
 
 

 
PREÇOS E OUTRAS 

OBSERVAÇÕES RELEVANTES 
 

Almoço de Sexta Feira                             25,00€ por pessoa 
Almoço e lanche de Sábado                   27,00€ por pessoa 
Almoço de Domingo                                15,00€ por pessoa                   
Hotel quarto casal                                    42,00€ por noite 
Individual                                                   30,00€ por noite 
Triplo                                                          50,00€ por noite 
*Passeio no Moliceiro                                6,50€ por pessoa 
*Workshop                                                   2,00€ por pessoa 
*Visita Museu – ainda a negociar            2,00€ por pessoa 
*Caves Aliança ainda a negociar              2,50€ por pessoa 
Crianças até aos 4 anos- não pagam dos 4 aos 10 50%                                            

   
NOTA:    
 
Todas as despesas assinaladas com *, serão 
liquidadas à chegada (Quinta-Feira). Os 
pagamentos terão de ser efectuados às 
entidades  pela totalidade e, desse modo, 
evita-se percas de tempo antes das actividades. 
Os almoços serão liquidados antes de entrar na 
sala. Haverá uma mesa à entrada para 
proceder ao pagamento. Os nossos Camaradas 
que costumam receber, também têm direito de 
estar com a família e comer descansados. 
Os tesoureiros habituais serão o Almeida, Jesus 
e Couto. 
RELEMBRO QUEM MARCOU QUARTO TEM DE 
ALMOÇAR NO DOMINGO. O ALMOÇO ESTÁ 
ASSUMIDO PARA 70 PESSOAS. 
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COMPANHIA CAÇADORES 2759 – BII 19 
 

MALHAPÃO – OLIVEIRA DO BAIRRO  

Programa 

Dia 04 DE Outubro 2017 

 

Check-in no Hotel Paraíso depois das 14H00 

Tarde e noite livre. Aproveitaremos para preparar os dias de 

convívio. 

MUITO IMPORTANTE: 

Quem quiser jantar, terá de avisar para programar-mos com o 

restaurante. O número de pessoas terá de ser superior a 40. 

 

05 DE Outubro de2017 

                     

Pequeno-almoço buffet no Hotel. 

09H30 – Saída do Hotel de autocarro em direcção ao 

Museu Radiolandia, onde poderemos apreciar peças de 

rádio do tempo dos nossos avós e que alguns de nós 

ainda conheceram. Peças únicas e de grande raridade. 

Seguiremos depois para o museu Etnomúsica, ainda em 

Oliveira do Bairro, onde os amantes da música e não só, 

poderão ver instrumentos antigos. Será possível realizar 

uma emissão de rádio, para quem tiver dotes de locução, 

ou se queira divertir um pouco. Passaremos ainda pela 

Quinta do Encontro, mas somente para ver a paisagem 

maravilhosa de 360º, sobre os vinhedos da Bairrada. 

 

13H00 – Almoço nas Caves Montanha  

 

15H30 - Partida para as Caves Aliança, onde visitaremos 

um Museu com várias coleções, algumas a surpreender 

pela sua originalidade e visita pelas caves. 

Quem estiver interessado pode adquirir vinhos ou 

espumantes, nas duas caves, 

19H00 Regresso ao Hotel 

19H30 – Reunião sobre as actividades anuais, e 

apresentação das contas do FUNDO DA C.CAÇ.2759. 

Preparação das cerimónias do dia seguinte. 

Noite Livre. 

 

 

06 De Outubro 2017 

 

                          - DIA DO KURIKA - 

Pequeno-almoço no hotel. 
09H00 – Saído do hotel a pé, em direcção ao Monumento aos 

Mortos do Ultramar, cerca de 100m, onde prestaremos a nossa 

homenagem aos nossos 11 Bravos que tombaram em combate, 

aos que partiram depois da Comissão e, de um modo sentido, 

para com todos os Camaradas que tombaram em Combate ao 

longo da Guerra do Ultramar. 

Seguiremos depois de Autocarro para o cemitério de Malhapão 

onde o Núcleo da Liga dos Combatentes de Oliveira do Bairro, 

irá descerrar uma lápide em memória de todos os Antigos 

Combatentes do Ultramar daquela freguesia, onde se inclui o 

nosso CAMARADA MANUEL SIMÕES MARTIS. Iremos depois em 

romagem à sepultura do nosso CAMARADA, onde lhe 

prestaremos a devida homenagem. 

12H00 – Missa Solene na Igreja de Malhapão, cujo projecto é 

da autoria do nosso CAMARADA MARTINS, que assistiu ao 

lançamento da primeira pedra mas, infelizmente, devido à sua 

trágica morte, já não viu a conclusão da mesma. 

Vamos tentar obter autorização para colocar uma lápide na 

Igreja, em local a indicar pelo Pároco, para que os vindouros 

saibam quem foi o seu conterrâneo que lhes deixou esse 

legado. Penso ser um acto da mais elementar justiça, e que o 

povo de Malhpão tem esquecido! 

14H00 – Almoço de gala no Hotel Paraíso, com música ao vivo e 

lanche dançante, partilha do bolo e os habituais parabéns.  

Temos aqui uma vantagem acrescida: se alguém se sentir 

cansado, tem a possibilidade de subir ao seu quarto e 

descansar um pouco e retomar a festa! 

20H00 – Encerramento do dia Kurika, com Leilão para o Fundo, 

Hino da Companhia e Hino Nacional.  

   

IMPORTANTE: Solicita-se que no dia 06 todos se apresentem 

com ”Farda nº1”, ou seja: casaco, gravata da Companhia, 

crachá, boina e medalha das Campanhas de África. A 

formalidade do momento implica igualmente alguma 

formalidade de vestuário.  

                                 07 De OUTUBRO 2017  

                                                       

Pequeno-almoço no hotel e Check-Out. Pagamento directo . 

09H00 – Partida nas viaturas próprias em direcção a Aveiro, 

onde estacionaremos os carros em local de fácil acesso às 

nossas actividades da manhã de Domingo. 

10H00 – Passeio de Moliceiro pela ria, cerca de 45 minutos, 

com degustação de ovos-moles e espumante da Bairrada. 

11h00 – Workshop sobre a confecção de ovos-moles na fábrica 

dos mesmos, onde ficaremos a saber desde a fabricação da 

hóstia até aos moldes finais com a configuração que todos 

conhecemos , Duração de aproximadamente 45 minutos. 

 

12H00 – Visita ao Museu de Arte Nova de Aveiro, muito breve, 

seguindo depois ara o museu da Princesa Santa Joana. 

Este museu, estou certo que deixará a todos maravilhados! 

Desde o Túmulo da Princesa, passado pela Igreja, salas com 

belíssimos retábulos e os claustros, tudo é fascinante. 

Há outros museus em Aveiro que seriam dignos de uma visita, 

mas a opção, foi juntar tudo no espaço mais reduzido possível, 

para evitar grandes deslocações a pé. A idade não perdoa….!!!! 

14h00 – Almoço no restaurante Tia Micas, também no centro 

de Aveiro. 

16H00 – Encerramento do convívio com um adeus até 2019, na 

cidade de Peso da Rágua 

 

NOTA: É possível que uma das actividades de Domingo possa 

vir a ser suprimida, se o tempo ficar muito apertado. Mas, 

atenção, SÓ EM CASO EXCEPCIONAL. Nessa altura a hora 

ainda não mudou e os dias ainda são suficientemente longos 

para o regresso a casa.                                  


