
 

 

 

 

 
 
 
 

 

PROGRAMA 
 

10h00 – Concentração no Mosteiro de Leça do Balio 

10h30 – Partida em direção ao Centro Histórico Guimarães 

11h30/12h00 – Concentração das viaturas em frente à Camara Municipal de Guimarães 

13h00 – Almoço 

15h00 – Visita cultural a Monumento Nacional 

17h00 – Regresso 

 

PASSEIO D. ELVIRA 2018 
 
O Clube Português de Automóveis Antigos está a organizar o Passeio “D. Elvira”, no próximo dia 26 de 
Maio para automóveis anteriores a 1945. 

Com a realização deste passeio pretendemos despertar os automóveis mais antigos e proporcionar 
lhes um agradável passeio à Cidade Berço, feito a pensar neles. 

A concentração será pelas 10,00 no Mosteiro de Leça do Balio de onde partiremos em direção a 
Guimarães. 

O aparcamento em Guimarães será em local reservado e de prestígio, na Zona Histórica da Cidade, 
junto à Câmara Municipal onde os automóveis ficarão em exposição. 

Seguir-se-á o almoço após o qual se fará uma visita cultural à cidade. 

O regresso, previsto para as 17h00, será após esta visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  
 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Condutor    

Acompanhante    

Sócio CPAA               Telemóvel  

e-mail    

Marca       Modelo  

Matrícula                Ano  
 

 

VALORES DE INSCRIÇÃO 
 

 

          Almoço – 25€/pessoa – nº de Pessoas _________ 

 
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  

 

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

 
 
                 Data limite de inscrições (impreterivelmente): Até ao  dia 24 de Maio (quinta-feira) 
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