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Campanha de Solidariedade 

No passado dia 12 de Abril decorreu a apresentação da Equipa 

do RPM AC - RPM Auto Collection aos amigos, patrocinadores 

e imprensa. A Equipa será constituída por Rui 

Martins/Alexandrino Guimarães, e irá tripular um Citroen AX Gti 

de 1991 que foi preparado nas oficinas da Antunes Motorsport e 

concluído no RPM AC. Obrigado a todos os que estiverma 

presentes e aos patrocinadores pelo seu apoio: Berci, Clube 

Millennium bcp, Clinica Dr. Vilar Machado, RPM AC e logistico 

do CLAC-Clube Lusitano do Automovel Clássico.  

O CLAC - CLUBE LUSITANO DO AUTOMÓVEL CLÁSSICO® associou-

se ao Projeto Solidário do atleta João Casal. Este projeto consiste na 

efetivação de uma Volta a Portugal a correr durante 53 dias, percorrendo 

2600 Km’s partindo a 27 de Junho na cidade de Matosinhos. O projecto, 

tem como principal Objetivo angriar recursos para apoio a Instituições de 

Solidariedade não tendo, por isso, qualquer objetivo lucrativo. 

O Nosso Clube conseguiu recolher 115,5€ que foram entregues como 

donativo ao CATI no âmbito do IV Evento CLAC/CATI realizado do dia 

12-7. 

Assembleia Geral ordinária do Clube 

Concretizou-se a Assembleia Geral ordinária do Clube que alterou de 

forma significativa a composição da Direção do Clube. Poderá 

conhecer os novos membros no Site do Clube esperando-se que 

estas alterações tragam mais iniciativas diferenciadoras na nossa 

vida Clubista, que permitam o Clube continuar a crescer e manter, ou 

mesmo incrementar, o forte prestigio que sempre o caracterizou.  

Seção Oportunidades no Site do Clube 

Este espaço tem cada vez mais visitas e coloca à 

disposição dos nossos Associados viaturas Clássicas, 

Antigas e Pré classicas que os nossos sócios possuem 

para venda. Embora o Clube nada garanta, apenas faz a 

publicidade, parece-nos que se têm efetuado bons 

negocios e já temos novos associados que entraram para o 

Clube por esta via. 

http://www.clac.org.pt/


Novas Iniciativas 

60ª Concentração Nacional – 17º Aniversário -16-18 Maio 

 

27 Setembro- Kart e picnic com participação na 

Rampa de Santa Luzia em Viana 

Outubo – atividade a definir 

13 Dezembro – Almoço Natal em Leiria 

A nova direção do Clube pretende criar um novo espaço de 

comunicação entre os socios bem como apresentar o CLAC a 

potenciais Associados. Nesse sentido procedeu-se a um pequeno 

almoço convivio em Leça da Palmeira no dia 7 de Junho 

apresentando o Clube a potenciais associados bem como 

promovendo os produtos de Merchandising. Os objetivos foram 

largamente atingidos pelo que esta iniciativa será reeditada em 

moldes a defenir estando a ser estudada o seu alargamento às 

diferentes delegações nacionais do Clube,    

Mais uma enorme iniciativa da nossa delegação Sul com 

envolvimento muito participado e determinado dos nossos 

Associados Tiago Sousa e Rui Sanches. Mais um evento 

inesquecivel com passagem pelo Alentejo e destaque para as 

passagens e visitas na barragem do Alqueva (EDIA), Aldeia 

da Luz e Monsaraz.  

Sem duvida umas brilhantes comemorações do nosso já 17º 

aniversário.   

Um dos maiores êxitos de sempre do nosso Clube ao 

conseguirmos juntar mais de 100 viaturas Antigas e clássicas na 

III Exposição da Maia correspondendo a um convite da Comissão 

de Festas em Honra da nossa Senhora do Bom Despacho.. 

Tratou-se de uma enorme demonstração de vida Clubista 

deixando claramente a interogação de até onde pode este nosso 

Clube ir.    

III Concentração de Clássicos na Maia-6 Julho 

IV Passeio CLAC/CATI – 12 Julho 

Anualmente a tradição ganha raízes. Este ano com 15 viaturas o 

nosso Clube levou os idosos do CATI a passear até Leça da 

Palmeira para uma pequena pausa. De regresso ao CATI 

almoçamos todos em conjunto repetindo-se a tradição. 

No ambito das campanhas de solidariedade , neste caso da volta  

a Portugal Solidária do atleta João Casal, o Clube ofereceu  ao 

CATI um donativo de  115,5€, reforçando os laços existentes 

entre as 2 Instituições.  

Editorial – por Rui Martins (Presidente) 

È com muito orgulho que retomamos a Noticias do  

Clube  verificando-se que o nosso Clube não pára.  

A nova Direção trouxe novas ideias  e iniciativas que  

gradualmente então a entrar na nossa Vida Clubista.  

Dinamizar o espaço comvivio na Sede do Clube,  criar novas ações de proximidade com os socios, nova 

imagem, angriar novos socios são algumas das novas ideias já implemetadas ou a implementar. Novas 

iniciativas continuarão a ser apresentadas e o nosso Clube será cada vez maior, criando-se agora a 

ambição de dar o salto para um dos maiores Clubes nacionais de Antigos e Clássicos. Contamos com o 

apoio dos nossos Associados, o nosso maior patrimonio.  

Até breve e boas férias  

Proximas atividades – datas a confirmar 


