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191 – Manuel Lourenço 

de Almeida
192 – Pedro Santos
193 – António Fausto 
Machado 
194 – António Santos 
Machado
195 – Laurinda Basto  
196 – Fernando Castro
197 – José Mendonça

Nova Sede do Clube

Novos Sócios

O nosso Clube continua a 
crescer. 

Hoje o nosso destaque, vai 
para o sócio mais jovem 
com apenas 3 meses de 
idade, o Afonso Vieira.

Bem-vindo,  lindo garoto  
pequenino, ao mundo 
destas nossas máquinas 
fabulosas, os automóveis! 

183 – António Lobato
184 – Francisco Costa
185 – Henrique Marques
186 – Mercedes Marques
187 – Mário Sequeira 
188 – Guilhermina Martins
189 – Daniel Fernandes
190 – Afonso Vieira

O nosso Clube já atingiu  o objectivo a que se tinha proposto no curto prazo: ter uma Sede!

A Sede do C.L.A.C. localiza-se em S. Mamede de Infesta, Matosinhos, na Área Metropolitana do Porto e compreende uma sala 
de espera, um gabinete, uma sala de troféus e uma sala de reuniões. Pretendemos que a inauguração deste novo espaço ocorra 
durante o próximo passeio anual de aniversário do Clube, em Abril de 2010, em feliz momento de confraternização e festa.

O espaço, que constitui uma fracção autónoma, foi adquirido pelo Presidente da Direcção do C.L.A.C., em conjunto com um 
espaço contíguo mais amplo, que se destina à exposição da colecção de clássicos e a oficina de apoio ao restauro. O Clube irá 
pagar anualmente uma renda, cujo valor se estima em cerca de 50% do actual valor comercial. Haverá a possibilidade do Clube 
proceder à aquisição definitiva do espaço, no futuro, quando conseguir os recursos necessários para essa operação. Os passos 
dados bem como a estratégia para o futuro próximo será objecto de análise na próxima Assembleia Geral.  

As obras de recuperação do espaço contam com a participação entusiástica de alguns dos nossos sócios, como o documentam 
as fotos abaixo apresentadas. 

No passado dia 12 de Dezembro ocorreu mais um 
encontro de Natal do nosso Clube. 
Desta vez, o destino foi Montemor-o-Velho e 
Figueira da Foz, com a participação de três dezenas 
de clássicos e com a organização do nosso 
estimado Director João Fernandes.
Como já vem sendo hábito, para além da troca de 
prendas durante o almoço, houve um aperitivo 
cultural: a visita guiada ao Castelo de Montemor-o-
Velho e a visita à Serra da Boa Viagem. Também 
não faltaram um Porto de honra e uns tentadores 
pastéis Tentúgal.



Nova Carrinha  do Clube

Programa para 2010

10/11 Abril – XIII Aniversário – XXXVII Meeting – Inauguração da Sede e Assembleia 
Geral – Matosinhos
29 Maio – XXXVIII Meeting - Passeio com prova de Karting
12 Junho – Melgaço Classic Cars
24 Julho – XXXIX Meeting – Alcoutim (Algarve)
25/31 Julho – XL Meeting – Volta à Ilha da Madeira
25 Setembro – XLI Meeting – Passeio Double Chevron 
16 Outubro – XLII Meeting – Passeio Opel
11 Dezembro – XLIII Meeting - Almoço de Natal

A TODOS UM FELIZ ANO 2010

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

A nova Rekord C do 
C.L.A.C. estreou-se no 
Meeting Internacional 
de 2009, em Aveiro.
Transporta o nosso 
merchandising, apoia o 
check-in e acomoda os
nossos convidados.
Foi restaurada com a 
colaboração preciosa
do Director João 
Fernandes e do sócio 
Raul Oliveira. 
A decoração é criação 
e oferta de Alcides 
Lemos.
Está disponível para 
ser conduzida pelos 
nossos sócios nos 
eventos, sendo uma 
simpática relíquia do 
património do Clube. 

Os agradecimentos a todos os nossos artistas, que garantem a imagem externa do 
Clube, nomeadamente:

• Ao nosso estimado amigo Alcides Santos e sua empresa BERCI, com o seu 
design e a sua capacidade de comunicar, presente, por exemplo, neste lindo postal 
de Natal;

•Ao nosso estimado sócio Mário Sequeira, responsável pela criação e manutenção 
do site C.L.A.C.;

•Ao nosso estimado sócio Carlos Inácio e sua empresa DISART, com a criação das 
nossas medalhas e outros troféus;

•À nossa sócia Susana Santos, a autora do nosso símbolo Double Chevron;

•À nossa sócia Bruna Martins, a autora do nosso símbolo Kart.


