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NOTA DE IMPRENSA 

8.ª CONVENÇÃO NACIONAL DA ARP 

 

Decorreu nos dias 18 e 19 de Janeiro, a 8.ª convenção nacional dos autocarristas 

associados da ARP. Desta feita o evento foi realizado no recentemente inaugurado 

hotel **** Duecitânia, em Penela. Participaram no primeiro dia setenta pessoas. 

Abriu o certame o Presidente da Câmara de Penela que congratulou-se por este 

ano a convenção ser no seu concelho e fazendo uma breve resenha da agenda 

cultural, pôs-se ao dispor dos associados. Foi ainda visualizado um vídeo sobre a 

região. O primeiro painel da sessão de trabalhos foi apresentado pela FUCHS, que 

deu a conhecer as vantagens do seu novo óleo XTL para motores de veículos 

pesados. No segundo painel os participantes foram alertados pelo ROC Dr. Vitor 

Campos, sobre os cuidados a ter com o processamento de salários em termos de 

fiscalidade. Na última sessão da manhã, foi apresentado o novo minibus ITRABUS do 

construtor CAETANOBUS, que esteve em exposição no exterior. Depois do almoço 

buffet de boas vindas no hotel, os acompanhantes partiram para uma visita guiada 

ao museu e castelo de Penela, tendo os trabalhos recomeçado com a 

apresentação da EVOBUS sobre o novo site de venda de autocarros usados 

BUSSTORE e de novas soluções de financiamento. Seguidamente ocorreu o pré-

lançamento do novo livro do Dr. Adalberto Costa sobre “Os transportes rodoviários 

de passageiros em veículos pesados, a norte do rio Douro”. No sexto painel, ficamos 

a conhecer melhor a IRIZAR que este ano comemora o seu 125.º aniversário. A 

apresentação da CEPSA ocorreu no sétimo painel, sendo centrada nos cartões de 

frota. A meio da tarde fez-se uma pausa para degustação de produtos regionais, 

como queijos e vinhos. Os trabalhos do primeiro dia terminaram com a intervenção 

de João Catalão, reputado “change stimulator”. Foi o momento alto da 

convenção, em que numa apresentação descontraída e bastante participativa, 

numa linguagem simples pôs o dedo na ferida sobre os hábitos e as rotinas, e da 

necessidade de enfrentarmos as situações não como problemas mas como 

desafios, tanto na vida pessoal como nos negócios. O evento teve a participação 

de nove expositores convidados que tiveram a oportunidade de contactar 

directamente com os associados e assim potenciar as suas vendas. Antes da partida 

em autocarro cedido pela Mercedes e pela empresa Top Evasion Europa para levar 

a jantar no restaurante, os participantes tiveram ainda a oportunidade de mais uma 

vez visitar os stands e de beber um “Beirão de Honra”. O repasto foi no restaurante 

típico “O Terreiro do Lagar”, com lugar a fados de Coimbra no final. No Domingo 

teve lugar a assembleia-geral, com a aprovação das contas de 2013 e do 

orçamento para 2014. O almoço convívio de encerramento, foi realizado no 

restaurante “Pateo da Villa”. 
 


