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169 – Susana Santos

170 – Humberto Augusto 

171 – Bruna Cachada

II Passeio Double Chevron será a Santo Tirso

Realizou-se em 7 de Março a primeira prova de 2009 do 
Campeonato de Karting Indoor do CLAC. Vários participantes 
ao baixarem do segundo 30 conseguiram novos records
pessoais. O nosso campeão Rodrigo Gonçalves venceu a 
prova (fazendo a melhor volta em 28.70!) e é o primeiro líder do
Campeonato. Nos Juniores Femininos Bruna Martins assume a 
liderança e nos Seniores Femininos é Susana Santos que 
comanda. Mais detalhes nos sites do Clube.

O II Evento do Double Chevron, integrado no CLAC, será a Santo Tirso no 
próximo dia 16 de Maio. Uma excelente oportunidade para os Citroen’s
voltarem à estrada. Após o primeiro Evento as expectativas para o II são 
elevadas. Será mais um Evento cultural, simpático e tranquilo.

Marque na sua Agenda. Divulgação apenas via Net.

Consulte o Site em http://doublechevron.no.sapo.pt/

Encontro Internacional Opel em Portugal em Setembro

Será em Setembro a grande festa anual dos Opel’s do CLAC. Teremos convidados de honra 
estrangeiros. Faremos uma Volta a Portugal em Opel Clássico, desde o Norte de Portugal ao 
Alentejo, e quem nos quiser acompanhar poderá fazê-lo apenas num dia ou em todos. 
Assegurado já o apoio de 2 importantes concessões Opel. 

Assembleia Geral do CLAC

Unanimidade e espirito Clubista reforçados são as 
principais conclusões da Assembleia Geral ordinária do 
CLAC realizada a 14 de Março em Leixões. 

Principais destaques da Assembleia: crescimento do n.º de associados em 28%, redução dos 
custos administrativos em 82%, crescimento das receitas totais em 10%; detalhadas as 
negociações com a GM e o seu epilogo; alteração dos Estatutos: de futuro os Associados deverão 
ter as quotas do ano em curso liquidadas para poderem participar em qualquer Actividade do 
Clube, incluindo Assembleia Geral; decidido o acréscimo de quotas a partir de 2010;

Lançado o desafio a todos os Associados para angariarem 1 Novo Associado para o CLAC.



Comunicado da Direcção do CLAC

Perfil da nossa Associada Susana Santos

O ritmo de actividades do nosso Clube continua alucinante. Os PROXIMOS EVENTOS serão:

18 e 19 de Abril - XXXIII Concentração - XII Aniversário CLAC 
A festa Anual do Clube este ano é em Armamar

25 e 26 Abril - V Passeio na Rota dos Cafés Delta – organização do nosso sócio Eduardo Cristiano (*).
9 Maio – IV Encontro de GT’s – Convite Viana Motor Clube (*)

16 Maio - II Encontro Double Chevron (*)
30 Maio – Passeio a Vizela  – organização do n/ Associado José Monteiro (*)

20 Junho – 2ª Prova do Campeonato de Karting Indoor (*)
(*) Divulgação apenas Via Sites e email

Consulte os nossos Sites e esteja sempre actualizado:

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

Editorial

Na sequência de inúmeras reclamações de Associados relativamente à recepção de uma carta oriunda de 
um novo Clube de Clássicos de Lisboa, a Direcção do CLAC informa:

1 - Nunca esta Direcção disponibilizou a Base de Dados de Sócios a terceiros, cumprimento integralmente 
a lei,

2 - Um ex-Director do CLAC  - Sr. Rui Gonçalves - terá ainda na sua posse uma Base de Dados que, 
embora desactualizada englobará cerca de 50% dos Associados do CLAC e que agora poderá ter utilizado 
para fins fora do nosso Clube,

3 - Embora completamente alheia à situação, a Direcção do CLAC repudia o comportamento do ex-
Director, e pede desculpa aos Associados envolvidos,

4 - A Direcção do CLAC agradece ainda as palavras de incentivo, forte apoio e redobrada determinação 
que os referidos Associados, de imediato, lhe manifestaram.

A Direcção do CLAC – Maia - 16/3/09

A Susana é uma jovem estudante de Belas Artes. É um dos    
exemplos de jovens que se têm juntado ao nosso 
Clube, sendo a sócia 169 do CLAC. Bem vinda.

O CLAC aproveitando as suas habilitações tem proposto a esta jovem alguns desafios. O primeiro foi 
desenhar o símbolo do movimento Double Chevron que, recorde-se, se integrou no CLAC em finais de 
08 após o fim das negociações com a GM. O resultado foi notável!

Actualmente participa no Campeonato de Kart Indoor do CLAC  liderando na Classe Seniores 
femininos. Em 2008 ficou em 2º lugar nos Juniores Femininos embora com a mesma pontuação da 
primeira Bruna Martins. A sua rapidez não deixa ninguém indiferente. 

O CLAC agradece à Susana toda a amizade e colaboração  já dadas ao Clube e deseja-lhe todas as 
felicidades do Mundo em termos pessoais e profissionais.


