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Lisboa, 09 de Junho de 2011 
 
Estimados Amigos e Associados, 
 
Na sequência do nosso programa de actividades, o mês de Julho será o do 5º Passeio 
Nocturno a Sintra, que já se tornou um clássico no âmbito das nossas actividades anuais. 
 
Aproveitamos este evento, para dar inicio ás comemorações do 10º Aniversário do ARCP, que 
culminaram com um grande e apoteótico jantar de encerramento anual, para entrega de 
prémios, no dia 26 de Novembro que estamos certos que vos irá perpetuar na memória! 
 
Assim sendo, este ano para além de abrir esta iniciativa como habitualmente, a outros Clubes 
congéneres, lançamos um repto para estarem presentes, a vários pilotos consagrados de 
várias épocas de Ralis e de Velocidade, para juntamente com os nossos Associados, 
mostrarem os seus “talentos” numa regularidade de média, pois em velocidade já os 
conhecemos a todos… Todos os convidados, felicitaram-nos pela iniciativa e mostraram uma 
grande satisfação, em poder estar presentes. Só irão faltar á chamada, aqueles que na mesma 
data irão estar envolvidos em provas dos seus campeonatos. Só por isto, a noite de Sintra já é 
um sucesso para a história do ARCP.  
 
Já temos confirmado a presença dos seguintes nomes: Mário Silva, Pedro Couceiro, Manuel 
Gião, Aníbal Rolo, Rui Madeira, Armindo Araújo, Rodrigo Gallego, José Arantes, Rufino Fontes, 
António Onofre, Bento Amaral, José Pedro Borges, Giovanni Salvi, Duarte Félix da Costa, Rui 
Bevilacqua, Bernardo Sá Nogueira e a confirmar em breve o Pedro Lamy!!!  
 
Mas é claro que para o sucesso ser pleno, faltam todos Vós, com as Vossas belas máquinas! 
 
Este ano, tivemos uma particular atenção, ao factor risco já que embora com pouco 
movimento, as estradas não deixarão de estar abertas ao trânsito normal e não queremos que 
aconteça algo que manche a Vossa alegria de participar e uma iniciativa do ARCP. 
 
Mais uma vez e, por razões logísticas de controlo de estrada, horários a e lotação do 
Restaurante, vos pedimos que façam as Vossas inscrições dentro dos prazos e rapidamente! 
 
Mais informamos, que embora estivesse previsto, fazermos no ultimo sábado deste mês uma 
Marina de Alcântara, comemorativa dos 40 Anos do GTV, sob a égide – GTV Convida, pela 
proximidade das datas dos dois eventos e, para não tirar o “brilho” que cada um deles merece, 
vamos adiar este iniciativa para a Marina de 29 de Outubro. 
 

Saudações Alfistas 
 
 

 
 
 
 


