64º ENCONTRO CPA
POR TERRAS DO DÃO

PROGRAMA
Sexta-feira – 2 de setembro
18H00 - Receção e estacionamento no Largo da Feira em Nelas
N 40º 32’ 4.3’’ W 7º 51’ 28.4’’ # N 40.534 538 W 7. 857 886
21H00: Visita livre à Feira do Vinho na Praça do Município
Espetáculo musical no palco da Feira.
Sábado – 3 de setembro
8H30 - Despertar e chegada do padeiro
9H15 - Concentração para iniciar viagem
9H30 - Visita à Quinta da Lagoa em Vale de Madeiros com prova
de queijos
11H00 - Visita à Casa do Miradouro em Santar com harmonização
de vinhos e compotas
12H00 - Visita à Quinta do Sobral em Santar com Prova de Vinhos
12H30 - Almoço (porco no espeto com arroz de feijão) e visita ao
Alojamento aos Moinhos do Pisão e animação com o Grupo
Musical “os Fenianos” da Associação do Folhadal - Centro Social,
Cultural e Recreativo
14H30 - Visita aos jardins e Adega do Solar Ponces Carvalho-Vilar
Seco
16H00 - Quinta da Fata em Vilar Seco com prova de vinhos e
sugestão de momento de convívio no jardim
18H00 - Regresso a Nelas e à Feira do Vinho
18H30 - Prova de Vinhos e conversa c/ produtos e produtores, no
Edifício Multiusos e recinto da Feira, na Praça do Município
19H30 - Jantar Livre (Autocaravana ou Restaurantes Locais)
22H00 - Visita à Feira do Vinho e espetáculo musical no palco da
Feira.
Domingo – 4 de setembro
8H30 - Despertar e chegada do padeiro
9H15 - Concentração para iniciar viagem
9H30: Visita à Casa dos Senas em Senhorim
11H30 - Encontro no Salão Nobre da Câmara Municipal com o Sr.
Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de
Nelas
12H30 - Almoço Livre (Autocaravana ou Restaurantes Locais)
15H00 - Despedida (deslocação livre até aos respetivos destinos)

INSCRIÇÃO
(inclui visitas, provas e almoço de sábado)
Sócios - €15,00 por pessoa, €6,00 por criança
de 6 a 10 anos, grátis para crianças com menos
de 6 anos.
Não sócios - €17,50 por pessoa, €6,00 por
criança de 6 a 10 anos, grátis para crianças com
menos de 6 anos.
Condições de inscrição - Fazer chegar à
Secretaria do CPA (R. Luís Sttau Monteiro, lote
C3-Loja-C3 1950-373 Lisboa) até 26 de
agosto, inclusive, presencialmente, via CTT ou
através do endereço eletrónico (geral@cpaautocaravanas.com) a identificação de sócio
(nome e número), a matrícula da autocaravana
e o comprovativo do pagamento, sem o que
não será considerada a inscrição.
Forma de pagamento - Transferência bancária
para o IBAN: PT50003 506 980 001 4516530
50 (CGD) – não esquecer de enviar
comprovativo da transferência dentro do prazo.
Notas
1. Durante o encontro serão observadas as
normas a que obedece o estacionamento e
comportamento adequado a cada local.
2. O CPA não se responsabiliza por danos
e/ou prejuízos materiais ou pessoais quer
dos associados, quer de terceiros.
3. O programa pode estar sujeito a
alterações.
4. Pelo facto da Secretaria do CPA estar
encerrada entre 15 de julho (6ª feira) e 16
de agosto (3ª feira) qualquer informação
adicional pode ser obtida através do
telemóvel 932854378.

