Clube Automóvel da Marinha Grande
EDITORIAL

Agenda 2019

Caríssimos associados,
Mais um ano e aqui estamos a comemorar os 49
anos de vida do nosso Clube Automóvel da Marinha
Grande. O legado que nos foi deixado pelos nossos
antecessores não facilita em nada a nossa vida. O
nível elevado de organização, profissionalismo e
competência com que sempre granjearam o nosso
clube, “obriga-nos” a manter esse mesmo nível, o
que nem sempre é fácil.
Ao mesmo tempo, é um orgulho enorme para todos
nó fazer parte da vida deste clube e muitas vezes é
aí que vamos buscar as “forças” necessárias para
levar a cabo os desafios permanentes que nos são
colocados todos os anos .
Este ano o nosso Rali Vidreiro Centro de Portugal,
terá uma data pouca habitual em relação aos
últimos anos, mas a coincidência nas datas com a
realização do Rali de Portugal obrigou-nos a esta
mudança, realizando-se a prova no fim de semana
de 5 de Outubro. Teremos também uma prova a
contar para o Campeonato de Ralis Centro, contudo
a localização do mesmo ainda não está
completamente definida.
Não quero deixar de referir que estamos a realizar
uma campanha de novos sócios, bem como
realizamos protocolos com várias entidades, para
assim podermos servir melhor os nossos sócios.
Contamos cada vez mais com todos vós.
Para todos, uma vez mais, toda a nossa gratidão e o
desejo de um óptimo Ano de 2019.
O Presidente da Direcção
Nuno Jorge Verdingola Borges Pinto
Nota: Anexa-se as quotas anuais a pagamento,
referentes, em alguns casos, a mais do que um
ano.
Solicita-se a v/compreensão e agradecemos o
pagamento
através
do
Multibanco
ou
directamente na sede do CAMG, ou através do
cobrador, podendo neste caso, ser efectuado o
pagamento faseado.

21 de Janeiro

49º Aniversário C.A.M.G.
18 de Março

Assembleia Geral de Sócios
06 de Abril

19º Encontro de Clássicos e
Desportivos
13 de Julho

Rallye CAMG
04 e 05 de Outubro

Rallye Vidreiro Centro de Portugal –
Marinha Grande

49º Aniversário do C.A.M.G.
Programa
Dia 21 de Janeiro (Segunda-feira):
21h30 - Cerimónia comemorativa de
Aniversário, na sede do clube;
Dia 03 de Fevereiro (Domingo):
13h00 – Almoço de Aniversário
Hotel Mar & Sol – S. Pedro de Moel
Cerimónia comemorativa aos sócios com
25 anos de filiação
Inscrições através dos tlms. 965 865 248 /
918 653 691 ou geral@camg.pt

Dia 06 de Abril (Sábado)
09h00 - 19º Encontro de Clássicos e
Desportivos
Inscrições através dos tlms. 918 332 357,
918 653 691 ou geral@camg.pt

