
Caros Associados,

Estamos de volta, com mais uma edição da nossa Goldwing 
Noticias.

Foi com o sucesso da primeira edição, que voltamos de novo, com 
mais notícias do mundo Goldwing, dentro e fora de Portugal.
Uma vez mais, a colaboração de todos é sempre benéfica para 
que tudo funcione mais facilmente e para que este projeto se 
prolongue, por muitas mais edições.
O GWCP acaba mais um ano com uma excelente percentagem 
de entradas de novos membros em relação a todos os anos 
anteriores. Damos desde já os nossos parabéns a todos os novos 
membros por quererem fazer parte desta família.
Não menos importante são os membros já existentes, que das mais 
variadas formas, foram acolhendo todos os recém entrados que 
em cada evento iam participando ao longo deste ano em que todos 
estamos de parabéns pelas excelentes participações, quer nos 
eventos nacionais quer internacionais.
Também, é de relembrar a colaboração dos vários associados, 
que ao longo do ano, foram colaborando com a organização 
dos eventos, pelo que deveremos estar gratos, pelo seu tempo 
dispensado e pela excelente organização, que todos tiveram em 
cada um deles.

Internamente, superamos as expectativas em todos os eventos com 
uma excelente participação em relação a anos anteriores.
Internacionalmente, foi ainda melhor, pois tivemos uma excelente 
participação internacional, conseguindo assim, chegar a um dos 
lugares do podium, feito nunca antes alcançado e para a qual, 
todos os membros do GWCP devem estar orgulhosos felicitando 
todos os participantes que levaram o nome do GWCP, além 
fronteiras, em todos os Treffens.
Estamos muito próximos de 2020 ano que será muito importante 
para o GWCP, quer pelo facto de haver eleições para uma nova 
direcção para o próximo biénio, quer pela nossa XXV Internacional, 
evento de grande relevância para o êxito do GWCP.
Estou certo de que todos vamos “remar” para o mesmo lado, de 
forma a ser mais um ano de excelência para o GWCP.
A vossa participação nos deveres como associado são 
fundamentais para o bom desenvolvimento do GWCP.
Aproxima-se uma época de festas, pelo que não poderia deixar 
acabar este meu texto, sem vos desejar, um Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo.

O presidente, 
Marco Ribeiro

808 200 201Nº Azul
Custo de chamada local

info@alukit.pt
Varandas de Vidro
Coberturas
Pérgolas bioclimáticas
Jardins de Inverno
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Companheiros,

H à algum tempo em conversa com um Companheiro Winger 
este fez uma critica negativa à revista anterior considerando 
tratar-se de uma feira de vaidades.

 Fiquei a meditar no tema, será que estamos a ir pelo 
caminho errado? 
 A questão deixou-me preocupado!...
 Após um período de reflexão conclui que não, concluí que 
estamos no caminho certo.
 Ser proprietário da melhor mota do mundo é só por si um 
motivo de vaidade.
 Ser proprietário de uma Goldwing é motivo de vaidade 
seja qual for o modelo e são já vários a circular por esse mundo 
fora, 1000, 1100, 1200, 1500 e 1800 nas suas várias formas e 
apresentações.
 A mota de cada um de nós é a nossa mota, a nossa 
Goldwing, porque muitas estão personalizadas e quase poderíamos 
identificar o proprietário olhando para cada uma delas.
 Alguns Wingers deram voltas ao mundo, que vaidade!...
 Muitos de nós têm passeado por essa Europa fora e não 
só, que vaidade!...
 Vamos aos Encontros Nacionais e Internacionais do 
nosso Clube e de outros no estrangeiro, que vaidade!... 
 A definição de vaidade aponta para um excesso, mesmo 
uma futilidade.
 

 
 Mas será que sentir vaidade por ser proprietário e passe-
ar numa Goldwing é um excesso e uma futilidade? 
 Respondo que não, eu próprio me sinto muito vaidoso 
quando elogiam a minha Goldwing e não por futilidade mas pelo 
prazer que isso me acarreta.
 Neste número da revista continuamos com as nossas vai-
dades, um artigo de três fundadores do nosso Clube, António Maria 
Magalhães, sócio nº 1, Ângelo Fontes, sócio nº 2 e Mário Alberto 
Lopes, sócio nº 3.
 Uma acompanhante, a Henriqueta Dias, fez o favor de 
nos escrever sobre uma viagem realizada por vários Wingers em 
Maio e Junho passado que incluiu o Treffen de Espanha e França.  
 Temos outro artigo sobre uma visita à Capadócia e 
artigos vários de interesse para as nossas Goldwings. 
 Desejo e espero que ler esta revista vos dê tanto prazer 
como nos deu colocá-la nas vossas mãos.
 Vamos continuar sempre tentando melhorar transmitindo 
o que de melhor há sobre as nossa motas.

Bem hajam.

António Godinho

Nota de abertura

Dê a sua Empresa ou Atividade
a conhecer aos nossos sócios

Anuncie no 

GW Notícias
Contacto:

António Godinho

Telem: 963 773 007

agod.23856@gmail.com

DATA PAÍS
6 a 10 Maio Alemanha

14 a 17 Maio Bélgica
21 a 24 Maio França
28 a 1 Maio/Junho Holanda
5 a 7 Junho Portugal

11 a 14 Junho Espanha
18 a 21 Junho Eslovénia
25 a 28 Junho Austria
2 a  5 Julho Itália
9 a 12 Julho Polónia

16 a 19 Julho Bielorrússia
23 a 26 Julho Dinamarca
30 a 2 Julho/Agosto Finlandia
6 a 9 Agosto Noruega

13 a 16 Agosto Suécia
20 a 23 Agosto Irlanda
27 a 31 Agosto Reino Unido

2 a 6 Setembro Ucrania

9 a 13 Setembro Bulgária

16 a 20 Setembro Turquia

GWEF Treffens 2020
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As trocas e baldrocas que um GPS pode 
provocar. 
“Estória” sofrida em Setembro no regresso 

dos Treffens da Bulgária e Turquia, pelo José 
Caniço e pela Maria João.

Primeira parte

Alerta sobre a qualidade do Garmin. 
Nunca mais recomendo esta marca a 

ninguém. 
A noite passada dormimos em Sofia. 
Para hoje combinámos ir até Torino, na Itália. 
Coloquei como é hábito o nome dessa cidade no 
Garmin e cegamente, como sempre faço, segui 
as indicações da simpática voz que manda para 
a direita, para a esquerda, enfim para onde ela 
quiser.
Pois! Nunca mais faço isso! Nunca mais! 
Então não é, que a meio da tarde em vez de es-
tar em Torino (Itália) estava em Tirana (Albania)!
O que é uma chatice. E agora reclamo com 
quem?
Recomendo, que se tiverem algum GPS da marca 
Garmin, tenham muito cuidado com o que a voz 
diz. E não façam como eu que obedeci cegamen-
te sem ver que as fronteiras eram outras. Que 
chatice! E agora para onde hei-de ir?

Segunda Parte

Continuando a história de estarmos novamente 
perdidos. Com o problema criado pelo erro do 

meu GPS Garmin, (queria ir para Torino e levou-
me para Tirana!) ficamos perdidos na Albânia e 
sem nenhuma ideia para onde ir!

A Maria disse: “Bem, já que estamos perdidos 
aqui, por que não seguimos de ferry para Itália 
e visitamos Matera e Alberobello?” E assim 
fizemos.
Saímos do porto da Albânia, Durres, às 22h e 
chegamos a Bari na Itália às 8h. É altamente 
recomendável que todos visitem: 
• Matera - Capital Europeia da Cultura e Sassi e 
o parque das igrejas rupestres de Matera.

• Alberobello – Os Trulli de Alberobello 
ambos estão incluídos no Património Mundial da 
UNESCO e valem bem a pena a visita. 
Mas, afinal que bela sorte aquele erro do GPS 
Garmin!
Passamos 1 noite em Alberobello e estacionamos 
a nossa Gold Wing na praça central da cidade, 
num local para motos. Mas todas as 5ª feira, há 
mercado de rua a partir das 6 h da manhã e foi 
por pouco que não houve problema.

Bom, as férias estão a terminar e agora, direcção 
a casa e se possível, visitar alguns amigos 
pelo caminho, se o Garmin encontrar as suas 
moradas!

Nota Final

Estes 2 textos foram publicados no Facebook 
e houve muita gente que acreditou. Mas a 

intenção era mesmo visitar as cidades de Matera 
e Alberobello, que recomendamos que visitem. 
Ah! E sobre o GPS GARMIN, só temos a dizer que 
é muito bom e sem nenhum defeito a apontar.

Texto e Fotos:  José e Maria Caniço
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Sabia que se cometer uma infração rodoviária num Estado Membro da 
União Europeia com um veículo registado nestes países vai passar a 
ser notificado?

As autoridades destes países através do Sistema Europeu de Informa-
ção SobreVeículos e Cartas de Condução (EUCARIS), podem identificar e 
notificar o titular do documento de identificação do veículo quando estão em 
causa as seguintes infrações rodoviàrias:

- Violação dos limites máximos de velocidade;
- Não utilização ou utilização incorreta do cinto de segurança pelo condutor 
e passageiros bem como de outros sistemas de retenção obrigatórios para 
crianças;
- Desrespeito pela obrigação de parar imposta pela luz vermelha de 
regulação de trânsito bem como o desrespeito ao sinal regulamentar de 
paragem das autoridades com competência para regular e e fiscalizar o 
trânsito e ainda da indicação dada pelo sinal de cedência de passagem B2 - 
paragem obrigatória na interseção;
- Condução sob influência de álcool;
- Condução sob influência de estupefacientes, substância psicotrópicas ou 
produtos com efeito análogo, perturbadores da aptidão física, mental ou 
psicológica;
- Não utilização ou utilização incorreta de capacete de modelo oficialmen-
te aprovado, por parte dos condutores e passageiros de ciclomotores, 
motociclos com ou sem carro lateral, triciclos e quadriciclos, desde que 
estes veículos não estejam providos de caixa rígida ou que não possuam 
simultâneamente estruturas de proteção rígida e cintos de segurança;
- Circulação indevida em vias reservadas, corredores de circulação, pistas 
especiais, bermas e vias de trânsito suprimidas;
- Utilização ou manuseamento continuado de qualquer tipo de equipamento 

ou aparelho suscetível de prejudicar a condução designadamente ausculta-
dores sonoros e aparelhos radiotelefónicos.
Assim, as autoridades fiscalizadoras do trânsito que constatem uma infra-
çao rodoviária acedem aos dados existentes nesta plataforma eletrónica 
para notificarem o condutor e consequentemente procederem ao levanta-
mento dos autos.
Para melhor esclarecimento poderá consultar a Lei nº 49/2017 em
https://goo.gl/zMVuJP

GNR - Cuidados na condução no estrangeiro
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CONDUTOR PEDRO	  
CALDEIRA JOSE	  CANIÇO MICK JORGE	  BOA	  

ALMA

MANUEL	  
ALMEIDA	  
(CANIÇO)

JOÃO	  
FAUSTINO JOÃO	  VIDIGAL JORGE	  

ANTUNES
MIGUEL	  
VIDIGAL

ORLANDO	  
ALMEIDA

PEDRO	  
BARTOLO

ANTÓNIO	  
GODINHO

VICENTE	  
BARATA

CARLOS	  
FONSECA

JOÃO	  PAULO	  
PIRES

ENRIQUE	  
YANEZ

HENK	  van	  
den	  BERG

LEONEL	  
COSTA

JOSE	  
MARCELINO

PASSAGEIRO MARIA	  JOÃO NORT MARIA	  JOÃO HENRIQUETA RITA JUCA ANA	   GINA MIKIE CELESTE

BELGICA 9	  a	  12	  de	  Maio 0 -‐
PORTUGAL 16	  a	  19	  de	  Maio 50 ***** X X X X X X X X X X X X X X
ESPANHA 23	  a	  26	  de	  Maio 11 15 X X X X X X X X X X
FRANÇA 30	  Maio	  a	  2	  Junho 16 3 X X X X X X X X X X X X X X X
HOLANDA 6	  a	  10	  Junho 1 16 X
ESLOVENIA 13	  a	  16	  Junho 1 13 X
ITALIA 20	  a	  23	  Junho 2 14 X X
SUIÇA 27	  a	  30	  Junho 2 14 X X
HUNGRIA 4	  a	  7	  Julho 2 10 X X
UCRANIA 11	  a	  14	  Julho 3 9 X X X
REP.	  CHECA 18	  a	  21	  Julho 2 12 X X
POLONIA 25	  a	  28	  Julho 2 13 X X
LETONIA 1	  a	  4	  Agosto 1 10 X
FINLANDIA 8	  a	  11	  Agosto 0 -‐
IRLANDA 15	  a	  18	  Agosto 0 -‐
SUÉCIA 15	  a	  18	  Agosto 0 -‐
GRÃ-‐BRETANHA 22	  a	  26	  Agosto 0 -‐
LUXEMBURGO 29	  Agosto	  a	  1	  Setembro 1 19 X
BULGARIA 4	  a	  8	  Agosto 3 4 X X X
TURQUIA 11	  a	  15	  Agosto 5 5 X X X X X

52

IBERICO ESPANHA 29 X X X X X X X X X X X X
BALCAN TURQUIA 1 X

STAMPS
EM	  PORTUGAL 50	  Sócios 50
NO	  ESTRANGEIRO 19	  Socios	   53

20
Treffens	  alem	  fronteiras 19
GWCP	  participou	  em:	  	   14

Membros	  do	  GWCP	  presentes	  em	  Concentrações	  Internacionais	  (Treffens)	  em	  2019

13 10 6 5 5 4 4 4 4 4 4 3

Total	  de	  Treffens

PAÍS DATA

1 1

TREFFENS

TOURS

3 2 2 1 1
TOTAL	  PARTICIPANTES	  DO	  GWCP

NUMERO	  
DE	  MOTOS	  
DO	  GWCP

CLASSIFICAÇÃO
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Honda Motor Europe Ltd
Sucursal em Portugal
Rua do Centro Empresarial, Lote 310, EE13 Esc.2.16
Quinta da Beloura, 2710-444 SINTRA
Tel: (+351) 219 155 300 Fax: (+351) 219 258 887
www.honda.pt

NIF PT980477468 - Matriculada na C.R.C. de Lisboa sob o nº 980477468 Honda Motor Europe Ltd. Matriculada em Cardiff sob o nº 00857969

Estimado cliente,

Como resultado das atividades contínuas de controlo de qualidade dos nossos produtos, foi identificada a existência de 
anomalias relacionadas com a segurança de algumas unidades do modelo GoldWing GL1800 entre os anos de 2001 e 
2016, levando à criação de campanhas de Recolha e Melhoramento de Produto, como forma de proceder à reparação, 
sem qualquer custo para o cliente, destas anomalias. 
As campanhas em vigor para estes modelos estão relacionadas com o sistema de travagem traseiro e com o airbag. Para 
saber se a sua moto está abrangida por alguma destas campanhas de recolha e melhoramento de produto, dirija-se a 
um Concessionário Honda ou consulte o nosso website em:

https://www.honda.pt/motorcycles/owners/maintenance/recalls-and- updates.html

Caso a sua moto seja uma das unidades afetadas, contacte de imediato um Concessionário Honda, de forma a agendar 
a reparação o quanto antes.

Estamos disponíveis para qualquer outro esclarecimento através do telefone 808 910 911 ou

email    honda.motos@honda-eu.com .

Com os melhores cumprimentos

Honda Motor Europe Limited

Sucursal em Portugal
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www.toniauto.com.pt

Almeirim

Telef: 243 599 157

 email: atrelados@gmail.comj     
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Já em Setembro de 2018, no início da 
nossa viagem de regresso a casa desde 
Cesme, onde tínhamos participado no   

4º  Treffen da Turquia, ultimo da temporada 
GWEF , junto à costa do mar Egeu e perto 
da cidade de Izmir, que nos tínhamos 
comprometido voltar e desta vez não falhar 
uma visita à Capadócia, que por manifesta  
falta de tempo andava a ser adiada.
Desde logo ficou combinado que juntamente 
com uns Amigos Suecos, Alemães , Italianos 
e Gregos a iríamos fazer em 2019 e que 
o ponto de encontro do grupo seria a 
cidade de Salónica no norte da Grécia  que 
geograficamente se encontra perto da 

fronteira com a Turquia.
Depois do estudo e preparação da viagem 
lá fomos nós de Lisboa até Salónica ao 
encontro dos restantes Companheiros.
Viagem feita com calma com uma média 
de 800 km diários atravessando Espanha, 
França, Itália, Eslovénia, Croácia,  Servia e 
Macedónia.
Os nossos Amigos Italianos optaram por 

vir desde o porto de Ancona na Itália até 
Igomenitsa na Grécia via Ferry por ser 
geograficamente mais rápido.
Depois de uns dias de descanso na zona de  
Kavala com ida por Ferry  à ilha de Thassos, 
visitamos  o famoso Monastery Archangelos 
e as belas praias e restaurantes da ilha, lá 
se iniciou a viagem até ao nosso destino:
a 5º Treffen da Turquia com estadia de três 
dias na região da Capadócia.
Inicio de Viagem  bem cedo, passagem por 
Alexandropolis e pela fronteira de Ipsala  
com destino Istambul onde pernoitamos.
Visita nocturna e mini-tour matinal pela 
magnífica cidade de Istambul cheia de 
motivos de interesse como a famosa Torre 
Galatai  a Praça Taksim e a Zona Ribeirinha 
do Estreito do Bósforo, merecedora de pelo 
menos três ou quatro dias de estadia.
Após passagem do Estreito do Bósforo e 
entrada na Ásia,  próximo destino  Ankara, 
Lago Egridir e chegada à Capadócia para 
uma estadia de três dias na região .
A Capadócia cujo nome quer dizer na antiga 
língua Persa "Terra dos Belos Cavalos ou 
Terra dos Cavalos de Raça" é uma região 
planaltica situada na Anatólia Central  no 
interior da Turquia de clima  continental com 
verões quentes e secos e Invernos frios e 
com neve, pouca precipitação e semi-árida.
A paisagem única desta região é o resultado 
do arrefecimento do clima que fez com que 
as lavas basálticas dos vulcões existentes 
nesta região na época Quaternária abrissem 
fendas e que após vários milhões de anos 
sob o efeito das neves, chuvas e ventos se 
formassem os tão famosos cones típicos 
desta zona.
Esta região também é famosa por ter sido 
durante milhares de anos marcada por 
várias Culturas e Impérios como o Hitita,  

Persa, Helénico, Romano e Otomano que 
deixaram por toda esta área vestígios das 

suas culturas e hábitos.
Apesar de não serem muito visíveis 
actualmente, os cavalos desta região são 
muito apreciados pelas suas características 
desde a Antiguidade.
Actualmente é uma Região Turística muito 
procurada não só pelo aspecto característico 
do solo como também das varias aldeias 
com o aproveitamento dos famosos cones 
para habitação e lugares de culto das várias 
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Capadócia
Texto:  Jorge Boa-Alma
Fotos:  Maria João Boa-Alma

A Terra dos Cavalos de Raça
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religiões, nomeadamente a Cristã fortemente 
enraizada nesta zona antes da ocupação 
Otomana.
Outra atracção são os famosos voos de 
Balão de ar Quente que se aproveitam do 
clima ameno das manhãs para fazerem 

viagens sobre o local.
Gostamos principalmente da magnífica 
paisagem da região que se pode desfrutar 
nestes voos,  que por questões de 
segurança só se efectuam de manhã muito 
cedo até ao fim da manhã. Estes voos  são 

operados por pilotos muito experientes 
e altamente treinados que manobram os 

balões com uma grande  facilidade.
De salientar também a visita ás  muitas 
estações arqueológicas, antigas aldeias e 
locais de culto com magníficas pinturas e 
frescos muito bem preservados .
Sugiro a quem quiser fazer estas viagens, 
que ao chegar ao hotel escolhido  se 
estacionem as motos e se contratem os 
Tours e visitas guiadas aos diversos locais 
pretendidos, pois estes locais e estradas de 
acesso não são pêra doce para as nossas 

Goldwings.
Nesta zona e em toda a Turquia em geral, 
os cartões de crédito funcionam muito bem 
e existem bastantes ATM para levantar a 

moeda local, Liras Turcas.
Não esquecer que para entrar na Turquia os 
Cidadãos Portugueses necessitam Visto de 
Entrada que custa 20 USD por pessoa e se 
obtém facilmente via Internet.
A continuação desta viagem até ao 5º Treffen 

da Turquia em Gumuldur perto de Kusadasi 
na costa do Mar Egeu será motivo de mais 
uma crónica deste Vosso Amigo.
Boas Viagens e como se diz no nosso 
meio…RIDE SAFE!...
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Decorreu, de 5 a 7 de Julho de 2019, o passeio de verão do 

Goldwing Clube de Portugal, ao qual se juntaram também os 

companheiros dos Angles Verdes de Espanha e Portugal. Este 

ano, o evento repartiu-se entre o Concelho de Bragança e o de Miranda 

do Douro, concentrando-se na zona do planalto Mirandês, localizada no 

nordeste transmontano, numa área que se estende ao longo do Douro 

Internacional com altitudes que atingem os 700 metros. 

 É sempre um motivo de orgulho, para qualquer winger, poder 

organizar passeios e receber companheiros na sua área geográfica, dada a 

natureza destes encontros, que visam, sobretudo, fortalecer laços de 

camaradagem entre todos os amantes das nossas motos ímpares, mas 

também para que cada um dos organizadores possa assumir o papel de 

embaixador winger do seu território. Deixo, por isso, aqui também aqui um 

cumprimento especial ao meu amigo e conterrâneo Bruno Morais, que em 

muito também tem contribuído com este espírito. 

Expresso, por meio destas palavras, o meu agradecimento a todos os par-

ticipantes e demais intervenientes nesta concentração, realçando também o 

objetivo de poder fomentar alguma curiosidade e convidar os leitores desta 

nova edição da revista Goldwing a visitar o denominado Reino Maravilhoso, 

na aceção de Miguel Torga e, assim, no futuro, rumar a terras de Miranda 

do Douro, cidade banhada pelos rios Fresno e Douro na fronteira com Es-

panha. Situada numa região montanhosa e árida, mas com lindas paisagens 

integradas no parque natural do Douro, repleta de tradições e modos de 

vida num tempo cada vez mais “arrojado”, detém a segunda língua oficial 

do país - o Mirandês, que tem sobrevivido ilesa, à passagem do tempo. 

A não perder também a gastronomia regional, com a famosa posta miran-

desa, o folar de carne, a bola doce mirandesa, o fumeiro ou o excelente 

pão-de-ló.

Por último, impõe-se um sincero agradecimento pela solidariedade motard 

para com todos aqueles que, das mais variadas formas, a título individual 

 Texto e fotos: Sérgio Conde Afonso

Miranda do Douro
a

Passeio
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ou colectivo, manifestaram disponibilidade para acolher o fantástico 

grupo winger, que participou nesta concentração e que, certamente 

também estarão disponíveis para receber outros wingers que, por 

tais bandas queiram passar: MotoRujo; Confraria Nossa Senhora do 

Naso, Hotel São Lázaro, Motoclube Cartolicas Zinantes, Restaurante 

o Mirandês, Cruzeiro Ambiental do Douro, Municipio de Miranda do 

Douro, Junta Freguesia de Picote, Miradouro de Fraga do Puio e 

Motoclube Abrutes do Douro.  

Saudações wingers 

Sérgio Conde Afonso sócio nº 296

EM MÃOS DE PROFISSIONAIS

Isidro Bilro
Sócio

VULCANIZADORA BORBENSE

Tel: 268 894 372 - Telem: 968 023 891
e-mail: vulc-borbense@mail.telepac.pt - ifbilro@sapo.pt
Rua Bento de Jesus Caraça, 9
Zona Industrial Cruz de Cristo
7150-237 BORBA

EUROMASTER
Pneus e Manutenção de Veículos
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Entrega de Prémios nas Internacionais 2019 

Bulgária - 3 Motas 4º lugar Espanha - 11 Motas 15º lugar 

Hungria - Mikie van den Berg - 2 Motas
10º lugar França - 16 Motas - 3º lugar 

Luxemburgo - João Faustino - 2 Motas 

Polónia - 2 Motas - 13º lugar

Turquia - 5 Motas - 5º lugarUcrânia - 3 Motas - 9º lugar

Rep. Checa
2 Motas - 12º lugar

Suíça - João Faustino 
2 Motas - 14º lugar

Itália - Mick - 2 Motas 



Como vem sendo hábito as viagens para os 
encontros Goldwing, sejam a nível nacional ou 
internacional, são sempre uma oportunidade 

para passear, conhecer cidades e recantos no traje-
to e até ao destino final. A viagem até ao Treffen de 
França não foi exceção. 
Esta viagem foi organizada por um grupo de amigos 
que nos desafiaram nesta aventura. Confesso que, 
como principiante, várias preocupações me passaram 
pela cabeça pois ir até França parecia um objetivo 
muito difícil de atingir:
-	 como é que se consegue percorrer tan-
tos km’s de mota? 
-	 como levar bagagem para uma semana 
e como organizar na nova Goldwing com menos es-
paço?
-	 como se pode gerir o que levar, uma vez 
que iriamos passar por locais quentes (acima dos 
30ºC e locais frios (2ºC)?
No entanto, lá se começou a desenhar o percurso, 
selecionando-se as várias cidades a visitar, onde dor-
mir, onde comer e tudo começou a fazer mais sentido. 
Começamos a viagem em Cascais com destino ao 
ponto de encontro em Vendas Novas onde se reuniu 
o primeiro grupo para ir em direção a Espanha – 
Cullera - com o objetivo de participar em mais um 
Treffen antes do destino final. 
Depósitos atestados, wingers e penduras motivados 
e começou a aventura. 
Este grupo, ainda que com um início de viagem con-
junta, dividiu-se, pois nós decidimos conhecer mais 
uma cidade antes de chegar a Cullera. 
Assim fizemos a primeira paragem em Cidade Real. 

Cidade Real é um município da Espanha, na zona de 
Castela-Mancha.
Chegámos durante a tarde e depois de alojados, 
visitámos um pouco da cidade passeando pelas ruas 
e petiscando na Plaza Mayor.

Após o pequeno almoço com depósitos atestados 
seguimos nova viagem, para encontrar o restante 
grupo no treffen de Cullera – Espanha. 
Cullera é uma cidade à beira mar na província de 
Valência. Aqui acabou por ser a nossa primeira 
participação num treffen fora de Portugal. 
É fantástico o espírito que se vive ao ver a nossa 

bandeira e sentir que representamos o nosso país 
no momento de ver os sócios wingers receberem o 
prémio. Devo dizer que é um orgulho para qualquer 
pendura!

Conhece-
m o s  u m 
p o u c o  a 
cidade de 
Cullera, fi-
zemos um 
exce lente 
passeio à 
beira mar e 
convivemos 
com wingers 
de vár ias 

nacionalidades e claro conhecemos a gastronomia 
da zona.
Após o final do treffen de Espanha, uma noite de 
descanso e partimos para seguir viagem, desta vez 
com destino a Barcelona e com um grupo bem maior 
de wingers e seus penduras.

Texto e fotos:  Henriqueta Dias/João Vidigal

França 2019
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Viagem
ao Treffen



Chegados a Barcelona e instalados num hotel bem 
central, já com roupa e calçado confortável, arrancá-
mos para um passeio pelas ruas de cidade. Embora já 
conhecêssemos um pouco, este é um destino sempre 
muito agradável. Mais uma vez a gastronomia marcou 
presença e deliciamo-nos com os petiscos espanhóis 
e um excelente jantar no restaurante Los caracoles.
Mais uma noite de descanso, um excelente pequeno 
almoço e fomos rumo a Andorra. 
A partir deste trajeto começaram as paisagens verdes 
e maravilhosas, que só mesmo de mota se consegue 
verdadeiramente apreciar. Devo dizer que aqui o 
pendura tem um papel privilegiado por poder usufruir 
destas paisagens maravilhosas.
Fizemos um percurso até Andorra com altas tempera-
turas, parecia já verão, o que tornou a viagem ainda 
mais agradável.
Após o check in, mais um passeio, onde nos cruzamos 
com vários emigrantes portugueses que ali fazem a 
sua vida.
Após a noite de descanso arrancamos bem cedo em 
direção a França – Avignon. Atravessamos parte do 
parque natural dos pirenéus catalães e a partir desta 
fase do trajeto começaram as temperaturas a descer, 
mas também as paisagens verdes com alguma neve à 
mistura ainda no cimo da serra, um cenário simples-
mente maravilhoso e de uma grande beleza natural.
Chegados a Avignon e instalados no hotel "Palais des 

Papes", preparamo-nos para mais um passeio por esta 
linda cidade Francesa e para um jantar num restau-
rante bem central, com prova dos vinhos da região.
Avignon é uma cidade do sul de França, situada na 
margem esquerda do Rio Ródano, que durante vários 
anos foi a residência dos Papas da Igreja Católica. As 
muralhas da cidade, em bom estado de conservação, 
foram construídas pelos Papas imediatamente a seguir 
à mudança de residência para este lugar. O palácio 
papal, Palais des Papes, é um enorme edifício góti-
co com muros de 5m de espessura, que foi construído 
entre 1335 e 1364.  Outro ponto de interesse em 
Avignon é a ponte sobre o rio Ródano, da qual só 
restam quatro arcos dos 22 que inicialmente tinha. A 
famosa ponte, foi construída entre 1171 e 1185, com 
sucessivas reconstruções. Finalmente, depois de uma 
forte enchente do Ródano em 1660, a ponte ficou nas 
condições que apresenta actualmente. 
Mais uma noite de descanso e seguimos viagem, agora 
rumo à Suíça – cidade de Lausane. 
Esta viagem ficou caracterizada por paisagens mag-
níficas, mas também por uma enorme diversidade de 
temperaturas, pois fomos brindados com frio e neve 
no início, sol e calor e ainda chuva nas boas vindas à 
chegada a este país, algo que nunca tínhamos experi-
mentado na mesma viagem. No entanto, meteorologia 

à parte, tudo foi com-
pensado pelos locais 
que conhecemos no 
trajeto, pelo verde dos 
Prenéus, pelos enormes 
campos de vinhas e pela 
viagem junto ao Lago 
Léman, de Genebra até 
Lausane. 
Mais uma vez em Lau-
sane nos cruzamos com 
emigrantes portugue-

ses. Que bom que é depois de tantos dias fora de casa 
ouvir alguém que fala e compreende a nossa língua!
Após uma noite passada em Lausane, pudemos 
passear e conhecer um pouco desta cidade extrema-
mente bonita e organizada junto à água. Aqui tivemos 
ainda oportunidade de ir visitar o Chateaux de Chillon 
e usufruir de paisagens dignas de postal. Finalmente 
arrancamos em direção àquele que era o destino final 

e objetivo da viagem, o Treffen de França em Beaune. 
Mais uma viagem por aldeias e pastagens verdes, com 
os animais ali mesmo ao lado e finalmente chegamos 
ao destino.
Sem qualquer expectativa em relação a este Treffen, 
devo dizer que foi uma agradável surpresa pela di-
mensão, pela simpatia dos anfitriões, pelos passeios 
proporcionados por esta zona de França e pela 
quantidade de wingers e de motas lindas de todas as 
cores e feitios, muitas delas verdadeiras obras de arte 
que foi um prazer conhecer.
Já no final desta viagem em termos de balanço devo 
dizer que todas as questões e preocupações iniciais 
em relação ao número de kilómetros a percorrer, 
bagagem a levar, foram absolutamente ultrapassados. 
É crucial uma boa preparação e organização na qual 
o pendura tem um papel importante, aliado a uma 
condução segura com o descanso necessário. 
Como acompanhante/pendura devo dizer que foi sem 
dúvida uma experiência fantástica, uma vivência única, 
com um gosto especial por ter sido a primeira vez, mas 
que certamente deixa o bichinho para alinhar noutras 
viagens idênticas. 
É um completo privilégio conhecer os locais proporcio-
nados pelas organizações dos Treffens, conviver com 
pessoas de países tão diferentes, mas que têm um 
gosto em comum que são os passeios fantásticos ao 
"volante" de uma Goldwing e que desta forma usufruem 

de paisagens únicas, onde o contacto tão próximo com 
a natureza é indescritível. 
A melhor mota para um acompanhante/pendura é sem 
qualquer dúvida a Honda Goldwing.
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Realizou-se no passado mês de Maio entre os dias  16 
e 19 a tradicional Concentração Internacional do 
GoldWing Clube de Portugal que junta Wingers de toda ou 

quase toda a Europa onde exista um clube Goldwing federado na 
GWEF - Goldwing European Federation.
 Este ano de 2019 a concentração teve lugar na zona 
da Nazaré mais precisamente no Atlantic Hauses em Pataias 
-Nazaré.
 Do programa constavam as actividades do costume 
numa concentração Goldwing: Light Parade, Tour, Parada das 
Nações e as atividades gastronómicas e lúdicas habitualmente 
praticadas.
 A adesão ao programa foi muito satisfatória tendo sido 
uma das  Internacionais com mais participações de sempre à qual 
não foi alheia a atempada divulgação da mesma.
 Participaram 150 motas GWEF e 11 não GWEF o que 
perfaz um bonito total de 161 motas o que é um bom número 
para o que é habitual nas nossas concentrações.
Portugal contribuiu com 50 motas.

Internacional
Treffen do GWCP

XXIV

Texto: Cipriano Costa
Fotos: António Araújo 
           João Cambão

Nazaré 2019
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 A receção aos participantes abriu na 
quinta feira 16 com a abertura das inscrições e 
o jantar de receção aos Wingers participantes 
que já tinham chegado seguindo-se a tradicional 

confraternização no parque de campismo.
 Sexta-feira foi novamente um dia 
de convívio para os wingers presentes tendo 
terminado o dia com a "Light Parade" que é 
uma demonstração do imenso gosto, vaidade e 
orgulho que os wingers têm pelas suas motas 
chegando alguns a gastar pequenas fortunas 
para tornar as motas vistosas e chamativas (ver 

imagens em baixo).
 O dia de Sábado é normalmente o dia 
por excelência em que se realizam as atividades 
mais importantes da Treffen e que tem o seu 
início logo de manhã com nova abertura de 

inscrições para os que só puderam chegar 
agora seguindo-se o passeio principal que vai 
levar a longa caravana a uma visita guiada à 
região onde tem lugar o evento.
 Houve duas paragens principais 
para visitas a lugares de interesse, neste caso 

uma no Farol da Nazaré com visita ao respetivo 
Museu e outra em S. Martinho do Porto para 
desfrutar das magníficas belezas naturais desta 
localidade que os estrangeiros tanto gostam de 
apreciar.
 No regresso ao ponto de partida 
(parque de campismo Atlantic Hauses houve 

ainda mais uma atividade obrigatória em todas 
as Treffens: a "Parada das Nações" 
 em que o desfile é feito com algumas motas 
levando um exemplar da bandeira de cada país 
representado.
 

Seguem-se duas horas de descanso para que o 
pessoal possa retemperar forças e vestirem os 
trajes típicos para o jantar e respetivo convívio a 
seguir.

 Mas antes do jantar e para aumentar 
o apetite, é feita a distribuição dos prémios 
previstos pelas GWEF, ou seja a entrega dos 
prémios por países, com base num cálculo 
que inclui o número de motos por país e as 
distâncias percorridas.
 Foram entregues também o C.A.A. 
- Clubs Atendance Award, que é o prémio para 
o clube com maior percentagem de membros 
presente e ainda o novo prémio da GWEF, que 
reconhece os sócios que participaram em mais 
de 100 treffens, como foi o caso do Henk Van 
den Berg e do Pedro Caldeira.
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Com o jantar de sábado terminaram as 
atividades motociclísticas do dia dando-se 
então início às atividades lúdicas que incluiram 
música ao vivo e o respetivo bailarico para os 
entusiastas da modalidade. 
 No último dia de concentração, 
muitos wingers aproveitam para iniciarem cedo 
as respetivas viagens de regresso a casa pois 
alguns deslocam-se de lugares distantes e o 
tempo é curto para a viagem e no dia seguinte é 
dia de trabalho para muitos. 
 No entanto, alguns menos 
apressados, ficam aproveitando as atividades de 
domingo que desta feita constaram de um mini 
Tour pelas redondezas que incluiu uma visita 
à sede do Moto Clube "Os Frades" em Valado 
dos Frades terra do nosso companheiro Rui 
Monteiro.
 De regresso ao camping ainda houve 
o almoço de despedida e depois beijinhos e 
abraços até ao próximo ano se não fôr antes...
 Parabéns à direção do GWCP pelo 
sucesso desta Internacional.
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País Motas Lugar

França 42 1
Ucrania 6 2
Bélgica 10 3
Grã-Bretanha 7 4
Suécia 4 5
Áustria 5 6
Suíça 6 7
Itália 4 8
Letónia 2 9
Alemanha 3 10
Holanda 3 11
Irlanda 2 12
Turquia 1 13
Bielorrússia 1 14
Hungria 1 15
Espanha 3 16
Portugal 50 --

Total 150

Resultados das Presenças
na Internacional da Nazaré 2019

Presentes: 17 Países
C.A.A :  Ucrânia 20% (Clube com maior percentagem de sócios presentes) 
Clubes ausentes: 9 -- Bulgária, Rep. Checa, Dinamarca, Finlândia, 
Luxemburgo, Noruega, Polónia, Rússia e Eslovénia

Entrega de Prémios

 Equipa de França: 42 Motas 1º Lugar

Itália - 4 - motas  -  8º Lugar

França - 42 - motas  -  1º Lugar

Mónaco - 1 - mota  (Não GWEF)Holanda - 3 - motas  - 10º Lugar

Letónia - 2 - motas  -  9º Lugar

Ucrânia - 6 - motas  -  2º Lugar
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 Rapidinhas
A Honda apresentou na EICMA, Salão de Milão, no dia 5 de 
Novembro a Gold Wing versão para 2020:

 -  As luzes de nevoeiro passam a ser standard nas versões   
  Tour (com top case), proporcionando uma melhor visibilidade

 -  As versões Tour passam a ter novos apoios de mãos para o   
   passageiro, mais ergonómicos

 -  Tomada USB adicional na mala lateral esquerda

 -  Atualização nas afinações das suspensões frente e traseira 

 -  Melhoria no botão de abertura da bolsa central (existente  
    na versão sem air bag)

 -  Atualização no software do sistema de navegação – GPS

 -  Novas cores

Novo prémio para membros com mais de 100 participações em 
100 Treffens

Durante a reunião do comité da GWEF em 24 de Agosto de 2018, 
em Easter Compton no Reino Unido, foi decidido criar um novo 

prémio em agradecimento aos Wingers que regularmente participam em 
Concentrações Internacionais (Treffens).
Este novo prémio, será entregue aos que participarem pelo menos em 
100 Treffens e / ou em eventos reconhecidos pela GWEF.
Pessoas que pensem que atingiram a possibilidade de obter este 
prémio, devem contactar o seu ou a sua Representante Internacional. 
Deve ser da responsabilidade do candidato a prova dessa situação, 
com a apresentação dos diplomas e / ou "passaportes". Se provar que 
está correcto, o Representante Internacional contactará o Secretário 
da GWEF e depois de reconfirmado a pessoa em causa receberá o 
100-Treffen badge.
Em caso de dúvida, será da responsabilidade do Direcção da GWEF 
tomar a decisão final.
O badge será similar ao STA badge (badge dourado com letras azuis).

O renascimento da nossa revista “Goldwing Notícias”

Depois de um vazio de cerca de 7 anos, mercê da inércia das sucessivas direcções anteriores e com a actual a propôr na alteração ao Regula-
mento Interno o desaparecimento completo e definitivo da nossa revista, eis que apesar de tudo os sócios a têm de novo.

Felizmente que a maioria dos sócios presentes na última Assembleia Geral do dia 17 de Fevereiro na Pampilhosa da Serra, acreditou que o projec-
to era viável e que com um pequeno esforço conseguir-se-ia fazer o que no passado já se fêz.
Agora, há que escrever um pouco das nossas experiências, das nossas viagens, das nossas histórias e com meia dúzia de fotografias, ficamos com 
uma revista para guardar, para mais tarde rever e quiçá tirarmos ideias das experiências de alguns para as nossas próprias viagens.
A primeira revista desta série foi distribuída em Maio e agora vamos ter o segundo número.
Parabéns ao GWCP, parabéns a todos nós.
José Caniço Nunes
Sócio nº 56


