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PROPOSTA DE PLANO DE ACTIVIDADES PARA
2009
Assembleia Geral de Sócios - 21 de Fevereiro de 2009

Para que não tenha dúvidas, aqui ficam as datas e contactos
para informações adicionais.
Dias de Domingada - 18/01, 15/02, 15/03, 19/04, 17/05, 21/06,
19/07, 20/09, 18/10, 15/11 e 20/12.
CIDADE—
CIDADE—LOCAL

Campanhas de angariação de sócios - As campanhas de
angariações de sócios irão continuar por mais um ano;
•

•

Entrada para sócio no decorrer de Feiras paga 0€ de
Joia
Quem angariar um sócio para o clube ganha um vale
de 10.00€ - É um incentivo aos nossos sócios, para que
também eles participem de forma activa no crescimento
do nosso clube. O vale de 10.00€ que lhe será atribuído
por cada sócio angariado poderá ser usado no pagamento de quotas ou participação nos nossos passeios/concentrações. Os candidatos a sócio deverão
indicar na ficha de inscrição, o nome e número do sócio
proponente.

Participação em Feiras e Exposições - É uma das apostas
durante o próximo ano. Após sucessivos convites ao longo dos
últimos anos, iremos estar representados na Automobília Ibérica da
Moita. Vamos também regressar à mítica Automobília de Aveiro.
Como sempre, estaremos em Outubro na Exponor. Para fechar o
ano “puxando” pela actividade na zona Sul, marcaremos presença
na 3ª Évora - Cidade do Automóvel Antigo e Clássico.

RESPONSÁVEL

CONTACTO

Viana do Castelo

Jorge Carvalho

968 099 464

Porto

Graça Gil da Costa

969 758 261

Viseu

Paulo Abranches

917 610 594

Coimbra

João Paulo Cardoso 968 031 461

Lisboa

Rui Silva

917 243 706

Passeios das Quatro Estações - Celebrar as estações do Ano,
é um acto que ganha cada vez mais adeptos. A comprová-lo está o
número de participantes atingido. Mesmo numa época que teima
em ser de crise, procuraremos manter a regularidade destes passeios. Assim, as palavras de ordem são, organizar a preços controlados, propondo um Domingo diferente, com programa gastronómico e cultural interessante. Este ano no entanto, teremos uma
excepção: O Passeio da Primavera “Rota do Douro Vinhateiro”,
terá a duração de dois dias e promete não desiludir todos os que
há já alguns anos, anseiam visitar esta região Património da
Humanidade.
Outros Passeios - Vamos este ano, introduzir um novo formato
de passeio. Serão os “Encontros com a Natureza”. Serão dias de
puro convívio com a realização de jogos (não muito violentos),
passeios a pé (não muito longos) e principalmente comer e beber
ao ar livre. Tudo isto em contacto com a natureza.

NOME DA FEIRA

LOCAL

DATA PREVISTA

VI Automobilia
Ibérica da Moita

Moita - Pavilhão
de Exposições

14 e 15 de Março

DESIGNAÇÃO

LOCAL

DATA

XVII Automobilia

Aveiro - Parque de
Exposições

23 e 24 de Maio

Passeio de Inverno
“Dia dos Namorados”

Santarém e
Almeirim

15 de Fevereiro

AutoClassico

Porto - Exponor

3 e 5 de Outubro

“Encontro com a
Natureza”

Parque Biológico de
Vila Nova de Gaia

17 de Maio

Passeio de Primavera
“Rota do Douro
Vinhateiro”

Região demarcada
do Douro

27 e 28 de
Junho

“Encontro com a
Natureza”

Viana do Castelo

12 de Julho

Passeio de Verão
“Vamos comer Vitela”

Arouca

13 de Setembro

Passeio de Outono
17º Aniversário do
Clube

Entroncamento

8 de Novembro

3ª Évora - Cidade do
Automóvel Antigo e
Clássico

Évora - Rossio de
S. Brás

14 e 15 de Novembro

Eventos de carácter social e lúdico - Parte integrante da nossa vida clubista, os nossos encontros continuarão a ter um lugar de
destaque. Aqui fica a listagem dos eventos que pretendemos realizar durante o ano de 2009.
Domingadas Fiatistas - Ao terceiro Domingo de cada mês a
partir das dez e meia da manhã, as máquinas continuarão a sair e
a levam-nos a tomar o pequeno almoço com os amigos.
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XI PASSEIO CIDADE DE TOMAR
A Participação do nosso Clube nas várias Edições do Passeio
Cidade de Tomar é já uma tradição.
Trata-se de um Passeio organizado pela Templa Sport, ao qual
o nosso clube se tem associado e, como se trata de um evento
aberto a todo o tipo de clássicos, é a oportunidade, para quem os
tem, de utilizar veículos que não sejam Fiat.
A data do Próximo passeio ainda não está definida, mas a sua
realização é quase certa. Por isso, mantenha-se atento aos próximos FIATISTAS, pois logo teremos notícias sobre data e programas deste evento.

FEIRAS DE BRINQUEDOS ANTIGOS E DE
COLECÇÃO NO HOTEL TUELA - PORTO
O Calendário das próximas Feiras do Brinquedo e de Colecção,
que decorrem normalmente no Hotel Tuela, no Porto, já têm as
suas realizações para o corrente ano agendadas. A primeira realizou-se a 10 de Janeiro e as seguintes serão a:
•
14 de Março
•

20 de Junho

•

19 de Setembro

•
28 de Novembro
Apareça no Hotel Tuela entre as 10.30 e as 18.00 horas. A
entrada é livre. Informações: Sr. Rui Baltar - 963 038 737

AVISO DE PAGAMENTO DE COTAS
Estão a chegar a vossas casas os avisos de pagamento para
quotas e seguros. As datas limite de pagamento para quotas e
seguros, são diferentes. Pagando já na totalidade evita esquecimentos. No aviso estão indicadas as formas de pagamento.
Aconselha-se uma leitura atenta, dos os alertas relativos ao
pagamento por transferência bancária.

BOAS VINDAS AOS NOVOS “FIATISTAS”
A melhor forma de começar o novo ano, é tornar-se Sócio do
FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL. E como em “Ano novo
vida nova”, dá-mos as boas-vindas aos novos FIATISTAS e esperamos que a participação nas actividades do nosso Clube façam
mesmo parte das vossas vidas.
564 - Roberto Soares - Fafe
565 - José Manuel Barbosa Silva - Rio Tinto
566 - Paulo Jorge Nogueira Alves - Celorico de Basto
567 - Vasco Miguel Lopes Ferreira - Santa Maria da Feira
568 - Paulo Sérgio da Silva Felizardo - Águeda
569 - João Gomes Ribeiro - Albergaria-a-Velha
570 - Manuel Feliciano Silva Costa - São Pedro de Fins
571 - Joaquim Pedro Vieira Roso Ferreira - Marinha Grande

ÚLTIMA HORA
PARTICIPAÇÃO NA I FEIRA DE AUTOMOBILIA E
MOTOBILIA DA BAIRRADA EM
O
OLIVEIRA DO DOURO
NÇÃ
AT E
Pouco antes do fecho desta edição, ficamos em condições de
confirmar a nossa presença neste certame, que se irá realizar nos
dias 7 e 8 de Fevereiro no Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro.
Os horários são: Dia 7 das 10.00 ás 22.00h e dia 8 das 10.00 ás
21.00h. Entre outras atracções, está anunciada uma exposição
com parte da “maior” colecção particular nacional! Desde já temos
a agradecer ao nosso sócio Paulo Felizardo, que nos comunicou a
realização deste evento e se colocou inteiramente ao nosso dispor
para colaborar no que fosse necessário. Obrigado Paulo e dia 7 lá
estaremos. Apareça e visite o nosso stand...

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE SÓCIOS
Traga um amigo para sócio...e ainda ganha dinheiro com isso!!!!

A fila já vai longa...

Por cada sócio angariado ganhe um vale de €10 a ser descontado em cotas ou encontros do
Clube. O seu nome e número de sócio deverá constar na proposta no novo sócio onde diz
“Proponente”. O vale irá ter a sua casa. Ajude o nosso clube a crescer. O Clube agradece ...
FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL - SEDE: PRAÇA DAS FLORES, Nº 23, LOJA 63 PORTO
Endereço de correio - APARTADO 4829, 4014-001 PORTO / Endereço electrónico - fiat_classicos@mail.pt
Contactos: Jorge Carvalho (Presidente), 968099464 / Nuno Lucena (Vice-presidente), 918340300

