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Club MX-5 do Minho à Beira Litoral 

Passeio pela costa norte antes de férias 

Aproveitando os dias de sol que o Verão proporciona e antes da merecida pausa para férias, irá realizar-se o próximo 

passeio do Club MX-5 Portugal, entre Minho e Beira Litoral, num percurso já delineado e que dará corpo ao evento 

“MX-5 de Viana do Castelo a Aveiro”.  

Como foi anunciado no final do segundo passeio deste ano – que ligou o Fundão a Idanha-a-Nova – o novo encontro 

dos proprietários e amantes do ‘roadster’ Mazda MX-5 terá lugar já no Sábado dia 7 de Julho, tendo o Oceano 

Atlântico como pano de fundo, num passeio iminentemente à beira-mar, que levará os participantes desde as 

instalações da Auto Rabal, Concessionário Mazda, em Viana do Castelo, até à ria de Aveiro. 

Uma vez mais, a organização tudo fez para criar um itinerário interessante, suportado naturalmente por um apelativo 

programa cultural, gastronómico e paisagístico. Desta forma, o Passeio “MX-5 de Viana do Castelo a Aveiro” pretende 

ser mais um dia de franco convívio entre os membros do clube, com uma muito rica componente cultural, composta 

por visitas guiadas ao centro histórico de Viana do Castelo e ainda na cidade minhota, passando pelo navio-hospital 

Gil Eanes, a que seguirá um, decerto, muito agradável piquenique, iniciativa inédita no âmbito dos mais recentes 

encontros do Club MX-5 Portugal. Mais tarde, faz-se o percurso até Aveiro, sempre por estradas nacionais, tendo por 

companhia uma agradável vista sobre o Atlântico. Após a chegada à cidade dos “ovos moles”, o programa prevê um 

passeio pela Ria de Aveiro, culminando o dia com um jantar. 

Em termos de Programa do Passeio “MX-5 de Viana do Castelo a Aveiro”, o alinhamento será o seguinte: 

10h00 – Encontro no Concessionário Auto-Rabal em Viana do Castelo 

10h30 – Início do Passeio 

11h00 – Visita ao Centro Histórico de Viana do Castelo 

12h00 – Visita ao navio-hospital Gil Eanes 

13h30 – Piquenique no Parque da Cidade 

15h00 – Partida para Aveiro 

17h30 – Passeio na Ria de Aveiro 

19h00 – Jantar na Marisqueira Costa Nova (Aveiro) 

 

Trata-se de um excelente desejo de boas férias entre os membros do Club MX-5 Portugal, sendo que para o presente 

passeio são cerca de duas dezenas as inscrições já formalizadas ou em vias de o ficarem. O processo continua em 

aberto, estando a respectiva ficha disponível em www.clubmx-5.com.pt, sendo que mais informações podem ser 

solicitadas através do e-mail geral@clubmx-5.com.pt ou pelo contacto telefónico 218 258 625. 

Lisboa, 26 de Junho de 2012 


