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NEWSLETTER
do
Clube Citroën Clássico de Portugal
Nº 2 – Outubro de 2015
Caros Consócios
Tal como prometido o nº 2 da nossa Newsletter está aqui.
No final de Setembro, tivemos mais uma edição nos nossos
Pequenos Almoços Citroen, com Feira de Trocas, na Doca do
Espanhol em Alcântara. O número de participantes vai
aumentando, bem como as conversas sobre a Citroen. A
variedade foi a nota, com modelos tão variados como DS,
Visa, CX, Xantia, 2CV, C15, e AX. Uns mais antigos e Clássicos
de pleno direito outros que para lá caminham. Podem sempre
confirmar os nossos encontro na página de Eventos no
Facebook do Clube.

Para final de dia fomos à Autoclássico na Exponor. Este ano,
devido às eleições não foi possível estarmos presentes com
um Stand próprio, mas em 2016 lá estaremos:

Em Outubro o nosso Pequeno Almoço cruza-se com o
Aniversário do DS e será a 25, no local habitual. Mas antes
vamos nos concentrar no Centro de Lisboa. O programa está
mais à frente nesta Newsletter.
No inicio deste mês fomos também ao passeio do Filinto Mota
no Porto. Um evento de eleição para todos os Citroën,
clássicos ou não clássicos. Para o ano voltaremos certamente
e agradecemos aqui publicamente a simpatia com que a
equipa da Filinto Mota nos recebeu.

Mas a Sul também tivemos eventos e a nossa equipa de
reportagem esteve lá. A Parada de Clássicos de Lisboa,
organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Costa Azul,
levou alguns belos modelos da nossa marca de eleição à Av.
da Liberdade.
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E quanto a novidades nas miniaturas (e como prometido)?
As Miniaturas que apresentamos aqui podem, querendo
comprar, ser solicitadas ao nosso parceiro M43. Participem
enviando-nos fotos das vossas novidades.

Esta e as outras reportagens podem ser vistas na nossa página
do Facebook em Fotos Filinto Mota, Autoclássico, e Parada.
Mas Outubro é mesmo o mês do DS e por isso ele é hoje o
tema da nossa primeira reportagem - Restauro Citroen.

Uma Citroen 23R série U carrosseada por Driguet, ou uma
U23 BUS Torpedo de 1946, são algumas dessas novidades.
Bem como o SM Mylord Chapron. Modelos singulares.

Este DS foi descoberto em mau estado, mas após 4 anos de
paciente e minucioso restauro ficou como podem ver nas
fotos. O nosso sócio Marcos Soveral não deixa pormenores ao
acaso e o resultado é uma viatura 5 estrelas. É, também para
isto, que cá estamos. Para vos ajudar, em tudo que é possível,
a restaurar os vossos Citroën. Façam nos chegar as vossas
dúvidas. E os vossos restauros, claro!

Finalmente o grande evento para este mês. Os 60 anos do DS,
em que o Clube Citroën Clássico de Portugal vai organizar um
Desfile, o seu habitual
café da manhã, um
almoço e ainda uma visita
ao Museu do Clube
Português de Automóveis
Antigos
em
Oeiras. Um programa
completo, que podem
acompanhar aqui - 60
Anos DS – ou através da
hashtag #60aDS.
Inscrição e Programa

Não é sócio do CCCP? Preencha a ficha aqui.
Parceiros:

Mais fotos podem ser vistas na nossa página do Facebook em
Restauro DS.
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