EU E O MEU LAND ROVER
Horácio Dias | Sócio Nº 001 CLRP
BI:
Nasci e residi em Lisboa até 1987, altura em que me
mudei para Colares onde ainda moro, com muito prazer.

Proﬁssão:
Sou reformado da TAP onde fui tripulante, tornei-me
empresário. O meu negócio actual são Seguros. Tenho
uma sociedade de mediação de seguros.

Prato preferido:
Coisas triviais: Bacalhau cozido com batatas, grão e
couve galega, jardineira de chocos, pasteis de bacalhau com arroz (malandrinho) de grelos, etc. etc.

Bebida preferida:
Água fresquinha e cristalina.

Sítio preferido para passar férias em Portugal e no mundo:
Pergunta difícil! Em Portugal, se calhar por viver num local com serra (a maravilhosa Serra de Sintra) e
praias, onde os outros vêm de férias, considero-me sempre em férias cá estando, assim tenha tempo para
isso! No estrangeiro e por ter, enquanto tripulante da TAP, viajado para bastantes países, não tenho um mas
vários locais para onde gosto ir. Nova Iorque é incontornável não ir lá de vez em quando. Rio de Janeiro,
a cidade maravilhosa, idem. O Canadá, que espectáculo! Que inveja eu tinha, na altura que ia a Montreal,
do Chefe de Escala da TAP que, de vez em quando estava de folga, à pesca, nos Grandes Lagos, para
onde ele ia com uma avioneta alugada equipada com ﬂutuadores! E Moçambique! E ilhas como as
Maurícias! Só não quero que ﬁquem com inveja por eu ter bilhetes de borla!

Local preferido em Portugal para fazer todo terreno e no planeta:
Em Portugal o que eu gostava mais já não se faz por não ser autorizado - corta-fogos da Serra de Sintra e
praias no Inverno! No planeta, tenho a “panca” dos desertos. Já ﬁz Oman,o Sahara de Marrocos várias
vezes, o Sahara Ocidental e Mauritânia, tendo feito um passeio maravilhoso com o CLRP até ao Senegal!
Tendo “estaleca” gostaria muito de ir ao da Líbia e, mais difícil ainda, ao da Namíbia.

ENTREVISTA
CLRP: Para si o que representa a palavra Land Rover?
É uma marca de veículos todo-o-terreno que tem uma mística que magistralmente foi descrita pelo Carlos
Duarte, (que juntamente comigo e com o Mário Machado da Graça criaram o Clube), e que passo a descrever:
os Land Rover, por todo o mundo, com lealdade serviram agricultores, bombeiros, aventureiros exóticos,
exércitos, polícias, ladrões, viajantes solitários, padres e freiras, artistas de cinema, médicos, enfermeiros,
românticos, arqueólogos, Reis, Presidentes e Papas. Quem for membro do Clube, por favor leia o que vem
escrito na parte de trás do cartão de membro!
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ENTREVISTA (continuação)

CLRP: De quantos Land Rovers já foi proprietário?
7 ( 1 serie IIa, 2 Defender e 4 Range Rover).

CLRP: Qual o Land Rover Preferido?
O meu actual Defender 90 TD5.

CLRP: Qual o Land Rover que o marcou mais até hoje?
Este atrás mencionado.

CLRP: Porquê?
Porque é o rei de todo o terreno e por estar muito bem equipado e preparado dá-me um prazer muito
especial.

CLRP: O que acha do Clube Land Rover de Portugal?
Por ter sido um dos fundadores do Clube tenho diﬁculdade em tecer-lhe elogios que não parecessem
elogios a nós próprios. O que é certo é que graças à dedicação de quem após nós veio o Clube tem-se
mantido com pujança! Os meus parabéns à actual direcção que tem tido particularmente a capacidade
de realizar eventos imaginativos e muito bem realizados proporcionando aos sócios aquilo de que eles
mais gostam!

CLRP: Qual o sítio em Portugal em que não fez todo o terreno e onde gostaria de fazer?
Gostaria muito de fazer um Portugal de Lés a Lés, nem que fosse por etapas! Também gostaria muito
de fazer todo-o-terreno nos Açores!
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