
PROGRAMA 

10.00h – Concentração CAM Perafita 

10.45h – Partida em direção a Vila do Conde  

11.30h – Visita à Nau Quinhentista/ Alfândega Régia 

12.30h – Partida em direção a Famalicão  

13.30h – Almoço no restaurante Eugénios  

 Regresso livre 

BREVE DESCRIÇÃO DO PASSEIO 

O grande objetivo desta iniciativa é voltar a contar anualmente com o fim de semana do passeio FORD 
em meados de Maio, como outrora era feito. Para tal, decidimos fazer um pequeno aperitivo com um 
Mini-Passeio FORD no dia 25 de Setembro de 2021. 

O passeio vai dar início nas instalações da CAM de Perafita, onde serão servidos uns petiscos. Partimos 
em direção a Vila do Conde, onde teremos uma visita à Alfândega Régia, seguindo depois para 
Famalicão, onde iremos almoçar no Restaurante Eugénios. 

REGULAMENTO 

- A devolução da ficha de inscrição é obrigatória, bem como o comprovativo de pagamento.

- A troca de carro ou nome de participante não acarreta qualquer prejuízo para o participante, desde

que seja em número equivalente ou inferior ao da inscrição.

- Cada condutor é responsável pelo cumprimento do código de estrada. O CPAA iliba-se de qualquer

responsabilidade civil ou material de danos que poderão acontecer no decorrer dos eventos.

- Por razões logísticas as inscrições serão limitadas (consideradas por ordem de chegada) e só se

poderão aceitar até 20 de Setembro.



FICHA DE INSCRIÇÃO 

Condutor   

Acompanhante 

Sócio CPAA       Telemóvel 

E-mail

Modelo do automóvel 

Matrícula Ano 

Data Assinatura 

VALORES DE INSCRIÇÃO 

 Almoço – 25€/pessoa – Nº de Pessoas _________ 

Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório 

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 s/ 
no valor de euros para o e-mail eventos@cpaa.pt ou morada do Clube Português de 
Automóveis Antigos, Rua Serpa Pinto 520, 4250-464 Porto. 

Contactos: CPAA- 225 377 699 

IBAN 0033.0000.00047957674.05- Millennium 
Data limite de inscrições (impreterivelmente): 20 de Setembro 
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