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Clube ScoobyPT apresenta: 

Encontro Nacional Subaru Impreza 2011 
 

 
 
 

Exmos. Senhores, 
 
     Serve a presente para informar que se irá realizar nos próximos dias 1 e 2 
de Outubro em Fátima um Mega Encontro Nacional de proprietários e 
admiradores da marca Subaru, destacando o emblemático e bem sucedido 
modelo Impreza, vencedor de muitos Mundiais de Rally. 
 
     Em nome da Direcção do Clube ScoobyPT e no âmbito da organização e 
realização deste Evento, solicitamos o vosso contributo na publicação e 
divulgação desta informação e/ou reportagem do Evento. 
  
Programa: 
 
1 de Outubro - Aeródromo de Fátima (Giesteira), Gymkhana, Perícia, 400m. 
 
2 de Outubro - Rally de Regularidade na Serra d’Aire. 
 
     O programa é reforçado por diversas surpresas preparadas em conjunto 
com vários patrocinadores. Inclui refeições, alojamento no Hotel Lux Fátima 
Park****, ofertas aos participantes e troféus aos vencedores. 
 
     As inscrições encontram-se abertas no site do Clube: www.scoobypt.net  
 
     É com grande entusiasmo que entramos em contacto convosco, esperamos 
cerca de 100 participantes. Agradecemos, desde já, a vossa disponibilidade e 
colaboração.
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     O Clube ScoobyPT é uma associação com 8 anos de existência que reúne 
proprietários e apreciadores de automóveis Subaru, nomeadamente, do 
emblemático modelo Impreza, vencedor de muitos mundiais de Rally. 

     O Clube ScoobyPT considera que a realização destes Eventos em 
condições de segurança contribui para que a paixão automóvel se possa 
dignificar e se desenvolver de forma civilizada e sem riscos, mais valoriza 
o são convívio e espírito de camaradagem. 

     Ao longo dos anos contam-se os muitos Eventos de sucesso que 
percorreram o país de Norte a Sul e Ilhas. 

    O Clube ScoobyPT é internacionalmente reconhecido por clubes homólogos 
e destacado pelo seu comportamento social. Tendo neste momento 170 
associados e 1100 membros registados dos 7 aos 77 anos de idade que 
marcam a diferença pela sua filosofia de entreajuda e orientação multicultural. 
A vertente social é fortemente valorizada, privilegiando acções de solidariedade 
para com crianças e jovens carenciados. 

      A prevenção rodoviária, o cumprimento do código da estrada e a conduta 
do condutor fazem parte integrante dos valores do Clube. Neste campo são 
proporcionadas algumas experiências, tais como a formação em práticas de 
condução defensiva e simulacros de intervenções de emergência. 

     Historicamente possuímos uma extraordinária reputação entre os 
organismos oficiais que connosco colaboram na realização destes mesmos 
eventos. 
 
     Antecipadamente gratos pela vossa melhor atenção e celeridade, colocamo-
-nos inteiramente à vossa disposição para qualquer contacto ou informação 
adicional. 
 
Com os meus melhores cumprimentos, 
 
     Luís Araújo – Presidente do Clube ScoobyPT 


