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O QUE ACONTECEU? 

No passado dia 18 de fevereiro, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

Júlia Guerreiro, convocou os associados da A.N.A. Associação Nacional de 

Autocaravanismo, a reunir em 26 de março, em São Marcos da Serra para 

efeitos de: 

• Sessão ordinária para apresentação, discussão e aprovação do relatório de 

contas referente ao ano de 2021; 

• Sessão extraordinária para alteração e aprovação do Regulamento 

Interno da A.N.A. 

• Realização do ato eleitoral para os corpos sociais para o triénio 

2022/2025 

NOVOS CORPOS SOCIAIS ELEITOS 

 

“Eleitos os Corpos Sociais da A.N.A. para o 

triénio 2022 – 2025” 

RESUMO

 

A A.N.A. está a crescer, e a 

reorganizar-se, atraindo assim um 

universo muito satisfatório de sócios 

à última A.G. em São Marcos da 

Serra. 

Tomaram posse os novos Corpos 

Sociais, cujo mandato se estenderá 

até 2025. 

Foram entregues pelo Presidente 

Cessante os novos cartões de sócio a 

todos os sócios presentes. 

Foi lançado o site internet da A.N.A. 

para maior partilha de informação 

com os sócios e com o mundo: 

www.ana-autocaravanismo.pt 

 

 

Toque aqui para adicionar uma legenda 

Por feliz coincidência, o nosso 

associado e amigo, Patrice Chevallier 

celebrou nesta data a bonita idade de 

69 anos. Esta data não poderia ser 

deixada em branco, e na sala onde 

decorria a Assembleia foram 

realizados os respetivos festejos. 

Parabéns, Patrice!    

 

 

http://www.ana-autocaravanismo.pt/
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UM SITE CONSTRUÍDO DE RAIZ PARA A NOSSA ASSOCIAÇÃO 

Com o novo site, a comunicação e a partilha de informação entre a associação e os sócios será bastante facilitada. É também 

aqui que já está, e irá continuar a ser 

arquivada, a informação referente ao 

histórico e à vida da A.N.A. Este histórico 

inclui os próximos encontros e recua no 

tempo aos que já ocorreram, desde 2016, 

bem como muitos dos documentos 

administrativos de suporte à associação. 

Nada como visitar o site a partir do seu 

computador através do endereço 

www.ana-autocaravanismo.pt 

Nesta fase ainda estamos a melhorar a 

visualização do site em telemóvel e tablet. 

Irá também surgir uma versão do site em 

francês, de modo que os nossos sócios franceses possam utilizar o mesmo com maior facilidade. 

Experimente, e se tiver propostas e/ou reparos, envie um e-mail para geral@ana-autocaravanismo.pt pois teremos todo o 

gosto em analisar todos os contributos. 

20º ENCONTRO A.N.A. DE 22 A 25 DE ABRIL  

Não perca o próximo encontro, o qual irá decorrer entre a belíssima Vila de Portel e histórica Cidade de Moura. Estamos 

a preparar um programa muito interessante, onde as visitas guiadas ao património local lhe mostrarão o lado cultural que 

envolve estas magníficas pérolas do Alentejo. 
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ENTREGA DOS CARTÕES DE SÓCIO 

O Presidente Cessante, Joaquim Neto, teve a oportunidade de fechar o seu mandato com chave d’ouro, entregando a cada 

sócio presente a nova versão do Cartão de Sócio A.N.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS MOMENTOS SOLENES MAS DESCONTRAÍDOS DAS TOMADAS DE POSSE 
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CONTACTE-NOS 

A.N.A. Associação Nacional de Autocaravanismo 

 
Área de Serviço de Autocaravanas de São Bartolomeu de Messines 
 
Rua da Feira (s/n)  
 
8375-088 São Bartolomeu de Messines 
 

✉️ geral@ana-autocaravanismo.pt 
 
      www.ana-autocaravanismo.pt 
 
 
 

  

GOSTOU? 

Não perca os próximos encontros e eventos da sua A.N.A. 

Associação Nacional de Autocaravanismo e consulte o nosso/seu 

site www.ana-autocaravanismo.pt 

 

 

mailto:geral@ana-autocaravanismo.pt
http://www.ana-autocaravanismo.pt/
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