@gmail.com


NOTÍCIAS
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"O Zmar Eco Experience reabre portas em Junho de 2017 após ter

sofrido um incêndio a 24 de Setembro de 2016. As obras iniciaram a 2

de Janeiro para renascer melhor e mais forte. O complexo irá ter um

novo Restaurante com um conceito Bistro e o Restaurante Buffet será

maior e mais bem equipado apostando sempre numa grande

diversidade e qualidade alimentar. A Loja será maior e irá integrar as

áreas de desporto & aventura, bem-estar e espaço gourmet. Todo o

Resort vai ser intervencionado para manutenção e melhoramento. A

piscina de ondas terá um novo revestimento e vai continuar a ser o ex-

libris da pequenada!"

Sofia de Sá Nogueira Freire

Head of Marketing

www.zmar.eu 

reservas@zmar.eu 

(+351) 283 690 010

No passado mês de setembro, um incêndio no Eco Campo Resort Zmar, levou à

evacuação de cerca de 700 pessoas, entre turistas e funcionários do empreendimento.

Apesar dos danos avultados não houve feridos.

As obras de reconstrução arrancaram no início do ano e já há a data prevista para a

reabertura.



NOTÍCIAS
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O fabricante de caravanas Bailey of

Bristol apresentou, recentemente, na

Feira de Caravanas NEC Show, em

Birmingham, a Ragefinder Comet, uma

caravana com lateral expansível, um

peso total de 2800 kg, 8,12 metros de

comprimento e 2,49 metros de largura.

Este sistema foi desenvolvido para o

mercado australiano, no entanto,

tendo em conta a procura, a empresa

já revelou que pondera introduzir o

modelo no mercado europeu.

Trata-se de uma caravana de

luxo que pode acomodar de 2 a

4 pessoas.

O sistema Slide-Out aumenta a

área disponível para a cama em

60 cm, melhorando assim a área

de circulação.



NAVEGAR COM A CARAVANA
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Se costuma fazer férias na caravana e

gosta de estar próximo da água, saiba

que, na Alemanha, poderá viajar de

barco com a sua caravana,

confortavelmente, abordo de um

catamaran.

Poderá alugar o catamaran

juntamente com uma caravana ou

apenas o catamaran e trazer a sua

caravana/autocaravana.

Para este tipo veiculo não necessita

de ter carta, nem qualquer outro tipo

de autorização.

http://mueritzboot.de

http://www.water-camper.de

http://mueritzboot.de/
http://www.water-camper.de/


CARAVANAS ESPECIAIS
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SOFA PARA A NATUREZA. Esta Chill-out-Area para a natureza foi concebida pelo

designer Michael Hagner, que transformou uma caravana dos anos 60 num confortável

sofá para desfrutar da natureza.

A ideia principal: estar confortável num piquenique sem ter a relva a picar. E, para

proteger do sol, há um guarda-sol a bordo.



JUNTE-SE AO GRUPO
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Com vista a promover a

qualidade da oferta da Hotelaria

ao Ar Livre em Portugal, a

Associação de Caravanismo de

Portugal criou, no Facebook, o

Grupo CDP Connect.

Este grupo destina-se aos Parques de Campismo Parceiros CDP e aos Utilizadores dos

parques de campismo de Portugal e visa estabelecer uma ligação entre ambos.

Através da partilha de experiências, comentários, sugestões e sondagens, o Grupo CDP

Conect pretende ser uma fonte de informação que permita indicar aos responsáveis de

parques de campismo o caminho a seguir, tendo em conta as preferências e a demanda

dos utilizadores dos parques de campismo.

Ainda não é membro?



FEIRAS 2017
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ESPANHA

ALEMANHA

FRANÇA HOLANDA BÉLGICA

A Alemanha 

vai promover  

um total de 

32 Feiras ao 

longo de 

2017.



FEIRAS 2017
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SUÍÇA ITÁLIA

ÁUSTRIA

REINO UNIDO HUNGRIA



NOVIDADES
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No passado mês de novembro, foi lançada a nova página do
Caravanismo de Portugal.

Desde 2008, o CDP tem vindo a mudar o rumo do Caravanismo em Portugal.

Procurando promover este estilo de vida de proximidade com a natureza, foi

então criado o que é, atualmente, um dos mais ricos espaços de informação e

partilha de experiências de caravanismo e campismo em geral.

Com o objetivo de consolidar a nossa presença online, procedemos a algumas

atualizações que, cremos, tornarão o espaço do Caravanismo de Portugal mais

atrativo e eficiente.

A nova página contém novas funcionalidades, com uma apresentação moderna

e com uma navegação mais intuitiva e direta.

Esperamos que a nova página do Caravanismo de Portugal inspire novos

companheiros a unir-se a este movimento e que os já fieis a esta modalidade se

sintam em casa, agora mais atual e renovada.

Saudações Caravanistas.



NOVIDADES
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Sabia que agora já pode procurar a lista de Parceiros CDP através de uma

hashtag?

O que é uma
hashtag?
Em primeiro lugar, uma
hashtag não é nada
mais nada menos que
uma etiqueta.
Quem está
familiarizado com o
Twitter ou o Instagram,
há muito se habituou a
ver algumas palavras
precedidas do símbolo
# (em português:
cardinal; ou em inglês:
hash). Quem viu este
tipo de codificação
deve ter notado que
estas palavras surgem
como hiperligações.
Ao clicarmos nessas
ligações somos
enviados para uma
listagem onde
podemos ver outras
publicações que
utilizaram a mesma
hashtag. No Facebook
é exactamente igual.
Ao clicarmos na
palavra hiperligada é
nos mostrada uma
listagem de mensagens
publicadas por perfis e
páginas onde
determinada hashtag
foi usada.

Na página do Facebook da CDP – Associação de

Caravanismo de Portugal, clique em #ParceirosCDP e terá

acesso a uma lista dos Parceiros CDP.

Tendo em conta que ainda é uma funcionalidade

relativamente recente, a lista não está completa, pelo que

está em constante atualização.



RECOMENDAÇÕES
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Prepare a sua caravana para o inverno

- Esvazie toda a água dos depósitos

para evitar a criação de resíduos e

evitar que a pressão provocada pelas

temperaturas negativas danifique as

tubagens ou torneiras;

- Coloque desumidificadores no interior

da caravana e esvazie-os

regularmente;

- Após uma limpeza minuciosa, deixe a

porta do frigorífico e do congelador

abertas para evitar o aparecimento de

bolores;

- Para evitar tentações aos amigos do

alheio, use um fecho para estabilizador;

- Se usar uma capa de proteção, opte

por um modelo respirável.

Prepare a sua caravana para o inverno mas não se esqueça, acampar 

nesta época do ano tem os seus encantos! 

Aproveite o inverno e parta à aventura.



ACESSÓRIOS
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O Grill Mat é um tapete que permite a

circulação de ar em torno da comida para

distribuir o calor uniformemente.

Pode ser usado para grelhar peixe, camarões,

vegetais e muito mais.

O seu material não permite que o alimento

fique colado, o que permite uma limpeza mais

eficaz.

É reutilizável e resistente até 260ºC.

Os utensílios expansíveis Bo-Camp

Silicon são ideais para ter tudo o que

necessita em muito menos espaço.



ACESSÓRIOS
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O pacote de iniciação Movera inclui algum

equipamento essencial para os estreantes

em férias de caravana.

Inclui um indicador do nível da garrafa de

gás, 1 ficha CEE macho e 1 ficha CEE

fêmea, 1 nível, 1 lanterna de bolso, papel

higiénico de rápida dissolução, fita adesiva

para todas as condições meteorológicas,

produto para o depósito do WC e produto

para o tratamento das águas limpas.

Pacote de iniciação Movera

A escolha do mobiliário correto, é essencial.

As cadeiras e as mesas devem ser leves e

robustas, resistentes ao clima e fáceis de

abrir e fechar, sendo, por esse motivo,

quase sempre, em alumínio ou plástico.

Uma boa mesa deverá ter pernas

individualmente ajustáveis para fazer face

às irregularidades do terreno.

Algumas modelos de mesa mais recentes

possuem o tampo da mesa em bambu.



NOVAS PARCERIAS
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Parque de Campismo da 
Barragem da Queimadela

Rua da Barragem 
4820-630 Revelhe - Fafe

253 504 049

Desconto de 10% sobre o preço em vigor, em parque de campismo

foxtrotaventura@gmail.com

Senhora dos Verdes Estrada Nacional 232, Cativelos
6290-069 Cativelos, Gouveia

961 102 844

Desconto de 10% sobre o preço em vigor, em parque de campismo

Tolaoleu Fidalgo & Mindrico, LDA
Rua dos Aliados, 
832080-116 Almeirim

243 049 345

Desconto de 5% em compras na loja. (consultar exceções diretamente)

http://loja.tolaoleu.pt

https://campingsenhoradosverdes
.wordpress.com

geral@tolaoleu.pt



NOVAS PARCERIAS
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Valencia Camper Park Calle Universo s/n
46117 - Betera, Valencia, Espanha

(+34) 609 658 748

Desconto de 5% sobre o preço em vigor, exceto feriados e época alta

www.ValenciaCamperPark.com

Envie um email com o seu número de

sócio e o comprovativo da transferência

para

cdp.associacao.tesouraria@gmail.com

No campo Assunto, por favor, mencione

Renovação Sócio nºXXXX

Renove a sua vinheta para 2017

mailto:cdp.associacao.tesouraria@gmail.com


GRANDES MARCAS
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GRANDES MARCAS
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A Hobby é o maior fabricante de caravanas em todo o mundo, tendo, desde 2015, só

na Alemanha, colocado na estrada mais de 100.000 caravanas.

Nos seus melhores anos, a Hobby chegou a pôr em circulação mais de 20.000

unidades por ano.

Há cerca de 20 anos, a Fendt Caravan foi comprada pela Hobby, pouco depois ter ter

sido vendida à AGCO-Corporation.

O único fabricante de apenas uma marca com

ambições internacionais vem da Eslovénia.

A Adria lançou-se no mercado, em 1965, com a

sua primeira caravana, a Adria 375, produzida

em Novo mesto. Essa caravana foi exportada

para a Suécia, o que poderá explicar o sucesso

da marca nos mercados europeus.

Na época de 2015/2016, as duas marcas juntas

produziram 20.000 caravanas e para a próxima época, está

previsto um aumento de 10% da produção.
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PARCEIROS

A Reparcamping é uma pequena empresa na área de reparação e construção de

caravanas e autocaravanas, com grandes soluções no ramo do caravanismo, prontos

para o servir e ajudar a resolver os seus problemas do dia a dia.

Prestamos todo o tipo de serviços de apoio, montagem e venda para caravanas e

Autocaravanas.

Existimos com o objectivo de o servir para que todos possamos crescer juntos todos os

dias do ano.

Morada:

Estrada Nacional 14, 

1180 4475-699 Maia

Telefone: 229824192

Telemóvel: 912847021

geral@reparcamping.com

www.reparcamping.net

SERVIÇOS

• MONTAGEM DE GANCHOS DE REBOQUE

• CONTRUÇÃO DE AUTOVIVENDAS

• REPARAÇÃO DE CARAVANAS

• RECOLHA E PARQUEAMENTO DE CARAVANAS,

AUTOCARAVANAS, BARCOS, ATRELADOS E OUTROS

• VENDA E MONTAGEM DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

mailto:geral@reparcamping.com
http://www.reparcamping.net
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INFORMAÇÕES

Consulte aqui a Tabela de Preços para 2017

http://www.fcmportugal.com/files/regulamentos/PrecosLD2016.pdf

Peça a sua nova licença ou revalide a sua licença atual através da ACDP.

Envie um e-mail para cdp.associacao@gmail.com

Já conhece o Cartão Camping Key

Europe?

Em Portugal, o Camping Key Europe é

distribuído pelo grupo Orbitur, parceiro CDP.

Ao adquirir o cartão através da CDP –

Associação de Caravanismo de Portugal

poderá usufruir de um desconto.

Saiba mais em 

https://www.campingkeyeurope.com/pt-pt/o-cartao/

Envie um email para 

cdp.associacao@gmail.com

http://www.fcmportugal.com/files/regulamentos/PrecosLD2016.pdf
https://www.campingkeyeurope.com/pt-pt/o-cartao/
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CONTACTOS

CDP – Associação de Caravanismo de Portugal

Geral

cdp.associacao@gmail.com

Tesouraria

cdp.associacao.tesouraria@gmail.com

Consultoria

cdp.associacao.consultoria@gmail.com

Redação, Publicidade

cdp.redacao@gmail.com

Propostas de Parceria

cdp.associacao@gmail.com

Website

www.caravanismoportugal.com

mailto:cdp.associacao@gmail.com
mailto:cdp.associacao.tesouraria@gmail.com
mailto:cdp.associacao.consultoria@gmail.com
mailto:cdp.associacao@gmail.com
mailto:cdp.associacao@gmail.com
http://www.caravanismoportugal.com
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