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209 – Gabriel Pinheiro
210 – António Carlos Pisa 
211 – Leopoldo Rodrigues
212 – Domingos Lessa
213 – Nuno Pereira
214 – Manuel Dias
215 – Maria João Santos
216 – Hilda Gonçalves (Brasil)
217 – Manuel António Silva
218 – António Pereira dos Santos
219 – Fernando Leite
220 – Vítor Meirinho

O nosso Clube continua a crescer.  

Desde Janeiro de 2010, mês da 
emissão da última newsletter, o CLAC 
cresceu 12%, captando neste período 
mais  21 sócios.

198 – Nelson  Brites Ferreira

199 – Patrícia Costa  
200 – José Rodrigues
201 – Nuno Botte
202 – Manuel Martins
203 – Hugo Martins
204 – Rui Fonseca Conde
205 – Fernando Rodrigues
206 – Nuno Ricardo Boavida
207– Bruno Pereira
208 – Rui Pinto

Novos Sócios

O passado dia 1 de Maio foi um dos dias mais importantes e felizes da História do nosso Clube 
Lusitano do Automóvel Clássico. O encontro foi dominado pelo acontecimento da inauguração 
da nova Sede do Clube e o ambiente foi de festa, emoção e boa disposição. 

A respectiva sessão solene foi realizada nas instalações da Junta de Freguesia de S. Mamede 
de Infesta, à qual se seguiu a deslocação a pé para a sede do Clube, acompanhada duma 
alegre e sonora fanfarra. Ainda em ambiente de festa procedeu-se seguidamente ao desfile 
dos carros antigos pela cidade de S. Mamede de Infesta, com passagem por locais simpáticos 
como a carismática Pedra Verde e Rotunda do Associativismo. À frente da caravana, 
constituída por 48 exemplares, seguiam os dois mais antigos, os espectaculares Citroen B14 
Torpedo de 1927, sob a condução resistente de Miguel Mendes de Monção e o Citroen C4 de 
1933, conduzido por Rui Martins. 

A seguir ao agradável almoço, que teve lugar na Casa Tonel, em Gueifães, ocorreu a 
Assembleia Geral do C.L.A.C. na Junta de Freguesia de S. Mamede de Infesta, com a eleição 
dos membros dos corpos sociais do nosso Clube para o biénio 2010/2012.

Ao entardecer, o desfile de antigos teve como destino a 
cidade de Vila Nova de Gaia, passando pela zona ribeirinha 
e culminando com um soberbo jantar no Hotel Mercure.

Para finalizar, depois de alguma espera no turístico Cais de 
Gaia, fomos elevados pelo magnífico passeio de barco entre 
as Pontes do Rio Douro.

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



Próximos encontros em 2010

12 Junho – Melgaço Classic Cars
10 Julho – XXXIX Meeting - Participação nas comemorações 
da elevação de S. Mamede de Infesta a cidade
25 Setembro – XL Meeting – Passeio Double Chevron 
16 Outubro – XLI Meeting – Passeio Opel
11 Dezembro – XLII Meeting - Almoço de Natal

Visite a nossa sede na Rua da Conceição, nº. 806, em S. Mamede de Infesta
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
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XXXVIII Encontro C.L.A.C. – Viana do Castelo

O nosso sócio mais recente, António 
Pereira dos Santos teve uma prenda muito 
original do seu neto António dos Santos 
Machado: a sua inscrição como sócio do 
nosso C.L.A.C..
Aqui o vemos em grande estilo, 
acompanhado do Opel Kadett B Caravan de 
família!
Esteve connosco no seu dia de aniversário,  
em clima de boa disposição, bem 
acompanhado pelo seu genro, Fausto 
Machado e pelo seu neto, um grande 
entusiasta dos automóveis antigos e 
clássicos, com apenas 12 anos de idade.

Os vencedores: Paulo Vieira (SM), Bruna Martins (JF), 
Guilherme Mourão (JM) e Susana Santos (SF)

Os participantes da Manga B: Jaime Pereira, Bruna 
Martins, Susana Santos, Nuno Pereira, Hugo Baía, 

António Machado e Fausto Machado.

Este Evento que a Direcção do Clube entendeu fazer vem na sequência das actividades da secção de Karting, tendo-se julgado 
ser boa ideia juntar aos Kart’s a presença dos nossos Associados com os Clássicos.  A ideia foi pensada e bem concretizada. 
Tivemos efectivamente uma presença ainda maior dos nossos Associados e a pista repleta de “aceleras”. É muito interessante 
permitir aos jovens as primeiras “lições” em pista com tracções atrás e que lhes permitirá um dia quando forem para as 
estradas do dia-a-dia terem já uma percepção e uma experiência bem diferentes. Aprendem com os erros em pista e podem 
também iniciar uma carreira na modalidade. Registe-se que os vencedores nos juniores  não estiveram a mais de 2/4 segundos 
por volta dos mais rápidos o que é excepcional.
Nas provas de Kart os vencedores sem dificuldades foram nos Masculinos o Paulo Vieira, nos Femininos a Susana Santos que 
travou uma luta empolgante com a Bruna Martins (que venceu nos Juniores Femininos) e o Guilherme Mourão que continua a 
evoluir muito rapidamente, chegou mesmo à final A e venceu com todo o mérito os Juniores Masculinos. Destaque ainda para 
as múltiplas avarias nos karts e o sub-rendimento de alguns que impediram vários concorrentes de andarem ao seu normal 
ritmo.
Seguiu-se ainda um agradável pic nic no Monte da Santa Luzia e o regresso a casa até ao próximo Evento do Clube.


