
 

 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMA 
 

SÁBADO - 9 de Junho 
10h00 – Recepção/Concentração na REVOR (Concessionário Jaguar/Aston Martin). 
10h30 – Saída em direcção a S. Jacinto. 
11h30 – Visita à Unidade de S. Jacinto (1) 
13h00 – Almoço em S. Jacinto 
15h00 – Saída em direcção ao Montebelo Vista Alegre Hotel (Ílhavo)  
 
16H30 – Chegada e alojamento Montebelo Vista Alegre Hotel 
(Até à hora do jantar relaxe e descanse, desfrute das condições do SPA do Hotel – piscina, sauna, 
Jacúzi) 
 
21h00 – Jantar - Montebelo Vista Alegre Hotel (traje: blazer sem gravata) 
Depois do jantar convívio musical 
 
DOMINGO – 10 de Junho 
07h30 - 10h30 – Pequeno-almoço no Hotel e manhã livre. 
Manhã livre (sugestões) - Visitas livres à Capela e Museu Vista Alegre (são gratuitas para os 
hospedes do Hotel), Lojas da Vista Alegre e Bordallo Pinheiro 
12h00 – saída em direção Aguada de Cima – restaurante O Capador 
13h30 – Almoço no Restaurante - O Capador  
16h00 – Regresso a casa. 
 

BREVE DESCRIÇÃO DO PASSEIO 
 

Este ano iremos para a Região de Aveiro. 
Visitaremos a Unidade Militar de S. Jacinto (RI 10) que tem a particularidade de ser a única 
unidade militar nacional que já pertenceu aos três ramos das forças armadas, Força Aérea, 
Marinha e Exercito, com uma zona “Espaço Memória”. 
Após o almoço em São Jacinto seguir-se-á para o Hotel Montebelo Vista Alegre em ílhavo, onde 
ficaremos instalados, e poderemos desfrutar das condições do SPA do Hotel (piscina, sauna, 
Jacúzi) ou visitar livremente a Capela e o Museu Vista Alegre, bem como todo o recinto e loja da 
Vista Alegre ou a loja Bordallo Pinheiro. 
Optamos por não fazer um programa mais denso com outras visitas em Aveiro porque 
consideramos que, quer o hotel, quer toda a sua envolvente da Vista Alegre, são merecedores do 
tempo que lá iremos estar. 
O jantar será no hotel seguido de um convívio musical. 
No dia seguinte, “bem cedinho”, iremos almoçar ao restaurante O Capador, em Aguada de Cima, 
onde entre outras iguarias nos será servido (provavelmente) o melhor leitão do mundo. 

 

 

 

 

 



 

 

                                  
 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Condutor                                                                           -  no BI/CC: 

Acompanhante                        -  no BI/CC: 

Sócio CPAA               Telemóvel  

e-mail    

Marca       Modelo  

Matrícula                Ano  
 

(1) Por razões de protocolo, por causa da visita à unidade de S. Jacinto é necessário o 
preenchimento integral de todos os campos. 

 

VALORES DE INSCRIÇÃO 
Valor inscrição por carro (duas pessoas): 250€    cama casal      camas separadas  

         Valor inscrição por carro (uma pessoa):  160€  

 

O evento terá cobertura fotográfica e de vídeo. As imagens recolhidas poderão ser utilizadas para fins de comunicação 
institucional do CPAA. 

 

PAGAMENTO 
 

     Junto comprovativo de transferência bancária, ou cheque nº __________________________________ no valor de 

     ____________________________euros para os e-mails indicados ou morada do Clube Português de Automóveis 

Antigos, Rua Duque de Saldanha 308, 4300-094 Porto ou para o e-mail: porto@cpaa.pt ou lisboa@cpaa.pt 

 

                                            IBAN PT50 0079 0000 7423 1096 1011 5 – BIC 
       IBAN PT50.0033.0000.50007020713.05 - Millennium 

 

                 Por razões logísticas só se poderão aceitar inscrições até 25 de Maio 
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