
  
 
Caro sócio, 

Como é do conhecimento da generalidade dos associados do Alfa Romeo Clube de Portugal, 
vamos celebrar este ano o nosso 20º aniversário. É um marco importante na história desta 
associação e queremos marcar este aniversário com algumas novidades. Estando, infelizmente, 
limitados pelas regras de confinamento causadas pela Covid-19, decidimos inovar um pouco na 
forma como nos dirigimos aos sócios: as Newsletters regulares passam a ser enviadas em formato 
PDF e passam também a estar disponíveis no nosso site. Esperamos que, desta forma, a 
mensagem possa ser transmitida num contexto mais agradável e, simultaneamente, 
incentivamos o uso do nosso renovado site. 

Na Newsletter deste mês, pedimos a Vossa especial atenção para os seguintes aspectos: 
Confirmação da distribuição dos Novos Cartões de Sócio; Inquérito para atualização da Base de 
Dados do ARCP; Assembleia Geral a 13 de Março; Plano de Actividades para 2021; Novo Protocolo 
de parque de estacionamento na zona do Grande Porto e, finalmente, Quotizações para 2021 e 
2022. 

 

 

 

 
O Clube remeteu o novo Cartão de Sócio, aos associados 
que ainda o não tinham recebido. Este novo cartão foi 
enviado dentro do envelope que todos deverão ter 
recebido no Natal, contendo um postal natalício e uma 
mensagem da Direcção do ARCP. 

Agradecemos a todos aqueles que não receberam o seu 
novo cartão que nos contactem. 

 

 

 

 

Ao fim de vinte anos, julgamos importante atualizar a nossa Base de Dados e, simultaneamente, 
confirmarmos a aderência do Clube ao Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(RGDP).  

Sabemos também que as viaturas, que são propriedade dos nossos associados, vão mudando 
com o decorrer dos tempos. É uma situação normal, mas que o Clube não acompanha de uma 
forma regular. Desta forma, sentimos que é particularmente importante a atualização da lista de 
viaturas presentes no Clube.  

Novos Cartões de Sócio 

Base de Dados ARCP  



  
 
São muitas as vantagens do conhecimento integral das vossas viaturas, pois elas são um dos 
pilares da existência deste clube. Este conhecimento permitirá a definição de eventos mais 
adequados às viaturas presentes, especialmente na situação pandémica que vivemos.  

Após a conclusão desta atualização, enviaremos a todo os sócios 
a lista das viaturas, bem como uma análise estatística. 
Finalmente, é importante referir que neste inquérito facultamos 
a possibilidade de fazer esta atualização, da lista de viaturas, em 
anonimato: caso o sócio deseje que não seja publicado o nome 
do proprietário e a matrícula na lista a enviar aos sócios, poderá 
fazê-lo. 

Pedimos, desta forma, que todos os sócios atualizem os seus 
dados, bem como o das suas viaturas, respondendo ao inquérito 
no seguinte link:  

https://forms.gle/SGLX8wJAATTQKgCP8 

Para mais esclarecimentos, não hesite em contactar-nos. 

  

 

 

 

 

Uma das prioridades que definimos para este ano foi a necessidade de realização de uma 
Assembleia Geral.  

Como sabem a situação pandémica e a legislação produzida impediu o Clube de realizar eventos 
bem com a Assembleia Geral ordinária de 2020. Após um processo complexo de organização, e 
para que não passe mais um ano, os órgãos sociais do Clube estão empenhados em realizar uma 
Assembleia Geral ordinária a 13 de Março de 2021.  

Estamos cientes das dificuldades que esta pandemia nos coloca, mas julgamos imprescindível: 1) 
a apresentação dos relatórios de contas em falta; 2) a alteração de Estatutos, que ficou suspensa 
em 2019; 3) quotizações referentes a 2021 e 2022 e 4) ratificar a cooptação do sócio João Faria 
Gomes Coelho, devido à demissão por motivos familiares do nosso estimado sócio António 
Pissarra, cujo apoio e colaboração voltamos a agradecer. 

Brevemente irão receber a Convocatória e uma missiva do estimado Presidente interino da Mesa 
da Assembleia Geral explicando, em detalhe, o processo que permitirá realizar a referida AG, no 
actual contexto de pandemia, processo esse já utilizado por outros clubes e Associações. 

 

Resumidamente, de forma a cumprir os diversos passos necessários, apresentamos o seguinte 
calendário: 

1. Até dia 15 de fevereiro será expedido por correio a Convocatória para a AG a todos os sócios. 
Juntamente com esta convocatória seguirão: o boletim de voto por correspondência bem 

Assembleia Geral  



  
 

como um envelope de resposta selado. Paralelamente serão enviados todos os documentos 
relativos aos pontos da Ordem de Trabalhos (OT) por e-mail.  

2. Até 23 de Fevereiro os sócios deverão colocar por e-mail ou CTT as questões que queiram 
ver esclarecidas pela Direcção e pela MAG relativamente aos pontos da OT. 

3. Os órgãos sociais irão responder a todas as perguntas recebidas, compilando todas as 
perguntas e respostas num único documento que será enviado a todos os sócios do Clube 
preferencialmente por via eletrónica, até dia 1 de Março de 2021 

4. Entre os dias 2 de Março e 8 de Março de 2021 (data do selo dos correios), encontra-se 
aberto o período de votação por correspondência.  

5. Dia 13 de Março realização da AG, na qual quem desejar poderá comparecer apenas para 
exercer o direito de voto presencial, esta AG não terá debates presenciais. 

 

 

Esta foi a forma encontrada pela Direcção e pela Mesa da AG, para podermos realizar a AG e 
regularizar a aprovação de vários documentos essenciais para a gestão do Clube. 

Será uma AG cujos debates dos diversos temas não serão presenciais, mas sim por escrito. Será 
dado o conhecimento a todos os sócios (via email) das respostas a todos as questões por estes 
levantadas. As votações serão preferencialmente por correspondência, ao abrigo do Artº 11 nº 7 
dos actuais Estatutos. No entanto, quem pretender exercer esse direito presencialmente poderá 
também fazê-lo. 

 

 

 

 

Confiamos na vossa compreensão e condescendência para quaisquer inconvenientes que esta 
situação possa causar. Estamos confiantes que esta solução permitirá concluir um processo 
vital para a boa gestão do Clube.  

 



  
 
 

 

O actual estado pandémico não nos permite neste momento comprometermo-nos com um 
programa de actividades para 2021. Neste momento apenas podemos partilhar convosco que 
temos muita vontade de voltar à estrada com todos vós e que gostaríamos de; organizar alguns 
eventos com participação limitada de forma a evitarmos grandes ajuntamentos de pessoas; 
realizar o dia Alfa de 2021 e comemorar condignamente o vigésimo aniversário do Clube; realizar 
uma Festa de Gala para encerrar o ano e comemorar, se for o caso, o regresso a uma normalidade 
possível.  

Se e quando for possível concretizar algum destes desejos, voltaremos ao vosso contacto. 

Vamos ainda assim tentar organizar as seguintes iniciativas de Certificações em conjunto com o 
Museu do Caramulo em 2021: 
 

 

 
 

Algarve:    23 de Outubro 
Aveiro:    27 de Novembro 
Braga / Guimarães:  20 de Novembro 
Bragança / Vila Real:   4 de Dezembro 
Castelo Branco:   23 de Outubro 
Coimbra:    11 de Dezembro 
Funchal:    27 de Novembro 
Guarda/Covilhã:   6 de Novembro 
Leiria:     13 de Novembro 
Lisboa:    27 de Novembro  
Porto:     11 de Dezembro 
Viana do Castelo:   30 de Outubro  

 
 

 

 

Como é do conhecimento geral, o Clube tem neste momento 160 avenças de estacionamento na 
zona de Lisboa, estando ainda disponíveis alguns lugares. No sentido de alargar esta oferta de 
parques, a todo o território nacional, apresentamos uma nova proposta de Parque de 
Estacionamento na região do Grande Porto: 

• Disponibilidade de espaço para 30 viaturas; 
• Valor por viatura 27,50€; 
• Custo (único) do cartão no valor de 5,00€;  

 Localização do parque:  

Parque de Estacionamento do Museu  
Av. Soares de Moura 70, 4560-499 Penafiel 
 

Poderá consultar, no nosso site, a lista de PROTOCOLOS EXISTENTES, carregando neste link:   

https://alfaromeoclubedeportugal.com/o-clube/acordos/ 

Plano de Actividades: 2021  

Protocolos  



  
 
 

 

Estatuariamente as quotas vencem-se no 1º dia de Janeiro de cada ano, podendo ser liquidadas 
até 31 de Março sem penalizações nem sanções (artº 7 nº 1). Este ano o pagamento atempado 
permite beneficiar da redução no valor das quotas dos associados efectivos, ou dos associados 
que beneficiem de protocolos, de 50,00€ para 40,00€ 

As quotas de acordo com as várias categorias de sócios em vigor são: 

• Efectivos:    50,00€ (40,00€, se pago até 31 Março) 
• Qualquer categoria com protocolos: 50,00€ (40,00€, se pago até 31 Março) 
• Aderentes, Estrangeiros e Ilhas:  20,00€ 
• Menores:    5,00€ 
• Institucionais:    100,00€ (75,00€, se pago até 31 Março) 
• Honorários:    0,00€ 
• Joia de admissão:   10,00€  

 

Existe ainda a possibilidade de fraccionamento do pagamento da quota ente 1 Janeiro e 31 
Março, mediante requerimento dirigido à Direcção do Clube. 

 

IBAN: PT50 0033 0000 4520 9258 2200 5 

Clube Alfista de Portugal, Millennium BCP 

Após pagamento, pedimos o favor de enviarem comprovativo para o e-mail do Clube 
(alfaromeo.clube@gmail.com) com descritivo e o vosso nº de sócio. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

https://alfaromeoclubedeportugal.com/

https://www.facebook.com/AlfaRomeoClubedePortugal/

https://www.youtube.com/channel/UCkoHMURNt5_lawalrYR01iw

https://www.instagram.com/alfaromeo.clube/

Quotizações 2021/2022 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

A Direcção do ARCP 

 


