Prazo das inscrições:
- até 10 de Setembro, com direito a todas as ofertas
- entre 11 e 14 de Setembro sem direito à oferta de pólos e espumante

Passeio de Santa Joana
16 de Setembro de 2017
O Passeio de Santa Joana é uma organização conjunta do Clube de Automóveis Clássicos da Feira e
do Clube Aveirense de Automóveis Antigos, constituindo a parte lúdica do Rali de Santa Joana, competição
de Regularidade Histórica inserida no calendário da FPAK.
O Passeio congrega entusiastas de automóveis antigos num encontro informal, realizando um
percurso por bonitas zonas da região bairradina e aveirense.
A concentração e o check-in no secretariado realiza-se no Museu do Vinho da Bairrada,
em Anadia.
Após a partida os participantes irão efectuar um percurso no Parque Desportivo de Anadia, seguindo
depois para a beleza das paisagens de Vale da Mó (bonitas termas de águas ferrosas), Aveleira, Boialvo,
Aguada e Óis da Ribeira, onde será realizado o agradável almoço perante a beleza única da Pateira de
Fermentelos.
Da parte da tarde, um percurso de ligação leva os participantes até Aveiro, onde decorrerá um dos
pontos altos do encontro: em ambiente de festa, cada equipa efectua um percurso tipo gincana (mas sem
fins competitivos) na Avenida Lourenço Peixinho, fechada para o efeito ao trânsito e com a população a
aplaudir as máquinas de outros tempos.
No final do percurso, a cada equipa será entregue a lembrança oficial do Passeio e termina o
passeio. No entanto, aconselha-se que se mantenha pelo local, pois a seguir à caravana do passeio, o
percurso da avenida será realizado pelos carros do rali, esses sim, em ritmo de competição. Um espectáculo
a não perder!

Prazo das inscrições:
•

até 10 de Setembro, com direito a todas as ofertas

•

entre 11 de Setembro e 14 de Setembro sem direito à oferta de camisolas pólo e espumante

PROGRAMA
9:30 - Concentração no Museu do Vinho da Bairrada, em Anadia (Avenida Eng.
Tavares da Silva (perto da GNR))
10:30 – Início do Passeio (Parque Desportivo de Anadia, Termas do Vale da Mó, Aveleira,
Boialvo, Águeda, Óis da Ribeira)
13:00 – Almoço em Óis da Ribeira, junto à Pateira de Fermentelos (restaurante Pôr do Sol)
15:00 - Retoma do percurso em direcção a Aveiro
16:00 – Início do precurso na Avenida Lourenço Peixinho, em Aveiro
Entrega de lembranças no fim do percurso

