
Editorial 
2014 foi um ano de desafios e 
momentos exigentes, mas onde 
todos juntos conseguimos mais 
um ano de sucesso. 
As atividades foram intensas e 
diversificadas, procuramos ir a 
todo o país, as nossas seções 
(Sul e Lafões) estiveram bem 
ativas, as atividades sport 
entraram na vida do Clube com 
o AX Gti do RPM AC, enchemos 
a cidade da Maia com 130 
viaturas na III Concentração de 
Clássicos e dinamizamos o 
espaço convivio na Sede do 
Clube tornando as noites de 
quinta-feira muito animadas. 
Fomos ainda reconhecidos pelo 
Millennium bcp, tal como em 
2013, como cliente Aplauso pela 
nossa capacidade de gestão. 
Em pleno ano de crise o nosso 
maior agradecimento a todos os 
magnificos membros da Direção 
do Clube e restantes elementos 
dos Corpos Sociais bem como a 
todos os Associados por tudo o 
que têm feito para tornar este 
Clube cada vez mais forte. Bem 
Hajam todos e muito obrigado. 
 
Rui Martins – Presidente Direção 

Programa Provisório para 2015 
Passeio Dão-Lafões – Fevereiro 
Assembleia Geral – 14 Março – S. Mamede Infesta 
Passeio Aniversário – Abril – Sabrosa/Alijó 
Pic Nic – Junho – Cortegaça 
Almoço Sul – Setembro - Ericeira 
Almoço Natal – 12 Dezembro – zona centro país 

Seguros – Comunicado 
Informamos que por motivos de força maior o Clube teve de deixar de trabalhar com o 
mediador CIS passando agora todas as Apólices Frota do CLAC e do RPM AC para o 
mediador Rui Osorio. Para os Associados esta alteração não produz quaisquer 
inconvenientes e assegura a manutenção de todo o apoio que se torne necessário. 
Sugerimos, no entanto, a todos os Associados que ainda tenham os seguros na Macif e 
Generali nos antigos protocolos do Clube que os passem para as Apólices Frota em vigor, 
assegurando assim todo o apoio do Clube e do mediador sempre que necessário.  Para mais 
informações contate o Clube. 

Pagamento de anuidades 2015 
encontram-se a pagamento as anuidades do CLAC e do RPM AC mantendo-se o valor das 
anuidades de 2014. Agradecemos a colaboração de todos para o seu pagamento atempado. 
Muito obrigado.  
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2014 em 
Eventos  
Estivemos em Dão-Lafões, 
Maia (mais de 120 
viaturas), 
Aniversário no Alentejo, S. 
M. Infesta, Figueira Foz e 
criamos os encontros 
informais. 

2014 em 
Solidariedade 
Participação na Volta a 
Portugal solidária, Doação 
financeira ao CATI, Oferta 
de bens alimentares às 
Conferencias de S. Vicente 
de Paulo em S M Infesta 

2014 em 
Sport 
Através do RPM AC 
presença no Campeonato 
Intermunicípios Norte de 
Ralis 
O CLAC foi ainda convidado 
na reedição da Rampa de 
Santa Luzia /Viana Castelo 

Relembrando alguns momentos de 2014 
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