
Editorial 
2016 para não fugir à regra tem 
sido um ano dificil e complexo, 
mantendo-se toda uma 
conjuntura muito desfavoravel à 
nossa actividade. 
Os automoveis antigos e 
clássicos deixaram de ser um 
hobbie generalizado para 
passarem a estar num nicho de 
mercado restrito  onde  a 
paixão, o gosto e carinho se 
sobrepõem a tudo resto. 
É nesta conjuntura que 
continuamos a percorrer o país 
com os nossos automoveis,  
atividades um pouco por todo o 
lado não têm faltado, a nossa 
capacidade de gestão mantem-
se reconhecida (em 2016 mais 
uma vez o Millennium bcp 
atribuiu-nos o diploma de 
Cliente Aplauso) e iniciamos a 
estratégia de aposta nas 
parcerias que podem ser muito 
importantes para o Clube e para 
os Associados. 
O Clube mantem-se forte sendo 
agora importante tratar  da sua 
propria renovação.  
Bem hajam todos!  
 
Rui Martins – Presidente Direção 

Novos beneficios para os Associados 
Garagem para Clássicos – celebramos um protocolo que permite aos 
nossos sócios terem lugar privativo para o seu clássico no valor de 
30€/mês, em S. Mamede de Infesta. Esta vantagem acresce à já existente 
no Edificio Mota Galiza no centro do Porto. 
Clinica Dr Vilar Machado  - efetuamos um protocolo com a Clinica Dr. Vilar 
Machado que permite aos nossos associados beneficiarem de condições 
vantajosas no acesso a serviços de Saude,  
Anuidades por antiguidade – conforme decisão da ultima Assembleia 
Geral do Clube os Associados que tenham mais de 70 anos e em 
simultaneo mais de 5 anos de filiação do Clube passarão a pagar apenas 
50% do valor da anuidade, com efeitos a partir do exercicio de 2017, 
Descontos em Pneus – Celebrado protocolo com Pneus Campanhã que 
permitem aos nossos Associados descontos até 30%  
Seguros – como previsto todas as apolices de Seguros estão agora 
concentradas no mediador Rui Osório. Estamos a desenvolver esforços 
para melhorar o preçario  e/ou evitar o agravamento anual dos prémios 
que, recorde-se, ainda mantêm os valores originais. Relativamente às 
antigas apolices da Generali e da Macif, agora Lusitania, o Clube não se 
responsabiliza pela sua utilização. 
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Solidariedade 
Participação nnos 
donativos ao Kastelo, 
Levamos os utentes do 
CATI  a mais um passeio 
inesquecível,  
Oferta de bens alimentares 
às Conferencias de S. 
Vicente de Paulo em S M 
Infesta 

Sport 
Através do RPM AC 
presença no Campeonato 
Intermunicípios Norte de 
Ralis 

Relembrando alguns momentos de 2016 
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