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221 – André Coutinho

222 – Manuel Santos Reis  

223 – Amália Mercedes Reis

224 – José Barbosa

225 – Alfredo Meireles

226 – Manuel Moutinho

Novos Sócios

O Clube Lusitano do Automóvel Clássico realizou no 
passado dia 10/7/10 a sua XXXIX Concentração, a 
qual foi integrada nas comemorações da elevação 
de S. Mamede de Infesta a cidade.  
Desta vez a Concentração foi dedicada a um 
público muito especial, que nos inspira um 
particular carinho.
No âmbito da organização conjunta da Junta de 
Freguesia da Cidade de S. Mamede de Infesta, CATI 
- Centro Apoio Terceira Idade de S. Mamede de 
Infesta e CLAC – Clube Lusitano do Automóvel 
Clássico os Associados do nosso Clube puderam 
desfrutar da companhia simpática e entusiástica 
de um conjunto de 40 idosos que usufruíram de um 
dia diferente, um dia de passeio numa viatura 
antiga pela cidade do Porto, com paragem na 
Marina do Freixo.
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Preparação do arranque

Antigos impecáveis…

Na Marina do Freixo…

OUTRAS PARTICIPAÇÕES 
RECENTES DO NOSSO CLUBE …
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Comemorações do 25 de Abril:
António junto à Junta de Freguesia 
de S. Mamede de Infesta…

Comemorações do 25 de Abril:
António junto à Junta de Freguesia 
de S. Mamede de Infesta…

Antoninas:
Manuela junto à carrinha do 
nosso Clube no estádio de 
futebol de Vila Nova de 
Famalicão 
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Será uma iniciativa a repetir e a incluir no nosso 
programa anual.



Próximos encontros em 2010

16 Outubro – XL Meeting – Real Companhia Velha
11 Dezembro – XLI Meeting - Almoço de Natal

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

Próximos encontros em 2010

16 Outubro – XL Meeting – Real Companhia Velha
11 Dezembro – XLI Meeting - Almoço de Natal

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
Redacção e Imagem: Amélia Castro
Fotos: C.L.A.C.
Amelia.castro@apdl.pt

Também foi no casamento da Lena & 
João que nos foi apresentada a
princesinha do nosso Associado 
Raul …

Também foi no casamento da Lena & 
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princesinha do nosso Associado 
Raul …

A nova sede do C.L.A.C. encontra-se aberta todas as quintas feiras das 21:30h às 23:00h

Casamento de Lena & João

No passado dia 11 de Setembro os nossos Sócios e 
amigos Helena Jordão e João Fernandes deram o nó
numa festa de requinte e bom gosto.
Ele é o João dos Opéis, Sócio e estimado Director do 
Clube Lusitano do Automóvel Clássico. 
Como podemos ver na foto não faltou beleza aos 
noivos nem ao Antigo Opel…
A eles desejamos as maiores Felicidades, com 
muitos bons momentos entre os Clássicos.
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Numa colaboração entre o Museu da Miniatura de Gouveia e o nosso Clube estão em exposição no Centro Comercial VIVACI, 

nas Guardeiras - Maia, as seguintes viaturas de sócios do Nosso Clube:
- Kadett B LS de 1969 do sócio Paulo Vasconcelos,

- Opel 1604 s de 1975 do sócio Jorge Baía,
- MG B GT de 1972 do sócio Rui Martins (ainda com os autocolantes de participação no rali do Caramulo)

Igualmente estão disponíveis um conjunto de miniaturas da responsabilidade do Museu da Miniatura de Gouveia.

A exposição decorrerá até ao dia 30 de Setembro pelo que recomendamos uma visita aos nossos Associados.
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Visite a nossa sede na Rua da Conceição, nº. 806, em S. Mamede de Infesta
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