EU E O MEU LAND ROVER
José Almeida | Sócio Nº 1266 CLRP
BI: 9258563
Local de Nascimento: Guarda
Residência actual: Lisboa
Proﬁssão: Engenheiro Mecânico

Passatempos:
Gosto de captar os momentos da vida
em Fotograﬁa, de Viajar e conhecer o mundo,
de ouvir Música o dia todo, mas acima de
tudo, gosto de automóveis, e em particular
de Land Rovers.

Revista preferida:
Qualquer uma que me desperte para
as coisas boas da vida, mas a National
Geographic em especial, porque me dá
a conhecer o que de mais bonito tem
o nosso planeta.

Filme preferido:
“Cinema Paradiso”. É como que um
auto-retrato e impressiono-me cada vez
que o vejo.

Bebida preferida:
A que mais se adequar a cada momento,
mas a que me satisfaz mais é a água,
e da fonte, de preferência.

Restaurante preferido:
Aquele onde possa descobrir os sabores
genuínos de cada lugar que visite.
Se tiver mesmo que escolher um,
o do Sr. “Manuel Azinheirinha” perto de
Montemor-o-Novo. Um verdadeiro hino
ao Alentejo e à sua cozinha.
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ENTREVISTA
CLRP: Signiﬁcado da palavra Land Rover?
Começou por ser “trabalho” quando comprei o primeiro Serie 2A, porque depois
demorei mais de dois anos a reconstruí-lo,
mas hoje, rima sobretudo com aventura,
evasão e descoberta de novos lugares,
especialmente aqueles onde outros veículos gostariam de chegar mas não
conseguem.

CLRP: De quantos
Land Rovers já
foste proprietário?
Na escala 1:1, cheguei
a ter 9 ao mesmo tempo,
mas hoje tenho 5.
Noutras escalas, ultrapassa os trezentos.

CLRP: Onde começou ou nasceu
a paixão por Land Rovers?
Numa aldeia do concelho da Guarda,
que considero como o meu lugar de
pertença, chamada Avelãs de Ambom.
Quanto tinha 6 anos, lembro-me de ver
chegar um grupo dos Bombeiros Voluntários da Guarda numa pick-up Serie 3
109, com o pneu em cima do capot do
motor, e aquela silhueta ﬁcou-me para
sempre gravada.

CLRP: Deﬁne um Land Rover
Todos são fantásticos cada um à sua maneira, mas o Range Rover Classic é o meu
favorito, e merece para mim apenas um
adjectivo: Inigualável!
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ENTREVISTA (continuação)

CLRP: Deserto ou Montanha (com
ou sem redutoras)?
Os dois, desde que experimente a vastidão da paisagem e me sinta longe de
tudo. Se para isso tiver que ir com redutoras, melhor. Sinal de que estou num sítio
mesmo difícil e inatingível para os “outros”.

CLRP: Sítio preferido para fazer todo
o terreno em Portugal?
A Serra da Estrela por ser um encanto e uma
caixa de surpresas em qualquer altura
do ano.

CLRP: Qual foi a maior aventura com um Land Rover?
A ida a Marrocos em Agosto passado, com alguns amigos. Uma viagem inesquecível, apenas por bons
motivos.

CLRP: Qual é a tua opinião sobre o Clube Land Rover de Portugal?
É o local natural onde se podem e devem reunir todos os aﬁcionados da marca. Deve ser o catalizador desta
paixão que temos em comum, para dinamizar actividades e iniciativas que mantenham
o verdadeiro espírito Land Rover.

CLRP: Sugestões?
Recuperar a história da marca em Portugal, de modo a
dar a conhecer a mística da
marca, especialmente aos
novos associados e proprietários de Land Rovers.
Promover acções (não necessariamente passeios) que incentivem o encontro e a troca de
experiências entre os associados:
feiras de trocas, dias da marca,
encontros de clássicos....
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