
No passado dia 4 de Outubro, ocorreu a segunda prova do Campeonato
de Kart Indoor, na pista favorita dos nossos sócios mais jovens, a pista de
Viana do Castelo, aquela que possui karts com bancos ajustáveis à
dimensão dos condutores.
Esta iniciativa do CLAC tem como principal objectivo mobilizar e divertir os
nossos jovens entre amigos de clássicos.
Dos participantes, 6 eram jovens (menores de 18 anos) e esperamos que
brevemente eles sejam a maioria. No campeonato, na Classe Jovens
Femininas, Bruna Martins encontra-se em primeiro, mas a vencedora
nesta prova foi Susana Santos. Na Classe dos Jovens Masculinos quem
domina é Pedro Baía, que venceu esta prova e se encontra à frente do
campeonato.
Na classificação geral, o nosso sócio Paulo Vieira encontra-se em primeiro
lugar.
As classificações das provas estão disponíveis no nosso site.

144 – Adelino Pereira
145 – Francisco Cortinhal
146 – José Borges
147 – Sara Gião
148 – Miguel Barbosa
149 – José Barbosa
150 – Helena Jordão
151 – Paula Sousa
152 – José Torrão
153 – Manuela Castro
154 – Marta Silva

Novos Sócios

2ª. Prova do Campeonato de Kart Indoor
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A nossa campanha de angariação de
novos sócios, que terminou em 30 de
Setembro deste ano, deu bons
resultados, contando o nosso Clube
actualmente com 165 Sócios.

155 – Cátia Vieira
156 – Pedro Gonçalves
157 – Nuno Abreu
158 – José Carvalho
159 – Joaquim Mota
160 – Miguel Sousa
161 – Historische Opel Club Nederland
162 – Isabel Oliveira
163 – Rui Oliveira
164 – Jaime Pereira
165 – Manuel Vieira

Passeio à Serra da Estrela

Nos dias 20 e 21 de Setembro ocorreu o
XXXI Encontro do CLAC – Clube Lusitano
do Automóvel Clássico na Serra da
Estrela.

Para além do simpático passeio turístico
pela Serra da Estrela nos nossos
clássicos detivemo-nos numa visita
cultural à linda cidade de Gouveia, com
passagem pela Biblioteca Vergílio
Ferreira, Museu Abel Manta e Museu da
Miniatura Automóvel de Gouveia, com
toda a emoção do mundo automóvel em
miniatura.



Comunicado

O nosso estimado Sócio, de
Elvas, que nos costuma
acompanhar no seu Olympia
Rekord, partilhou connosco a
sua fantástica experiência:

“ O carro da foto esteve na 4ª.
Rota dos Cafés.
Tive o prazer de o conduzir no
Domingo, em Badajoz, no
encontro dos 3º. Domingo de
cada mês.
É de um amigo Português que
reside em Badajoz.

( Marca LE ZEBRE - França -
1908 - 100 Anos )”

Entrevista com o nosso Sócio de Elvas, Eduardo Cristiano

ACTIVIDADES DO CLUBE AINDA ESTE ANO

13 Dezembro – Encontro de Natal do CLAC em Coimbra
20 Dezembro – Prova do Campeonato de Kart Indoor

Informamos que o movimento Double Chevron passou a integrar o CLAC, com efeitos a partir de 
Outubro deste ano.

http://claclassicos.no.sapo.pt/ claceventos@hotmail.com

Editorial

A Direcção do CLAC informa que, na sequência da última Assembleia Geral, realizada em 12 de
Abril deste ano, encetou contactos com a GM Portugal no sentido de continuar a promover o
reconhecimento do nosso Clube como Clube Oficial Opel em Portugal. Foi efectuada uma reunião
em 25 Maio que consideramos ter sido positiva, entre os Órgãos Sociais do CLAC e o
representante da GM. Infelizmente, as positivas expectativas criadas não se concretizaram, já
que as previstas reuniões de trabalho a realizar em Lisboa e os acordos de colaboração a assinar
não se efectuaram, devido à manutenção da posição estática e histórica já conhecida de todos da
GM Portugal, apesar das diversas insistências por parte da Direcção do Clube. Esta reiterada
atitude culminou com a ausência (sem qualquer palavra justificativa) da GM Portugal no XXXI
Encontro Nacional – Serra da Estrela – isto após o convite ter sido feito e aceite na Reunião de 25
de Maio.

Sendo assim e após esse XXXI Encontro Nacional, a Direcção do CLAC decidiu não existirem
condições para continuar o diálogo, pelo que o Clube seguirá agora o seu caminho, traçado nos
termos do programa Eleitoral da actual Direcção e nos precisos termos que os Estatutos o
permitirem.

http://claclassicos.no.sapo.pt/
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