
1º ENCONTRO AUTOCARAVANAS – SANGALHOS 

INAUGURAÇÃO ÁREA DE SERVIÇO 

 

A junta de Freguesia de Sangalhos em colaboração com um grupo de 
autocaravanistas da freguesia inaugura no dia 12 de Junho uma Área de Serviço e 
Pernoita para Autocaravanas.  

Para o celebrar convidam os autocaravanistas a participarem no evento com o 
seguinte 

 

PROGRAMA 

 

Dia 11 de Junho 

A partir das 18h – Recepção e aparcamento das ACs 

 

Dia 12 de Junho 

9h 30 – Visita guiada ao Velódromo de Sangalhos – único na Península Ibérica 

12h 00 – Inauguração da A S com a presença do Presidente da Freguesia e do 
Presidente da Câmara Municipal da Anadia. 

13h 00 – Almoço de Convívio com o tradicional Leitão à Bairrada regado com 
Espumante da Região 

Entrega de Lembrança 

16h 30 – Visita ao Museu Aliança Underground “Caves Aliança” com degustação de 
um flut de Espumante 

20h 00 – Anadia – Visita à feira da Vinha e do Vinho –Transporte assegurado pela 
Câmara Municipal de Anadia. 

Poderão usufruir de: 

 Degustação gratuita de Espumantes das diversas Empresas da Região da 
Bairrada 

 Assistir ao espectáculo agendado para esse dia 

 Provar os vários petiscos regionais 

 



Dia 13 de Junho 

10h 30 – À descoberta de Sangalhos e da Região 

 Monumentos e Museu da Vinha e do Vinho 

13h 00 – Almoço self-service – Feijoada de Leitão acompanhada com vinhos da região 

15h 30 – Encerramento do Encontro e despedidas. 

 

Estamos a desenvolver todos os esforços para realizarmos um encontro acessível a 
todos, mas que ao mesmo tempo demonstre às entidades, empresas e autarquias, 
que o AC é um turismo com potencial e que merece ser acarinhado na região. 

 

Assim para o programa os custos são: 

 Adulto – 25,00 € 

 Criança dos 7 aos 10 anos – 12,50 € 

 Criança até aos 7 anos – 0 € 

 

Para participar deve realizar uma pré-inscrição para mmmartinho@sapo.pt  
fornecendo os seguintes dados: 

 Matrícula da autocaravana 

 Número de adultos (+de 10 anos) 

 Número de crianças dos 7 aos 10 anos 

 Número de crianças dos 0 aos 7 anos 

 

Na volta do correio receberá a informação necessária para confirmar a sua 
participação. 

Para mais informação contactar o companheiro Manuel Martinho telm – 966224246 

 

Nota: As inscrições estão abertas até à data de 5 de Junho e estão limitadas às 
primeiras 40 AC confirmadas. 


