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169 – Susana Santos

170 – Humberto Augusto

172 – Rui Costa Lima 

173 – Emanuel Pinheiro

174 – José Agostinho Antunes 

175 – Carlos Moutinho

176 – Nelson Carvalho

177 – José Cruz

V Passeio de Veículos Clássicos na Rota dos Cafés Delta

Novos Sócios

Nos passados dias 18 e 19 de Abril realizou-se a XXXIII Concentração 

Nacional do CLAC e comemorou-se o seu 12º Aniversário em 

Armamar, na zona norte do distrito de Viseu, junto ao rio Douro.

Desta vez a iniciativa e organização do encontro partiram dos nossos 

sócios Manuel Carlos Pereira e Salette Mendes, que nasceram e 

viveram em Armamar e que nos permitiram, através deste passeio, 

conhecer as novas valias de Armamar, para além das já conhecidas 

paisagens luxuriantes, que têm como elemento agregador o rio Douro 

e suas vinhas, incluídas na Região Demarcada do Douro, hoje 

classificada como Património Mundial da Humanidade pela 

UNESCO.

Tomámos contacto com uma Armamar de jovens empreendedores 

à conquista do seu espaço, gerando o crescimento de algumas 

actividades paralelas e complementares à viticultura, como o turismo. 

Em 25 e 26 de Abril de 2009 o CLAC participou em mais um agradável passeio de iniciativa alentejana, com passagem por Campo 

Maior, Marvão, Albuquerque (Espanha) e Elvas, que contou com a organização do nossos queridos Eduardo Cristiano e irmã

Fernanda e o grande apoio do Eng. Nabeiro. Para além da boa disposição fomos presenteados com a beleza da paisagem, a 

gastronomia e o património da nossa história.

III Encontro Nacional de Automóveis Antigos e Clássicos de Lourinhã

No passado dia 10 Maio o CLAC também participou no III Encontro de Lourinhã, evento que, como nos anos anteriores, teve um 

objectivo social, revertendo desta vez todas as receitas para a Associação JAVA. A iniciativa destes passeios que tem como 

mentor e principal organizador o jornalista Filipe Matias, permitiu divertirmo-nos bastante a acelerar no Kartódromo 

Internacional da Região Oeste KIRO, de Amadeu Inácio, um conhecido corredor de outros tempos em provas 

automobilísticas, nomeadamente nas nossas ex-colónias.

Informamos que o registo dos Clássicos no CLAC está a desenvolver-se a bom ritmo, 

tendo, neste momento, já sido devidamente conduzidos e concluídos pela nossa Equipa 

Técnica, os processos de registo relativos a 24 Automóveis Clássicos. Para também 

proceder ao registo do seu Clássico, consulte por favor o nosso site, onde se 

encontra disponível o respectivo Regulamento.

Registo dos Clássicos no CLAC



II Encontro do Double Chevron

Perfil dos nossos associados 

26 Julho – Circuito de Vila Real (*)

26/29 Setembro - Encontro Internacional Opel em Portugal

12 Dezembro - Encontro de Natal na Figueira da Foz

(*) 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

Os nossos associados Manuel Carlos Pereira e 

Salette Mendes gostam particularmente do seu 

clássico, um Opel Olympia Rekord de 1956, 

adquirido pelo pai de Manuel Pereira. Este casal 

caracterizado pela boa disposição e simpática 

harmonia familiar confidenciaram as boas 

recordações que este Clássico lhes proporciona: os 

momentos românticos de jovens namorados, que 

culminaram no casamento que se realizou na 

Capela de Nossa Senhora do Leite em Vila Seca, 

em Armamar. 

A recuperação irrepreensível deste Clássico foi 

desenvolvida em ambiente misterioso, em segredo 

para constituir uma prenda surpresa no casamento 

do filho mais velho Alexandre e ficamos a saber que 

para o êxito desta surpresa muito contribuiu o 

empenho e entusiasmo do filho mais novo Ricardo. 

O II Encontro Double Chevron, dedicado aos Citroen's 

Clássicos, concretizou-se no passado dia 16 de Maio, em 

Santo Tirso. Apesar da chuva, a caravana estava muito bem 

composta com vários modelos representativos da história da 

Marca, desde os populares 2 CV aos históricos ID e DS, um 

de 1964 inclusive ainda na versão com LHS, passando pelas 

Arrastadeiras (11 B e BL) e pelos mais modernos mas muito 

interessantes CX. 

VI Passeio de Automóveis Antigos em Vizela

Desfile nocturno das Antoninas 

Com a organização do nosso estimado sócio José Monteiro

concretizou-se mais um passeio a Vizela no passado dia 30 de 

Maio. O local de encontro foi o belo Parque das Termas de Vizela

de árvores frondosas que nos protegeram do calor que se fazia 

sentir. O percurso entre belos clássicos e o sabor familiar que 

sempre caracterizou estes encontros levaram-nos ao Mosteiro do 

Pombeiro, ao Park-Club e à Barragem da Queimadela. Desta vez 

tivemos um irrepreensível road-book para nos orientar.

No passado dia 12 de Junho, a convite do CAACVNF - Clube 

de Automóveis Antigos e Clássicos de Vila Nova de 

Famalicão, o CLAC participou no divertido desfile nocturno 

das Antoninas. O ambiente era de festa, o tempo ajudou e 

os belos exemplares de clássicos brilharam entre os aplausos 

de luz e cor, desembocando no Estádio Municipal local, onde 

foram individual e majestosamente apresentados.


