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178 – Manuel Barros Pereira

179 – José Mário Costa

180 – Maria Rosário Fernandes

181 – Carlos Mourão

182 – Miguel Mendes 

Novos Sócios

Nos passados dias 25 a 29 de Setembro o CLAC realizou o 

seu maior Meeting de sempre. Com a presença de 86 Opel’s

Clássicos durante os 5 dias, os Associados do Clube 

associaram-se a um evento único preparado ao longo de 6 

meses ao pormenor.

O CLAC reconhecido agradece aos Associados envolvidos na 

Organização – José Resende, José Ribeiro, Augusto Passos, 

Fernando Ribeiro e Eduardo Cristiano – mas também a toda a 

Direcção com particular destaque para João Fernandes e 

Jorge Baía. 

A recepção efectuou-se ao volante 

da nova carrinha do CLAC, uma 

Rekord C de 1967, e teve como 

Objectivo dar a conhecer o Cais de 

Gaia e as pontes de Eiffel, num 

enquadramento nocturno fabuloso. 

Os holandeses provaram as 

Francessinhas portuense e o 

melhor Vinho do Mundo: o vinho do 

Porto.

Ao longo de todos os 5 dias o presidente do CLAC acompanhou a caravana Holandesa que nos brindou no final com 

mensagens únicas: “adoramos este Meeting, são dos melhores Eventos Opel na Europa e os sócios do CLAC são 

incríveis!” 

Registe-se que os Holandeses conhecem os Meeting que se realizam na Holanda, Dinamarca, Luxemburgo e Alemanha 

e é já a terceira vez, em quatro anos, que estiveram connosco. Sem duvida mais um enorme sucesso para o CLAC!

Dia 25 - Vila Nova de Gaia

Dia 26 - Aveiro

Nesta data realizou-se o XXXV Meeting do CLAC na cidade de Aveiro. 

Com coordenação do Director Jorge Baía e do nosso Entusiástico 

Associado José Resende foi possível concretizar um evento repleto de 

actividade e tranquilidade, com um passeio na Ria de Aveiro, um 

almoço excelente no Grémio e uma visita ao Museu da Marinha, espaço 

que recomendamos vivamente. A cerimónia de entrega de prémios e 

lembranças foi única com momentos comoventes e que tornam o 

Historische Opel Club Nederland e o CLAC hoje Clubes irmãos.



Dia 28 - Viseu

PROXIMOS EVENTOS: 15 Nov – Magusto - Guimarães (Divulgação 

apenas Via Sites e email)  

12 Dezembro - Encontro de Natal na Figueira da Foz

Consulte os nossos Sites e esteja sempre actualizado: http://claclassicos.no.sapo.pt/ http://doublechevron.no.sapo.pt/

Mais um dia especial para  caravana. Com 35 Opel’s

a responderem à chamada a coordenação dos 

trabalhos esteve a cargo do nosso Director João dos 

Opeis. Brilhante trabalho por ele realizado, 

oferecendo um pic-nic baseado num porco assado 

tão do agrado de toda a caravana e muito em 

particular dos Holandeses.

A caravana pernoitou no alto da Serra da Boa 

Viagem com uma vista esplendorosa sobre a cidade.

Dia 29 - Elvas

Mais um belo dia, com a presença do nossos amigos Espanhóis, num meeting Opel

Portugal/Espanha/Holanda. Com uma visita ao centro Histórico de Elvas, ao Museu 

da Fotografia e ao Museu Particular de Eduardo Cristiano ficou preenchida a 

manhã.

Na parte da tarde foi preenchida com a visita à Adega Mayor e ao Museu do Café 

da Delta em campo Maior, e à fortaleza de Ouguela que os tempos parecem ter 

esquecido.

A cerimonia de encerramento do Meeting envolveu alguma comoção e os 

agradecimentos foram-se repetindo em Inglês dos portugueses para os 

Holandeses. Ficaram em carteira múltiplas iniciativas futuras.

Ao nosso importante Associado Eduardo Cristiano e ao seu movimento Clássicos e 

Antigos de Elvas o nosso agradecimento por tudo o que nos propiciaram.

Dia 27 – Figueira da Foz

Mais um belo dia, preenchido com uma visita à Opel

em Viseu na Lemos & irmão, bem como à colecção 

privada do nosso Associado Pioneiro Fundador 

Fernando Ribeiro. Ainda houve oportunidade de 

conhecer as belas máquinas de costura Opel que 

estão em exposição na Lemos & Irmão.

O nosso especial agradecimento à família Ribeiro e 

ao Sr. Augusto Passos, presidente do CA da Lemos 

& irmão.

A Rekord C de 1967 do CLAC

Mais um sonho realizado. A nova Rekord C do CLAC estreou-se 

durante o Meeting Internacional.

O nosso agradecimento a todos os Associados que já colaboram com

iniciativas pessoais de ajuda ao restauro, cujos trabalhos têm sido 

coordenados por João Fernandes e Raul Oliveira. A Emanuel 

Pinheiro, a Alcides Lemos os nossos muito especiais agradecimentos 

pelas ofertas efectuadas.

O CLAC tem agora uma nova mascote e os Check-in’s no futuro 

serão diferentes.

As próximas iniciativas serão a inauguração de uma Sede própria e 

do Museu do Clube a concretizar muito em breve.


