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Editorial

O NOSSO COMPROMISSO
Há 4 anos traçámos o rumo a
que chamámos Regionalizar
e com as associadas
projectar o futuro!
Balizámos o caminho:
Sermos mais abrangentes,
inclusivos e solidários.
Mais abrangentes na nossa
implantação no terreno, mas
também numa ação

permanente de proximidade.
Mais inclusivos procurando trazer à ação
desportiva, qualquer que seja a modalidade, as
ﬁliadas com maiores diﬁculdades em se aﬁrmarem
por si.
Mais solidários não só no gesto de proximidade
mas na procura de compreender as diﬁculdades e
ajudar a resolvê-las.
Durante o mandato demos provas da aplicação
desses princípios com a prática do dia a dia, apesar
de algumas incompreensões, normais numa
sociedade plural.
Claro que nos candidatamos com um programa
ambicioso e exequível e, apesar das críticas
despeitadas, temos tido o apoio inequívoco da
generalidade dos Clubes e, particularmente, dos
seus dirigentes.
Este testemunho vivo de quem vive o dia a dia nos
Clubes, cada vez mais depauperados, em período
de crise, é para nós um estímulo tão necessário, mas
também sinaliza a nossa crescente responsabilidade.
Não enjeitamos os desaﬁos e ousamos gestos
corajosos.
Porque resolver situações abrangidas por
disposições legais enviesadas, pouco consentâneas
com as exigências da nossa atividade especíﬁca, é
um percurso moroso que exige persistência e
concentração técnica, não foi ainda possível concluir
alguns dossiers que correm seus termos junto de
vários departamentos da Administração.
Face a estas pendencias, resolvemos recandidatarmo-nos a um novo mandato, animados do
mesmo espírito de entrega e com o propósito de
levar por diante os projetos em curso.
Esta recandidatura abrange todos os Órgãos Sociais
da FCMP porque sentimos que não nos falta a
necessária conﬁança das ﬁliadas, verdadeira base
de sustentação de todo o ediﬁco FEDERATIVO.
Respeitando na plenitude a liberdade de ação da
Comissão Eleitoral, que apoiamos em todas as suas
deliberações, foram sendo registadas as
candidaturas e desencadeados os atos eleitorais
que culminaram com a eleição dos Órgãos no
passado dia 17 de Dezembro, o ponto ﬁnal do

processo eleitoral.
O resultado da votação, 92% traduz uma vitória clara
e clariﬁcadora relativamente ao apoio esperado para
um novo mandato.
Fica assim, mais uma vez, sufragado o projeto
estratégico a que nos impusemos e que prosseguirá,
sem sobressaltos, com a execução da atividade
programada, acrescendo ainda algumas ações fora
do calendário que, sempre que possível, acolhemos
com todo o empenho.
Como nos compete, prosseguiremos o programa de
formação de treinadores, com os melhores das
modalidades. Procuramos a excelência mas
dispensamos aqueles que por alguma razão ou
convicção se sentem desconfortáveis em colaborar
com a Federação.
Ser associado num clube resulta duma reﬂexão
pessoal e consiste num ato de liberdade logo
também de cidadania. São estes os federados que
nos merecem todo o respeito e é destes que temos
que cuidar em cada momento.
Preocupamo-nos em mobilizar os mais competentes
como formadores porque procuramos a excelência
nas nossas ações. Esta postura é o princípio dum
caminho que nos levará a preparar praticantes mais
conscientes dos riscos e mais capazes para reagir
em situações adversas ou de acidente.
Na prática desportiva procura-se a felicidade e este é
o nosso foco. Na formação como na prática real,
temos de perceber se o praticante deu provas dos
saberes e competências bastantes para se preparar
para as atividades e para vencer as adversidades a
que voluntariamente se aventura.
Sabemos que há riscos e que o acidente espreita.
Mas sabemos também que os acidentes mais
recentes resultaram de fatores previsíveis.
Não querendo cercear direitos nem obrigando
ninguém a seguir-nos, assumimos por inteiro o
nosso dever de lançar alertas e promover ações para
quem tiver a humildade de ainda não dominar todos
os saberes e competências.
Com a humildade da razão e a necessária
responsabilidade prosseguiremos este caminho
aceitando com fair play as críticas e buscando nelas
os ensinamentos que delas se possam extrair.
Com o Plano e o Orçamento já aprovados,
documentos que traduzem mais ambição com a
mesma responsabilidade.
Porque estamos também em tempo de Natal, tempo
da família, de paz e de fraternidade não queremos
deixar de saudar todos os companheiros e
companheiras com votos de um feliz Natal e de um
próspero Ano Novo.
Com um fraterno e solidário abraço imbuído do mais
sublime espirito de Natal,

João Queiroz
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CPA abandonou a FCMP
Como é do conhecimento geral no seio do movimento associativo de que nos orgulhamos a CPA tomou a
decisão de abandonar a sua Federação de sempre.
Trata-se de uma decisão legítima, tomada nos seus órgãos próprios. Vivemos numa sociedade plural onde é
possível encontrar vários caminhos para um mesmo destino.
Não duvidamos que, nós como eles, caminhamos com um objetivo comum. Servir com as melhores soluções
os associados que representamos. E para isso contamos com a CPA.
Julgamos, por isso, oportuno transcrever a mensagem que o Presidente das FCMP dirigiu ao Presidente da
Assembleia Geral da CPA, como segue:
.

AS CONTRADIÇÕES
DO ASSOCIATIVISMO AUTOCARAVANISTA
É sabido que o Autocaravanismo é um movimento
em crescimento com todas as suas virtualidades e
cada vez mais se aﬁrmará.
Passar férias em autocaravana é usufruir duma
liberdade de movimentos por excelência sempre na
procura dos melhores percursos, com as mais
variadíssimas oportunidades, que o turismo
itinerante oferece.
Acontece que, pelas próprias caraterísticas do
Autocaravanismo e, nalguns casos, pela falta de
adequadas estruturas de apoio a essa atividade,
assiste-se a uma crescente tendência, por parte de
um número considerável de Autocaravanistas, para
fruir todas as vantagens que essa atividade e a
própria natureza nos oferece, mas também para
esquecer princípios inalienáveis de fruição da
natureza e da vida em comunidade.
Daí que se venha assistindo a um número crescente
de atentados contra a natureza e contra a saúde
pública, por parte de alguns Autocaravanistas, e a
uma crescente sanha repressiva por parte das
autoridades administrativas e policiais contra todos,
mesmo contra os que cumprem a Lei e respeitam
aqueles princípios, estabelecendo limitações e
imposições que os princípios gerais de direito não
admitem.
O Autocaravanista não se dá conta de que o mundo,
esta aldeia global, em que vivemos, está em
acelerada mudança e que as autoridades vão
procurando novas respostas para novas ameaças à
segurança de todos.
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Os Autocaravanistas responsáveis e cumpridores,
bem como as suas organizações associativas, não
podem deixar de reconhecer esta situação e de
contribuir para a sua superação, exigindo das
autoridades públicas a salvaguarda dos seus
direitos mas sujeitando-se a regras que
salvaguardem também a natureza, a saúde pública e
a segurança.
Por tudo isto, torna-se cada vez mais importante
estimular e desenvolver o associativismo
Autocaravanista como meio eﬁcaz de organizar,
formar e prevenir para uma prática que digniﬁque os
Autocaravanistas e salvaguarde a sua liberdade de
movimentos.
Do que se conhece, em Portugal, parece-nos
incontornável o papel da CPA, por ser a Associação
mais representativa, dotada de dirigentes
experientes e com capacidade para uma
intervenção mais consistente.
Mas é imperioso que saibamos fazer uma leitura
correta das mudanças sociais em curso, em Portugal
como na Europa, e não nos deixemos embarcar na
demagogia gratuita e na crítica fácil e
inconsequente.
A FCMP tem procurado acolher e enquadrar as suas
propostas de que é exemplo uma alteração forçada
nos seus estatutos, acolhendo a sua sugestão, o que
revela compreensão e uma ideia clara do papel que
a CPA pode e deve desempenhar no movimento
associativo Autocaravanista.
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Num País onde a Constituição garante o primado da
liberdade de associação, o Autocaravanismo
precisa, como em todas as áreas da sociedade, de
dirigentes esclarecidos e assertivos nos seus
propósitos face à conjuntura que os rodeia.
Insistimos que a CPA é, quanto a nós, a associação
que se encontra melhor apetrechada, pela
experiencia dos seus dirigentes e pela capacidade
de mobilidade, a melhor resposta à necessidade de
associar, esclarecer e formar consciências no seio
do movimento Auto caravanista.
À CPA cabe esse papel, desejavelmente dentro da
FCMP, mas se democraticamente deliberar em
contrário, da mesma maneira não pode alhear-se
desta responsabilidade institucional que lhe cabe por
mérito próprio.
A FCMP continuará, na senda do que tem feito, com
perseverança e bom senso, procurando enquadrar
com realismo o que o futuro nos apresenta e
procurando suster outros fundamentalismos que
podem gerar situações indesejáveis e sem recuo.
Para nós, os interesses legítimos dos Autocaravanistas e do meio ambiente inscrevem-se no
quadro da luta por uma sociedade mais justa,
inclusiva e solidária, luta a que não renunciamos.
Esta é a nossa opinião desde há muito quando os
desaﬁamos a se tornarem virais porque já nessa
altura sentíamos que a CPA tem potencial para ir
mais além e o Autocaravanismo precisa de quem

seja do meio e saiba distinguir o essencial do
acessório, os direitos legítimos contra os atentados
ao meio ambiente.
Esta campanha que se vem desenvolvendo contra a
FCMP é manifestamente desproporcionada e
contraproducente e só constitui um incentivo às
autoridades administrativas e policiais - que já
pedem esclarecimentos adicionais sobre o que
move tal campanha - para aumentarem a
discriminação e o arbítrio com que vêm tratando o
Autocaravanismo, o que pode ser evitado com
sentido da responsabilidade e bom senso.
A FCMP goza, por mérito próprio, da credibilidade de
70 anos de história e não vai ser atingida por uma
polémica que se vira contra os seus autores. Antes
terá a serenidade de defender os valores e os
princípios em que se funda a sua ação, consciente
de que é a que melhor defende o Autocaravanismo
associativo e os Auto caravanistas conscientes de
que associados serão sempre mais fortes.
Mas também a FCMP, avessa a qualquer rotura
entre a família associativa, aceita com fair play a
critica construtiva, procura entender o que está em
causa, escuta, pondera, debate e propõe,
procurando estabelecer pontes geradoras de
consensos, construindo um caminho sólido para o
reforço de posições na defesa consistente das
causas comuns.
João Queiroz
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Encontro de Escalada em Inglaterra
(Candidaturas até 8 de janeiro de 2017)
13 e 20 de Maio de 2017

Cornualha (Inglaterra)

saber

+

O British Mountaineering Council (BMC) convidou a
FCMP a propor um ou dois candidatos portugueses,
de preferência um representante feminino e outro
masculino, para participar no seu Encontro
Internacional de Verão de Escalada em Rocha. O
evento terá lugar entre 13 e 20 de Maio de 2017, na
Cornualha, região do sudoeste de Inglaterra, que
apresenta algumas das melhores vias de escalada
junto ao mar.
Qualquer escalador/a, com mais de 18 anos, pode
candidatar-se até 8 de janeiro de 2017, para ter a
possibilidade de representar Portugal num evento
em que estarão presentes escaladores/as de todo o
mundo. Será uma oportunidade única para entrar em
contacto, através da modalidade, não só com os
experientes escaladores britânicos, mas também
com outros escaladores vindos das mais diversas
regiões do globo.
São critérios preferenciais para a selecção do/a
candidato/a os seguintes itens:
- Possuir Licença Desportiva atualizada e com
seguro adequado para a escalada;
- Apresentar um currículo desportivo, com especial
ênfase na sua experiência pessoal em escalada
clássica e desportiva;
- Não ter participado anteriormente em encontros
internacionais de escaladores organizados pelo
BMC (se já esteve presente anteriormente, indicar o
ano da participação).
Após análise de todas as candidaturas e, no caso
dos currículos dos candidatos serem equivalentes,
poderá haver lugar a um sorteio para a escolha do
r e p r e s e n t a n t e d a F C M P. O / a e s c o l h i d o / a
compromete-se a fazer um/a relatório/notícia do
evento, acompanhado de algumas fotos para ilustrar
a sua participação no encontro.
Esta actividade é comparticipada pelo BMC, pelo
que as despesas de alojamento, alimentação e
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transportes durante a semana do evento estarão
contempladas no valor da inscrição (150 £), a qual
será paga pela FCMP. O candidato escolhido terá
somente que pagar as suas despesas de
deslocação até à Cornualha. A falta de comparência
no encontro obrigará à restituição do montante pago
pela Federação para a inscrição do participante (180
€ + 5 € de despesas administrativas).
Para efectuar a candidatura, terá de ser preenchido
o formulário que se encontra no ﬁnal deste texto e
enviá-lo juntamente com as informações atrás
solicitadas para a FCMP pelo fax 218126918 ou
através do e-mail escalada@fcmportugal.com.
Formulário de candidatura
Podem ser encontradas mais informações, sobre o
último encontro realizado na Cornualha, nas
seguintes ligações:

https://www.thebmc.co.uk/bmc-international-meet-2013-cornwall
http://tv.thebmc.co.uk/videos/bmc-international-summer-meet-2013/

Candidatura de Lisboa
DEZ. 2016
a Capital Europeia do Desporto 2021
O caminho para 2021 passa muito por aqui.
#roadto2021 #lisboa #FCMP

Candidatura de Almada a
Capital Europeia do Desporto 2018
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Tomada de Posse da Direção
Assembleia Geral Dia 17 Dezembrio de 2016
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CONFIRA OS HORÁRIOS

ROCÓDROMO
Dias de semana das 18h30 às 22h30
Sábados das 14h30 Às 18h30
Domingos das 10h00 ás 14h00

saber

+
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Descubra todas as Vantagens
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Descontos
Rocódromo grátis

CARTÃO INTERNACIONAL DE CAMPISMO

O cartão para quem ultrapassa fronteiras!

Descubra todas as vantagens!

Carnet Camping

O seu BI/CC sempre consigo!
A carta de campista internacional serve de documento de identiﬁcação junto do parque, desta
forma nunca se verá privado do seu Passaporte, Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão.
Descontos em parques de campismo
A sua carta de campista internacional dá-lhe descontos em mais de 1 100 parques de campismo, em
toda a Europa. Este desconto pode ir até aos 25%, tanto na época alta como na época baixa.

Seguro de responsabilidade civil
Nada de preocupações. O titular da carta, bem como os familiares e amigos, num
máximo de 11 pessoas, ﬁcam abrangidos por um seguro de responsabilidade civil,
durante a sua estadia no parque de campismo.
Para pedir a sua CCI basta dirigir-se as instalações da associada a que
pertence informando do seu número da licença desportiva.

Consulte aqui os parques onde poderá usufruir das
vantagens da Licença Internacional de campismo.

www.campingcardinternational.com
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O Cartão Jovem é uma iniciativa nacional e de âmbito europeu que existe desde
1986 e que te dá vantagens em várias áreas do teu dia- a-dia.
Podes ter descontos, reduções, isenções ou serviços exclusivos, prestados por
empresas privadas ou públicas, autarquias, associações, entre outros.

Maria Andrade Matos

Descubre todas as vantagens!
Nas principais vantagens do Cartão Jovem contam-se os descontos em cinema, festivais
de música, viagens, pousadas de juventude, eventos desportivos, museus, monumentos,
estabelecimentos comerciais, entre outros.

Podes ter tudo isto e muito mais se aderires ao Cartão Jovem.
Tem a validade de um ano.

AINDA NÃO TENS A TUA

LICENÇA DESPORTIVA?!
ENTÃO
ABASTECE
NA:

JUNTA OS
PONTOS E TROCA
NO TEU CLUBE

1 =1
Litro

A FCMP e a BP juntaram esforços
para o ajudar a revalidar a sua Licença Desportiva!
Saiba mais em www.fcmportugal.com ou telf. 218126890/91

Ponto

Edições em Destaque
Serra da Estrela
Montanhismo e Escalada Invernal
O lançamento de Serra da Estrela – Montanhismo e
Escalada Invernal, da autoria de Paulo Roxo, foi
lançado, no dia 10 de Novembro, tendo por cenário a
biblioteca do Museu Nacional do Desporto, numa
iniciativa que contou com o apoio da Federação de
Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP). Este
trata-se de um guia que apresenta 149 vias e/ou
variantes na serra que, segundo o escalador e
alpinista Vítor Baía, autor do prefácio, «é o nosso
melhor palco para actividades desportivas de
montanha».
Mas esta obra pretende ser mais do que um simples
«documento que reúna as vias de escalada invernal
da Serra da Estrela», ao abordar aspectos históricos
e lendários relacionados com os também designados
“Montes Hermínios”. Para Paulo Roxo: «A escalada,
Como adquirir
Os pedidos deverão ser dirigidos para o email

geral@fcmportugal.com
ou para a Sede da Federação
Av. Coronel Eduardo Galhardo, 24 D
1199-007 LISBOA
Para mais informações: Tel. 218126890

PREÇO

25€
portes de envio

1,39€
Autor: Paulo Roxo
Editora: Daniela Teixeira/
Paulo Roxo
Edição: 2015
ISBN: 9789892060484

o montanhismo, o alpinismo, são actividades de
certa forma marginais e puras, que não se pautam
por sentimentos competitivos, nem possuem na sua
génese o lucro e o materialismo. Assim, mesmo que
de uma forma muito subtil, a montanha, os
montanheiros – nos quais incluo, por direito próprio,
os pastores e os habitantes serranos – e os
montanhistas, relacionam-se no mundo etéreo do
imaginário. As experiências das escaladas e as
lendas possuem um cenário comum.

Passo a Passo
Manual de Caminhada e Trekking
PREÇO

19€
portes
incluidos

Autor: Pedro Cuiça
Editora: A Esfera dos Livros
Edição: 2015
ISBN: 9789896267216

O Passo a Passo – Manual de Caminhada e Trekking
é «um livro que, no seu conjunto, se assume, sem
ambiguidades, como um «manual» na sua
signiﬁcação etimológica de «dar a mão», ainda que
seja para ensinar a andar a pé!» Nesse contexto, este
manual questiona o que é o pedestrianismo e as
diversas formas de praticar a arte de andar, aborda o
quando e como praticar, as múltiplas abordagens e
motivações de quem pratica e, muito importante, o
porquê de andar.
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Passo a Passo – Manual de Caminhada e Trekking
«trata-se de um trabalho assumidamente «três em
um», tendo em conta que a estrutura adoptada
comporta três partes bastante diferentes: (1)
Enquadramento, (2) A Saber e (3) A Actividade».
Segundo se pode ler na introdução deste manual: «A
primeira parte tem por objectivo retratar aquilo que
se entende por pedestrianismo, designadamente no
que concerne a semelhanças e diferenças face a
disciplinas aﬁns ou especialidades, revelando desta
forma as mais variadas roupagens e motivações
envolvidas nessas distintas práticas. Sem esgotar,
de todo, o assunto em causa, este enquadramento
assume uma vocação essencialmente teórica (e até
ﬁlosóﬁca) fundamental enquanto ancoragem de
conceitos e preceitos associados à(s) actividade(s)
pedestre(s).
Como adquirir
Os pedidos deverão ser dirigidos para o email

geral@fcmportugal.com
ou para a Sede da Federação
Av. Coronel Eduardo Galhardo, 24 D
1199-007 LISBOA
Para mais informações: Tel. 218126890

Edições recomendadas
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Manual de Montanhismo
O Manual de Montanhismo trata-se da tradução do
Certiﬁcado de Iniciación al Montañismo, uma obra de
referência publicada, em 2001, pela Escuela Española de
Alta Montaña (EEAM) e pela Barrabés Editorial. Esta obra
amplamente conhecida pelos montanhistas portugueses
foi editada como texto de apoio ao primeiro ano do Curso
de Técnicos Desportivos ministrado no país vizinho. A
presente publicação inclui algumas diferenças em relação
à edição espanhola, nomeadamente no tocante à história
do montanhismo em Portugal, mas segue ipsis verbis os
conteúdos do original. O amplo conjunto de autores,
técnicos da EEAM e proﬁssionais de outras áreas, que
participaram na sua feitura, tal como as credenciais da
EEAM, são suﬁcientes como garantia de qualidade desta
importante obra. Será igualmente de assinalar a
diversidade de temas abordados e indiscutivelmente
importantes para a formação base de qualquer
montanheiro: Educação Ambiental, por Miguel Ortego
Agustin (formador EEAM); Meteorologia, CMTARN;
Equipamento e Material, por Gustavo Vasquez e Antonio
Polo Aparício (formadores EEAM); Técnicas de
Progressão, por Patxo Dávila Garcia e Conrad López Gros
(formadores EEAM); Orientação e Cartograﬁa, por Manuel
Macarro Pérez (formador EEAM); Técnica de
acampamento e bivaque, por Patxo Dávila Garcia, Conrad
López Gros e Antonio Polo Aparício (formadores EEAM);

Guia de Montanha
Manual Técnico de Montanhismo I
PREÇO

15€
portes
incluidos

O Guia de Montanha - Manual Técnico de Montanhismo I é
o primeiro livro do género editado em Portugal e escrito por
um português. Se é certo que já foi editado um ou outro
opúsculo em tempos idos, este livro pela sua extensão
(240 páginas) e diversidade de conteúdos surge como
edição ímpar no panorama nacional. Trata-se de uma obra
da autoria de Pedro Cuiça que, tendo sido escrita em 2003,
vê agora, oportunamente, a luz do dia. Isto tendo em conta
os novos desaﬁos impostos à FCMP e, mais
precisamente, à ENM no âmbito do Programa Nacional de
Formação de Treinadores (PNFT); que pressupõe não só
a reformulação das acções de formação desenvolvidas de
há alguns anos a esta parte como, também, a edição dos

PREÇO

12€
portes
incluidos

Segurança em montanha, por Carlos Carracedo
Rodríguez, Iosu Alonso Velasco e Juan Moreno
(formadores EEAM); Contornos jurídicos e proﬁssionais,
por Salvador Acaso Deltell (formador EEAM); e História do
montanhismo, por Jordi Pons Sanjines (formador EEAM)
e Pedro Cuiça (formador ENM). Esta obra conta com o
prefácio de Fernando Cipriano, Presidente da FCMP,
apresentação de Arturo Barrabés Cônsul, da Editorial
Barrabés, prólogo de Joan Garrigós, Presidente
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(FEDME) e introdução de José M. Pérez Prego, então
Director da EEAM. “Todos os autores colaboradores no
presente texto, possuem amplos conhecimentos sobre a
matéria ou matérias que escreveram, e ampla experiência
no mundo da formação de técnicos de montanha.”

respectivos manuais de apoio aos cursos que estão
actualmente a ser “desenhados” e que serão
implementados num futuro próximo. “O Guia de Montanha
- Manual Técnico de Montanhismo I pretende fornecer os
conhecimentos necessários para a progressão na arte do
montanhismo permitindo, por um lado, recordar conceitos
e técnicas aprendidas durante a participação em
actividades ou a frequência de cursos e, por outro,
complementar os mesmos.” Neste contexto, possui oito
capítulos que abordam as matérias consideradas
necessárias e suﬁcientes para a formação em
montanhismo: (1) Montanhismo e Escalada em Rocha, (2)
O Terreno de Jogo, (3) O Equipamento e o Material, (4)
Orientação, (5) Marcha de Montanha, (6) Escalada Livre:
A Técnica Gestual, (7) Progressão em Cordada e
Segurança, (8) Rapel, (9) Alimentação em Montanha, (10)
Pernoita, (11) O Treino e (12) Perigos e Segurança em
Montanha. Esta obra conta com os prólogos dos alpinistas
Pit Schubert e João Garcia, que dispensam
apresentações, e foi prefaciada pelo alpinista Carlos
Teixeira, actual conselheiro técnico da ENM.

Como adquirir
Os pedidos deverão ser dirigidos para o email

geral@fcmportugal.com
ou para a Sede da Federação
Av. Coronel Eduardo Galhardo, 24 D
1199-007 LISBOA
Para mais informações: Tel. 218126890
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ROTEIRO CAMPISTA

2017

Guia dos parques de Campismo de Portugal.
Apresenta informação detalhada sobre todos os
parques do país, alojamentos complementares, tarifas,
horários de abertura e funcionamento dos serviços,
pontos de interesse turísticos e gastronomia regional.
Inclui um mapa de estradas com a localização dos
parques de campismo e as coordenadas GPS. A
primeira secção do guia é totalmente dedicada ao
caravanismo, autocaravanismo, equipamentos,
acessórios e atividades de ar-livre, seguindo-se nas
duas secções dedicadas ao campismo e aos
alojamentos complementares para aluguer.

saber

Parceiros Institucionais

Filiações Nacionais

+
A FCMP é federada na:

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
DE CAMPISMO, CARAVANISMO
E AUTOCARAVANISMO

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
DE MONTANHISMO E ESCALADA

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
DE ESQUI-MONTANHISMO

I

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
DE SKYRUNNING

IAAC

international association of amateur canyoning

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
DE CANYONING AMADOR

