ACTA DA ASSEMBLEIA-GERAL CONSTITUINTE DA ASSOCIAÇÃO
“2CVPORTUGAL2017”
Ao segundo dia do mês de Março do ano de dois mil e treze, pelas quinze horas, reuniu na sala
de reuniões da Junta de Freguesia de Carnide, situada no Largo das Pimenteiras, 6 A, 1600576 Lisboa, a Assembleia-Geral constituinte da associação “2cvPortugal2017”, tal como
divulgado e convocado a todos os clubes 2cv e derivados legalmente constituídos em Portugal
Continental e Insular.
À reunião estiveram presentes, ou representados, as seguintes entidades individuais e
colectivas:
2cv Club do Porto, Club 2CV de Mangualde, Núcleo 2cv Lisboa, Bicavalaria do Minho, Clube
2cv Portalegre, Club 2cv/Dyane de Portugal, Herculano Coelho, Pedro Bessa, Feliciano
Pacheco, Joaquim Costa, Victor Cardoso, Fernando Cardoso, Mário Oliveira, Bruno Real Faria,
Benvindo Carvalho, Carlos Marques, Silvino Menino, Francisco Gonçalves, Margarida
Gonçalves, Sérgio Marques, António Henrique Correia da Silva, Carlos Adriano, João Ferreira,
Luís Rosa, José Tomás da Conceição Luís, Orlando José Graça Sousa, Vasco Ramos, Rui
Ferreira, Fernando Neca, Carlos Amorim, Pedro Dantas, João Manuel Valério, Joaquim
Tavares, Paulo Conceição, Lourdes Soares, João Gonçalves, Rogério Soares.
Esta Assembleia-Geral constituinte apresentava a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1.º – Apresentação da associação “2cvPortugal2017”
Ponto 2.º – Discussão de estatutos
Ponto 3.º – Criação dos Corpos Sociais da associação “2cvPortugal2017”
Ponto 4.º – Informação dos progressos realizados
Ponto 5.º – Debate de ideias e planos para desenvolvimento da candidatura
Os trabalhos foram dirigidos e mediados pelos elementos constituintes da pré-comissão da
associação "2cvPortugal2017" Rogério Soares, João Gonçalves e Paulo Conceição tal como
decidido na reunião anual de clubes "Almoço dos Presidentes" no passado dia 2 de Dezembro
de 2012, na cidade de Aveiro. Com autorização expressa de todos os participantes na
Assembleia, foi autorizada a gravação áudio desta sessão para facilitar a posterior redacção da
respectiva acta que irá servir para a constituição formal da associação “2cvPortugal2017”.
Ponto 1.º – Apresentação da associação “2cvPortugal2017”
A sessão teve início com a uma breve apresentação da associação “2cvPortugal2017” e do
projecto que encerra a todos os presentes realizada pelo Rogério Soares, que fez um
enquadramento histórico e os motivos que levaram à criação da associação “2cvPortugal2017”
para desenvolver uma candidatura à organização do 22.º Encontro Mundial de 2cv em
Portugal, 30 anos depois do 7.º Encontro Mundial de 2cv na Ericeira, e que será apresentada
no 20.º Encontro Mundial de 2cv em Alcañiz, Espanha em 2013.
Destacou-se a importância de realizar o encontro no espaço de um parque de campismo
devido à possibilidade e facilidade de utilizar as infra-estruturas já existentes no local,
nomeadamente um espaço vedado com maior nível de segurança, bem como as instalações
sanitárias que conferem um elevado nível de conforto a todos os participantes, com menos
encargos para a entidade organizadora do evento.
Ponto 2.º – Discussão de estatutos
Tendo em conta a estrutura dos estatutos acordou-se em fazer a leitura de cada artigo e o
respectivo debate, sendo depois feita uma leitura final com a redacção discutida e elaborada
pelos presentes. De acordo com as sugestões apresentadas por Pedro Bessa, Francisco
Gonçalves, Vasco Ramos, Feliciano Pacheco, Victor Cardoso e Luís Rosa procederam-se a
alterações no Artigo Primeiro, nomeadamente no que se refere à sua natureza e validade.
Ponderando as várias sugestões apresentadas por Paulo Conceição, Vasco Ramos, Pedro
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Dantas, Francisco Gonçalves, ficou decidido que no Artigo Segundo seria atribuída uma
morada de um escritório virtual para isentar qualquer particular ou clube de um vínculo directo à
sede da Associação preservando assim a sua natureza independente.
Por sugestão de Vasco Ramos e do Victor Cardoso, no Artigo Quinto foi incluída a
possibilidade de utilização de minuta para permitir a deliberação dos corpos gerentes,
indicação de que o exercício dos cargos dos corpos gerentes da Associação não é
remunerado, bem como o prazo para a tomada de posse dos corpos gerentes.
Por indicação de João Ferreira, Carlos Marques, Vasco Ramos e Benvindo Carvalho e Paulo
Conceição, procedeu-se à alteração do 1.º ponto do Artigo Sexto. No Artigo Oitavo foram
implementadas as alterações sugeridas por Vasco Ramos, Luís Rosa, Pedro Bessa, Carlos
Adriano, Victor Cardoso, Bruno Faria, Francisco Gonçalves, Fernando Cardoso, Benvindo
Carvalho, João Ferreira. Alteração implementada no Artigo Décimo Primeiro por sugestão de
Paulo Conceição e Vasco Ramos. Ao analisar o Artigo Décimo Quarto foram aplicadas as
alterações sugeridas por Vasco Ramos, João Ferreira, Pedro Bessa e Benvindo Carvalho.
Rectificação do Artigo Décimo Quinto de acordo com as sugestões de Benvindo Carvalho.
Após a discussão e reestruturação conjunta dos Estatutos da Associação, os Estatutos foram
submetidos à votação dos presentes que aprovaram por unanimidade os Estatutos da
Associação “2cvPortugal2017”.
Ponto 3.º – Criação dos Corpos Sociais da associação “2cvPortugal2017”
Seguiu-se o processo de criação dos Corpos Sociais numa discussão aberta entre os
representantes dos clubes presentes, tentando integrar em cada grupo dos corpos sociais
elementos de cada clube presente de acordo com a sua disponibilidade e acessibilidade.
Após alguns momentos de discussão e debate foram ouvidos os representantes de cada clube
para saber em que posição se sentiriam mais confortáveis, tendo sido sugerido e aceite pelos
presentes que os elementos da pré-comissão fizessem parte da Direcção, sendo
posteriormente elaborada em conjunto a lista de corpos sociais composta da seguinte forma:
Direcção:
Presidente – Rogério Soares
Vice-Presidente – Paulo Conceição
1.º Secretário – João Gonçalves
2.º Secretário – Sérgio Marques
Tesoureiro – Bruno Faria
Tesoureiro-Adjunto – Vítor Manuel Canuto Palheira
Vogal – Francisco Gonçalves
Assembleia-Geral
Presidente – Armando Pinto
1.º Secretário – Victor Cardoso
2.º Secretário – Benvindo Carvalho
Conselho Fiscal
Presidente – Paulo Torres
1.º Secretário – Rui Ferreira
2.º Secretário – Liana Maruta
Ponto 4.º – Informação dos progressos realizados
Foram apresentadas as acções realizadas pelos elementos que assumiram a pré-comissão no
desenvolvimento da candidatura. Tendo por base factores-chave que são a base de sucesso de
um evento desta envergadura como são: a área, a segurança, a iluminação do terreno do
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evento, higiene e proximidade do mar.
Com base neste princípio fez-se um contacto inicial com os parques de campismo nacionais
que reuniam esta combinação de área/localização abrangendo um leque de 36 parques de
campismo com a apresentação do evento e das nossas necessidades, entre as quais se realça
a exclusividade de utilização do camping durante as datas do evento.
Foram recebidas diversas respostas de parques de campismo de todo o país, sendo que até ao
momento quatro campings garantiam todos os requisitos apresentados, que são:
- Camping Vale Paraíso, na Nazaré
- Camping Ericeira, na Ericeira
- Orbitur Sitava, em Vila Nova de Mil Fontes
- Camping Zmar, na Zambujeira do Mar
Realizaram-se reuniões com as administrações dos campings da Ericeira e da Orbitur onde
pudemos apresentar este projecto e sondar a sua receptividade e capacidade para instalar
palco, zona de bar, etc. necessários neste evento. No próximo dia 9 de Março será realizada
uma reunião no camping da Nazaré que demonstrou um grande interesse no evento.
Brevemente, e por intermédio do Benvindo Carvalho, será também realizada uma reunião com
o Director da Região de Turismo do Alentejo com quem discutiremos a receptividade do evento
no camping Zmar na Zambujeira do Mar.
Destacamos destas visitas a experiência do Camping Ericeira em receber anualmente o festival
Sumol Summerfest albergando em exclusividade todos os espectadores que adquirem o passe
para o festival de música e com área suficiente para instalar todos as infra-estruturas de
animação que o Mundial de 2cv vai necessitar.
O camping Orbitur Sitava é o que apresenta a maior área utilizável, permanecendo neste
momento apenas a dúvida se a Orbitur será ainda a empresa concessionária da exploração
comercial deste espaço em 2017.
Ponto 5.º – Debate de ideias e planos para desenvolvimento da candidatura
No decurso da apresentação dos trabalhos já realizados foram sugeridos espaços como o
recinto da Concentração anual do Motoclube de Faro, porém foi explicado, tal como o Núcleo
2cv Lisboa apresentou na reunião anual de clubes, que dificilmente haveria capacidade de
resposta de recursos humanos e financeiros para adaptar o espaço a um evento desta
dimensão, já para não mencionar que o terreno onde se realiza o evento motard é uma
cedência de um terreno da autarquia e do patriarcado de Faro para um evento de um clube
local, com a dimensão que lhe é reconhecida anos após ano. O Vasco Ramos sugeriu uma
apresentação do evento às Regiões de Turismo Regional e Turismo Municipais com recurso a
um caderno de encargos para tentar obter o máximo apoio possível. Fez também menção ao
contacto de entidades como o Turismo de Portugal e o AICEP que poderão prestar apoio
logístico e financeiro.
Foi mencionada a importância de inovar e aproveitar ideias inovadoras para implementar no
22.º Mundial de Portugal, tal como a possibilidade de agrupar os pré-inscritos no mesmo
espaço do local de campismo. Outras ideias inovadoras serão bem recebidas.
Fez-se também uma breve abordagem ao programa do 20.º Encontro Mundial de Espanha,
apresentado na revista francesa 2cv Magazine.
Reforçou-se a ideia de no dia do almoço de bacalhau Português procedermos à votação entre
o grupo nacional do país de eleição para o 22.º Encontro Mundial, não esquecendo a promoção
desta acção no seio de todos os clubes e entusiastas para que seja possível ser criada a
“Aldeia Portuguesa” no recinto de Alcañiz.
Ficou o compromisso da Direcção oficializar a apresentação e promoção da candidatura do
22.º Encontro Mundial à organização do Encontro Mundial em Espanha para termos um espaço
próprio para a apresentação da nossa candidatura na zona de animação do Encontro.
Foi também feita a sugestão de criação neste espaço de uma tômbola para realizar um sorteio
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que vai ajudar a promover o nosso evento e o nosso pais, criando mais interesse na nossa
candidatura.
Falou-se também na necessidade da criação de uma imagem para o logótipo da candidatura
que será lançado como concurso público em carta fechada.
O Victor Cardoso falou também da realização do raid Norev que em 2014 será realizado entre
Portugal e Espanha, podendo aproveitar esse evento para a promoção do 22.º Mundial,
assumindo que saímos vencedores da candidatura em Alcañiz.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas dezoito horas e cinquenta e sete
minutos, e para constar se lavrou a presente acta, no respectivo livro de actas da Associação
“2cvPortugal2017”, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos elementos eleitos para
os corpos-sociais desta Associação.

