
Caros Associados,

É com grande orgulho que faço parte desta familia 
extensa, á qual chamamos de GoldWing Clube 
de Portugal. Não menos importante, é o facto de 

após algum tempo no clube, ter sido escolhido para 
vos representar. Por conseguinte fico, desde já, grato a 
todos os que me deram o seu voto de confiança para 
administrar o GWCP neste biénio (2018/2019).
Estamos de volta com a segunda série da revista do 
GWCP. Mais um meio de comunicação interno para 
podermos levar algumas notícias relacionadas com o 
funcionamento do clube, o mundo da Goldwing, a vida 
ativa dos sócios em viagens, Treffen´s, fotos e outros.
Estamos numa nova etapa do GWCP, onde é de salientar 
a importância dos primeiros sócios em participarem 
nesta nova série da revista, tendo um novo projeto em 
mãos que deverá ser continuado, com o apoio de todos 
os membros existentes, mantendo assim este projeto 
vivo, para  o futuro.
O GWCP, nos últimos três anos tem vindo a ter um 
crescimento, com muitos novos sócios, superior aos 

anos antecedentes. De salientar, que 2018, foi o ano 
de maior crescimento da história do clube, onde se 
registaram 24 novos sócios. No ano que corre e da 
maneira que as entradas estão a decorrer, adivinha-se, 
que será mais um bom ano para o crescimento do clube.
Tudo isto se deve a vários fatores, nomeadamente 
o bom trabalho que se tem feito internamente  para 
a permanência dos que cá estão, a satisfação dos 
mesmos, que leva a que passem a mensagem do bom 
relacionamento existente. O aumento no moto-turismo 
por parte dos portugueses que os leva a adiquirir motos 
mais confortáveis, sendo a Goldwing o mais icónico. Em 
suma, todos estes e outros fatores, aliados ao passa 
palavra dos sócios, fazem com que o GWCP cresça de 
ano para ano.
Volto a salientar que para termos um clube desperto, 
moderno e ativo, é necessária a colaboração e partici-
pação de todos.
Apelo á vossa presença nos próximos eventos.

Marco Ribeiro
(Presidente da Direção)
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Companheiros,

Iniciamos hoje uma nova série da Goldwing Notícias: a 

segunda série.

Após vários anos sem este meio de ligação entre os 

sócios, conseguimos após aprovação da Assembleia Geral 

na Pampilhosa da Serra, voltar a editar a nossa revista 

que reputamos de fundamental na comunicação entre os 

sócios. A construção da revista é um trabalho voluntário 

que, todos os que nela colaboram, fizeram com muito gosto 

e dedicação. Agradecemos também o trabalho especial 

dos nossos fotógrafos, especialmente os fotógrafos oficias 

do clube o João Cambão e o António Araújo.

Esperamos este ano publicar dois números, em 2020 se 

verá se podemos aumentar o número de edições.

A edição deste número é completamente suportada 

pelos nossos patrocinadores a quem agradecemos a 

colaboração e disponibilidade.

Conforme terão oportunidade de verificar a participação 

dos sócios, neste número, é extensa o que prova que é 

possível motivar as pessoas a participarem de forma activa 

na vida do clube, para além dos encontros. 

Conforme nos diz o nosso Presidente o clube tem crescido 

a bom ritmo, desejamos que assim continue e que 

esta revista possa constituir uma ajuda positiva nesse 

desiderato.

Neste mês de Maio inicia-se o ciclo dos encontros 

internacionais dos clubes que fazem parte da GWEF, 

todos os fins de semana se realiza um encontro num país 

diferente. Alguns Wingers fazem destes encontros o seu 

passeio anual tendo oportunidade de viajar e conhecer 

melhor a Europa de uma forma mais económica e simpática 

por que conhecem-se lugares e pessoas bonitas.

Publicamos um grande apelo à participação nos nossos 

encontros nacionais e internacionais que são a principal 

motivação da existência do clube.

Sabemos que alguns Wingers Portugueses, sócios 

do clube já estão a preparar as suas deslocações aos 

encontro internacionais da GWEF pelo que solicitamos que 

nos façam chegar as suas historias de viagem para que as 

possamos transmitir aos outros Wingers.

Com o lançamento da nova Goldwing 2018 novos 

acessórios surgirão no mercado, tentaremos ajudar na sua 

divulgação, sem esquecer a rica historia da nossa amada 

Goldwing 1000, 1100, 1200, 1500 e 1800 em todas as suas 

variantes.

Para todos boas curvas Wingers é o desejo da redacção, 

colaboradores e patrocinadores da Goldwing Notícias.

António Godinho

Nota de abertura

Com a época internacional no seu princípio, gostaria de 
deixar aqui o calendário dos Treffens de 2019 e lembrar 

(ou relembrar ou até mesmo dizer pela primeira vez!) a todos 
os sócios que participem em 4 ou mais eventos GWEF, que 
estando essas participações registadas no “GWEF Touring 
Award Card 2019” (ou passaporte, como usualmente 
chamamos à cartolina branca entregue juntamente com o 
vosso cartão de sócio) e sejam respeitadas as instruções 
escritas no mesmo, terão direito ao STA (Super Tour Award).
Vamos andar de Goldwing por essa Europa! Mas não vamos 
esquecer que Portugal também é Europa, vamos participar na 
nossa internacional!

DATA PAÍS
9 a 12 Maio Bélgica

17 a 19 Maio Portugal
23 a 26 Maio Espanha
30 a 2 Maio/Junho França
6 a 10 Junho Holanda

13 a 16 Junho Eslovénia
20 a 23 Junho Itália
27 a 30 Junho Suíça

4 a 7 Julho Hungria
11 a 14 Julho Ucrânia
18 a 21 Julho Rep. Checa
25 a 28 Julho Polónia

1 a 4 Agosto Letónia
8 a 11 Agosto Finlândia

15 a 18 Agosto Suécia
15 a 18 Agosto Irlanda
22 a 26 Agosto Reino Unido

29 a 1 Agosto/Setembro Luxemburgo

4 a 8 Setembro Bulgária

11 a 15 Setembro Turquia

NOTA do REPRESENTANTE INTERNACIONAL

Anuncie no 
GW Notícias

Contacto:
António Godinho

Telem: 963 773 007         agod.23856@gmail.comj      
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Como tem sido nosso hábito desde há 
alguns anos, as nossas férias são por 
norma em Setembro, participando sempre 

em alguns treffens que decorram naquelas datas 
e que seriam a Grécia, Bulgária e Turquia.
Mas em 2018, gostaríamos também de participar 
no 35º Aniversário da GWEF, que iria decorrer na 
Eslovénia, de 27 de Junho a 1 de Julho.
Bom, e já agora também gostaríamos de partici-
par no treffen de França, de 9 a 13 de Maio.
Mas que carga de trabalhos! Como é que fazemos 
isto? Ir a França em Maio e voltar, ir à Eslovénia 
em Junho e voltar, e tornar a ir finalmente de 
férias em Setembro seria um enorme desperdício 
de kms, de tempo e, passaríamos as nossas férias 
a ir e vir repetidamente pelas mesmas estradas.
Eu e a Maria João puxamos pela cabeça e vai daí 
estabelecemos o plano, localizamos os locais e as 
pessoas envolvidas e… voilà! A nossa moto iria 
ficar em casa de amigos e nós voltaríamos para 
casa de avião!
Bom, confesso, já há vários anos que fazemos 
isto. Estar na cauda da Europa, tem estas dificul-
dades!!!
Então depois do treffen de Angoulême, rumamos 
a casa dos nossos amigos Leonel e Celeste, perto 
de Geneve, que tomaram conta da nossa moto e 
atrelado e voltamos num voo da TAP para Lisboa.
Em finais de Junho, o voo inverso para Geneve, 
montamo-nos na nossa Gold Wing, bem cedinho e 
no final da tarde estávamos em Velenje, na Eslo-

vénia, cidade onde iria decorrer o GWEF Treffen, o 
tal comemorativo dos 35 anos da GWEF.
Findo este sempre memorável Treffen, juntamente 
com os nossos amigos Jorge e Maria João Boa 
Alma, rumamos em direcção a Viena de Áustria, 
onde a nossa moto iria ficar em casa de outro 
amigo e nós regressaríamos a Lisboa nessa 
mesma tarde, num voo da TAP.
Claro, de novo em finais de Agosto, lá vamos de 
novo pela TAP, para Viena de Áustria, ao encontro 
da nossa moto, que nos aguardava para, então 
sim, desfrutamos das nossas férias.
Entretanto houve uma optimização de planos e 
iriamos conseguir participar em mais uma concen-
tração que seria na Ucrânia.
Lá estava no aeroporto de Viena, à nossa espera 
o nosso anfitrião, para nos levar até à garagem 

onde estava a nossa moto, e surpreendentemente 
os nossos amigos Leonel e Celeste também esta-
vam no aeroporto a aguardar a nossa chegada. 
Estava combinado com eles e com o Jorge e Maria 
João Boa Alma, encontramo-nos no hotel Ibis em 
Budapeste e seguirmos juntos para a Ucrânia. 
Assim aconteceu. Passsar a fronteira da Ucrânia 
leva algum tempo, tem alguma burocracia, feliz-
mente não são necessários vistos, lá passamos e 
finalmente chegamos à concentração, na cidade 
de Uzhgorod.
O Clube Ucraniano procura sempre organizar tre-
ffens memoráveis com passeios, música, folclore 
regional e algumas surpresas.
Um dos passeios organizado, foi de autocarro 
até Mukachevo com visita guiada em inglês ao 
Palanok Castle, com uma história muito rica e 

Texto e Fotos:  Zé e Maria Caniço

"Estamos na Transilvânia, a terra do Drácula, mas desta vez, não tivemos tempo de o ir visitar"
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bem explicada, em como aquele castelo, que está na 
Ucrania, já foi dominado por Hungaros, Eslovacos e 
Romenos.  
Da visita constou uma simulação de uma batalha entre 
membros de exércitos diferentes, porventura do seculo 
XII.
No final deste Treffen, a classificação foi: 
•   Total de motos: 228
•   Portugal: 7º Lugar com 3 motos (José Caniço,    
     Jorge Boa Alma e Leonel Costa)
•   Prémio de Winger de mais longe: Jorge Boa Alma
•   Prémio do Winger de mais longe – 2ª lugar:  
     José Caniço (Sim, o Jorge mora mais longe)
•   Prémio de moto mais bonita: Leonel Costa
Depois de um fim-de-semana muito bem passado, 
iríamos a partir de agora viajar somente com o Jorge e 
a Maria João Boa Alma, dado que o Leonel e a Celeste 
iriam regressar a casa.
Decidimos percorrer um pouco o sul da Ucrânia, em pa-
ralelo à fronteira com a Hungria e com a Roménia, onde 
finalmente entrámos e contrariamente ao que se possa 
pensar é um país que nos surpreendente e muito pela 
positiva. Boas estradas, gente simpática, boa comida, 
seguro, moderno, já com muita indústria, enfim, faltam-
me adjectivos para qualificar o que de bom podemos 
encontrar neste país.
Estamos na Transilvânia, a terra do Drácula, mas 
desta vez, não tivemos tempo de o ir visitar. Rumámos 
directos a Sibiu, uma cidade bastante agradável, 
moderna, com um centro histórico bem conservado e 
onde pudemos desfrutar de um bom jantar numa das 
muitas esplanadas da  Piata Micã e pernoitado num 
Ibis, repleto de motards com motos trail de grande 
cilindrada e do mais variado tipo de países, que tinham 
como destino atravessar, tal como nós, o famoso Trans-
fagarasan, nosso próximo objectivo. Trata-se de uma 

estrada de montanha que atravessa o sul da cordilheira 
dos Carpatos, com mais de 90 kms a percorrer, com 
curva e contracurva e de novo curva e contracurva, 
com o pico a mais de 2.000 m de altitude, com um 
incalculável número de motos que fazem daquelas 
paragens um objectivo a atingir.
Com algumas paragens obrigatórias para as inesque-
cíveis fotos somente possíveis naquele local e naquela 
curva, com ganchos de arrepiar, desfiladeiros a perder 
de vista, com a meteorologia do nosso lado, foi um dia 
bem passado.
Próximo passo, Pitesti e Craiova, onde ficaríamos a 
dormir, num hotel agradável, mas totalmente ao estilo 
da época Ceausescu. Garagem, nem vê-la, apesar da 
publicidade no Booking.com, mas com alguma facili-
dade, as nossas duas Gold Wing ficaram bem seguras, 
junto à entrada do hotel. Como referi, anteriormente, 
senti sempre a Roménia um país bastante seguro.
No dia seguinte (e seguindo o roteiro da minha Maria 
João) tínhamos que visitar a Cabeça do último Rei da 
Dácia, a Escultura de Decébalus. Uma estátua esculpida 
directamente na rocha, com 40 metros de altura, 32 
m de largura, (a mais alta deste tipo na Europa), que 
está localizada próximo à cidade de Orova na Romênia, 
mesmo na margem do Danúbio.
Depois da surpresa pela grandiosidade do monumento 
e pela atração turística que provoca, com o tempo 
necessário para as fotos da praxe, rumamos para a 
chamada Porta de Ferro e entramos na Sérvia, com 
dormida na cidade de Leskovac, onde desfrutamos uma 
das melhores refeições da viagem.
De manhã cedo, seguimos em direcção à Macedó-
nia com uma viagem agradável e bem disposta por 
estradas modernas e restaurantes acolhedores para 
finalmente chegarmos ao nosso destino na Grécia.
O clube Gold Wing, já não era membro da GWEF, mas 

tinham tudo organizado há bastante tempo e nós 
próprios tínhamos marcado alojamento e por isso não 
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iriamos faltar. O local escolhido foi um excelente parque 
de campismo em Nea Moudania, não muito longe de 
Salónica e de uma das zonas mais procuradas pelo 
turismo, conhecida pelos “3 dedos”.
Os gregos sempre organizaram as suas concentrações 
de modo a que todos se divirtam e passarmos aqueles 
dias com muita alegria, e mais uma vez não deixaram 
os seus créditos por mãos alheias e prepararam um 
treffen ao pormenor, conforme nos habituaram desde 
o primeiro que organizaram e em que nós também 
participamos em 2011. Passeios, musica, diversão, 
companheirismo, bom acolhimento, como poucos 
sabem fazer. É com muita pena que vejo este clube sair 
da GWEF.
Depois da Grécia o destino era o Treffen Búlgaro, 
agora já com a companhia do Roy Dewis, um inglês, 
que conhecemos no 1º Treffen da Russia em 2006 e 
que acompanha sempre connosco há muitos anos e 
também é presença habitual nos nossos treffens em 
Portugal.
Seguimos então para o VI Treffen da Bulgária, em 
Obzor, na costa do Mar Negro, tendo efectuado o 
percurso pelo centro da Bulgária, com dormida em 
Plovdiv, cidade encantadora, desde o “Park Tsar Sime-
on”, a “old Town” e os monumentos romanos, onde se 
destaca o Anfiteatro Romano.
O Gold Wing Clube da Bulgária, procura organizar os 
seus treffens em apart-hotéis, de grande dimensão, 
com muita capacidade de alojamento, várias piscinas, 
com excelentes restaurantes e procurando vender a 
ideia do “All Inclusive Treffen”, que acaba por ser a 
única opção para a nossa alimentação, já que de outra 
forma teríamos sempre que nos deslocar a Obzor, 
que sempre ficava a alguns kms de distância. Acabou 
por ser uma boa solução, quer em preço, quer em 
qualidade e diversidade de entradas, peixe, carne, 

sobremesas, bebidas, o que quisermos, a qualquer 
hora, uuuuffff!!!
Os tradicionais tour pela zona são sempre bem 
preparados e com as populações e autoridades locais a 
darem-nos um acolhimento muito agradável.
No final deste Treffen, a classificação foi: 
•    Total de motos: 165
•    Portugal: 9º Lugar com 2 motos (José Caniço e 
Jorge Boa Alma)
•    Prémio para os vários Wingers que participaram 
nos 6 treffens realizados: José Caniço   
•    Diploma para participação no Terra Incognita: José 
e Maria João Caniço, Jorge e Maria João Boa Alma.
A seguir à Bulgária, Turquia, aqui vamos nós! Mas…… 
há sempre uma mas!
O clube Búlgaro, tem desde há alguns anos, uma 
iniciativa muito bem conseguida e com cada vez maior 
sucesso, que se chama “Terra Incognita” e que Wingers 
que já participaram, nos deixaram sempre com alguma 
inveja e “àgua na boca”.
Os preços não eram convidativos, mas o que incluía 
e sobretudo a possibilidade de irmos conhecer a 
“Bulgária Profunda” era bem tentador. Lá combinamos 
com o Jorge e a Maria João Boa Alma, agora sem o 
Roy e lá vamos os quatro integrados naquela viagem 
memorável, que iria fazer a ligação durante 4 dias, 
entre os treffens Búlgaro e Turco.
Juntamo-nos então aos outros participantes, alguns 
já repetentes, da Itália, Polónia, França, Bélgica e 
Eslovénia e claro aos membros do clube Búlgaro, num 
total de 12 motos.
As refeições estavam incluídas, em locais previamente 
marcados e no final do dia, tínhamos lugar marcado 
em hotéis bastante agradáveis e sempre com refeições 
dignas de registo, com pratos e vinhos das respectivas 
regiões.
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Saímos no Domingo. Durante 4 dias seguimos 
por estradas, normalmente boas, e visitámos 
monumentos, locais arqueológicos, montanhas, 
museus, igrejas, seguindo para norte, para 
Varna, Silistra e Ruse. Depois para sul para 
Veliko Tarnovo, Stara Zagora e Svelingrado, 
onde foi a última paragem, com o jantar de 
encerramento desta bela viagem e deste belo 
país (um pormenor….a minha Maria João é 
adicta…fanática pela Bulgária, pela sua histó-
ria e pelos seus monumentos). No dia seguinte 
tivemos a “estocada” final de 750 kms até ao 
Treffen Turco, em Cesme.
Com a fronteira Turca, bem demorada, com 
muito controle e ainda uma passagem de ferry 
entre a Europa e a Asia, na zona do Estreito 
de Dardanelos, a viagem feita por este grupo 
de 12 motos, em fila indiana e pelas boas estradas 
da Turquia, muitas vezes demasiado “frenéticas” para 
tamanho grupo, como foi o caso na zona de Izmir com 
o seu trafego infernal e engarrafamentos constantes, 
com estradas de 3, 4 ou 5 faixas (!!!) , mas sempre 
com alguma disciplina, finalmente chegamos, já perto 
do sol posto, ao hotel onde seria o Treffen.
O Gold Wing Clube da Turquia, escolheu e bem, esta pe-
quena e bonita cidade Turca, que fica situada na costa 
do Mar Egeu, leste de Izmir e a menos de 10 kms da 
ilha grega de Chios, que se tornou muito conhecida por 
ser local de passagem para refugiados (sírios, afegãos, 
etc) que procuraram alcançar a Europa. 
Este clube, organizou o seu IV Treffen, com o rigor e a 
qualidade a que já nos habituou.
Passeios de barco com almoço e espectáculo, visitas 
à cidade de Cesme, a uma fabulosa e moderna adega 
(Urla Winery), espectáculos com orquestras musicais de 
vários estilos (tradicional turca, anos 60, jazz, rock…)
No final deste Treffen, a classificação foi: 
•    Total de motos: 201
•    Portugal: 5º Lugar com 2 motos (José Caniço e 
Jorge Boa Alma)

Rapidamente se passaram aqueles dias e havia que 
regressar a casa.
O Jorge e a Maria João Boa Alma, optaram pelo regres-
so a casa via ferry para a ilha de Chios, novo ferry para 
perto de Atenas e um último ferry para Itália.
Eu e a minha Maria João, acompanhados pelo Roy 
decidimos fazer o percurso por estrada.
Do treffen seguimos em direcção a Izmir, com destino 
a casa do nosso amigo Seraht Kilavuz onde iriamos 
almoçar, juntamente com os nossos amigos Hannes 
e Antinory Sylvain, que ficariam por ali uns dias e 
depois iriam seguir mais para oriente, mas sem sair da 
Turquia. Pois!
Bem….. e nós…..lá  continuámos a nossa viagem de 
regresso, visitando o centro de Izmir, a segunda cidade 
Turca, no caminho visitámos as impressionantes ruinas 
gregas, de Pergamon, e finalmente fomos pernoitar 
em Akçay, num pequeno hotel familiar, Demir Otel, que 
conhecemos em 2015, e que já é a terceira vez que 
visitamos.
Jantámos com a família proprietária do hotel, a Dilek, o 
marido e o filho de 6 anos, que adora as nossas Gold 
Wing. Decidimos telefonar ao nosso amigo Ufuk, que 
mora na zona e veio ter connosco. 

Depois de jantar foi-nos mostrar a cida-
de, e sobretudo a zona ribeirinha, que 
nos deixou deliciados e com vontade 
de voltar. 
No dia seguinte, regresso, sem história, 
com passagem de ferry, novamente 
na zona do Estreito de Dardanelos, 
entre Canakale e Eceabat (localida-
des com muita história associada à 
Primeira Guerra Mundial e para quem 
tiver curiosidade convido a procurar 
informação sobre a Batalha de Gallipoli 
e a sigla “ANZAC”).
Novamente na fronteira Turquia para 
a Bulgária, direcção a Sofia, mais uma 
fronteira, a da Sérvia e eis-nos a cami-
nho de NIS e ao nosso habitual hotel 

Garni Hotel Crystal Ice. O jantar é sempre na habitual 
tasquinha ali ao lado, com um bom jantar pouco mais 
caro do que um pequeno almoço em Portugal. 
Dia seguinte, mais uma etapa até Mestre, junto a 
Veneza. Uma óptima pizza e uma excelente cerveja.
A penúltima etapa foi até Perpignan, onde nos separa-
mos do Roy e a derradeira etapa até Évora.
E pronto, finalmente em casa, com a moto a sair de 
Portugal em Maio e a regressar em Setembro. Mas que 
moto bem vadia!
Ah e tal, quantos kms fizeste? Nem sei! Sei que o pra-
zer de viajar de Gold Wing, conhecer novas paragens e 
novos amigos, não tem quantificação. 
Aos companheiros, Jorge e Maria João Boa Alma, Leonel 
Costa e Celeste, Roy Dewis, António Godinho, Alberto 
Tavares, Luis Lemos, Vicente Barata, José Sardinha os 
nossos agradecimentos pela vossa sempre agradável 
companhia, nas mais variadas etapas, umas maiores do 
que outras, mas onde é sempre um prazer desfrutar da 
vossa companhia.
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“ Vão  ao Aniversário da GWEF na 
Eslovénia  neste Verão ?…nós estamos a 
pensar ir até ao Cabo Norte de moto…”
Foi assim que a conversa começou 
depois de um almoço entre amigos que 
nutrem uma paixão comum… as motos.

 Nordkapp
 2018

Já tinhamos realizado alguns passeios 
juntos, normalmente durante os fins de 
semana com motos de outras marcas , 

e as experiências tinham sido sempre muito 
agradáveis .
“ Muito bem meus amigos como as datas encai-
xam…que tal irmos convosco na nossa Goldwing 
e vocês nas vossas motos ( Indian ) até ao Cabo 
Norte?  No regresso nós damos um salto até à 
Eslovénia ao aniversário da GWEF e vocês regres-
sam a Portugal o que dizem ?” “Combinado ! 
Vamos lá começar a planear os trajectos e as 
estadias até lá acima ”.
A partir daqui  começámos a ter a noção do que 
teríamos de enfrentar até chegar ao topo da 

Europa Continental : Atravessar Espanha, França, 
Belgica, Holanda, Alemanha  até chegar ao porto 
de Hirtshals no norte da Dinamarca para atraves-
sar de Ferry o Mar do Norte até Kristiiansand, no 
Sul da Noruega, onde iria começar verdadeira-
mente a nossa aventura.
Ficou decidido fazer a  viagem o mais possível 
junto à costa. O objectivo era ir  disfrutando das 

magníficas paisagens dos Fiords, fazendo os 
desvios necessários para visitar diversos pontos 
de interesse como por exemplo as famosas 
Estrada Atlântica,  Eagle Road e Caminho dos 
Trolls, bem como algumas famosas cascatas 
sempre presentes na paisagem. Geiranger,  
a cidade no fundo de um Fiord onde os 
Transatlânticos fazem manobras entre paredes 
verticais de rocha e onde começa a famosa Eagle 
Road, visitar o famoso cabo Artic View, que  tal 
como o nome indica  tem vistas sobre o Mar 
Ártico,  o Círculo Polar Ártico, local simbólico com 
um pequeno centro comercial onde se vendem 
lembranças de pele e osso de rena e muitos mais 
outros locais. 

Texto e Fotos : Jorge Boa Alma

(Uma Viagem Inesquecível)



Lá fomos calmamente por ali acima sempre por 
Estradas Nacionais, pois não há Auto Estradas 
na Noruega. Passando  por túneis alguns com 
quilómetros de extenção, apanhando  Ferries 
onde a estrada terminava e não havia túnel ou 
pontes para poder continuar.
Passámos por Stavenger, a belíssima cidade de 
Bergen com o seu porto cheio de magnificas 
embarcações,  bons restaurantes de marisco e 
peixe   e muita vida nocturna. Flam, Andalsnes, 
Molde, Kristiansund, Trondheim, Grong, Nordes, 
Tromso, Alta cidade onde foi assinado o famoso 
tratado após a Segunda Guerra Mundial. 
Honningsvag e finalmente o nosso objectivo, 
NORDKAPP no final da estrada E69.
O Cabo Norte com a inconfundível Esfera Armilar 
fica num promontório árido e rochoso a 300 
metros de altitude acima do nível do Oceano 
Ártico,  onde nos meses entre Maio e Julho o Sol 
nunca se põe. Fica Geograficamente a 2.093 Km 
em linha recta do Pólo Norte.
O famoso Sol da Meia noite pode ser aí apreciado 
em dias de céu limpo como nós tivemos a sorte 
de observar no seu total esplendor .
Para se ter acesso ao local e estacionar os 
veículos é necessário  pagar uma taxa que varia 
entre os 15 e os 30 Euros por pessoa, em função 
do que se pretende visitar.
No local há um Centro de Interpretação com 
restaurantes, museu, auditório e lojas de 
souvenires.
Numa viagem como esta, considero ser 
importante ter atenção a certos pontos :
O Clima.  Nos locais mais a Norte, durante o 
mês de  Junho os valores rondavam os 4ºC e os 
8ºC, com ventos por vezes muito forte, chuva e 
nevoeiro que aparecem quando menos se espera;

As sempre presentes renas que constantemente 
atravessam as estradas e  se confundem com a 
cor do asfalto,  ou se recolhem nos túneis para 
se protegerem. As estradas normalmente estão 
em boas condições,  salvo alguns locais onde se 
executam trabalhos de manutenção e aparecem 
alguns quilómetros da sempre aborrecida e 
perigosa gravilha.
Os Túneis,  para quem sofre de claustrofobia,   
pois são de dimensões que podem variar 
entre as centenas de metros ou as dezenas de 
quilómetros;
O abastecimento de combustível sempre com 
bastante margem de segurança, pois por vezes 
as bombas de gasolina estão encerradas por 
ser Fim de Semana ou pelos horários que são 
bastante diferentes dos habituais do Sul da 
Europa fechando habitualmente muito cedo;
Nas pernoitas e restaurantes ter em conta os 
horários de encerramento e saber exactamente 
até quando se pode chegar para fazer o check in 
ou tomar uma refeição ;
Não consumir bebidas alcoólicas fora dos locais 
de venda habituais uma vez que é proibido;
Estar preparado para  esperar calmamente pelo 
Ferry seguinte pois apesar de serem frequentes 
e caber sempre mais uma moto as filas por vezes 
são grandes.
A viagem de regresso foi feita pela  Finlandia, 
Suécia,  centro e sul da Noruega,  onde visitámos 
a cidade de Oslo, voltando novamente  à Suécia, 
Dinamarca,  Alemanha e Áustria  em direcção ao 
Aniversário da GWEFF na Eslovénia.
Esta outra aventura terá de ser contada numa 
outra oportunidade .
Para finalizar  só queria acrescentar que esta 
foi uma viagem inesquecível  e que apesar das 
Goldwings não terem sido pensadas para rolar em 
alta montanha ou estradas demasiado estreitas e 
sinuosas,  a minha GL 1800 portou-se lindamente 
e sem um único incidente .
A todos Boas Viagens e Passeios com as nossas 
Goldwings.
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O 
encontro ocorreu no 26º aniversário do clube (o nosso 2º) e quero 
dizer já no início deste texto que adorámos.
 Como costumamos fazer em dias de passeio do clube, saímos 

de Cascais ainda de manhã para aproveitar e fazer turismo a propósito da 
viagem.
Tenho a felicidade de ter a minha irmã e cunhado também membros do clube 
e lá fomos em minicomitiva para Pampilhosa da Serra.
Depois de uma breve consulta no google maps descobrimos que íamos estar 
perto do famoso restaurante O Burgo na Lousã onde já ouvimos falar há 
muito tempo da Chanfana e do belo cozido servido dentro de um pão.
Esta componente gastronómica é uma parte muito importante e divertida 
para nós que assim aproveitamos para provar o que as regiões têm para 
oferecer, pois além do passeio, passamos também por sítios na viagem que 
de outra forma não visitaríamos.
Após a refeição conhecemos ainda o castelo da Lousã que mesmo tendo 
sido uma visita rápida deu para nos maravilharmos com a sua beleza.
Chegámos ao hotel Pampilhosa da Serra ao final da tarde e lá estavam eles, 
os sócios do GWCP a encher o lobby distribuindo sorrisos e cumprimentos a 
quem vai chegando.
Penso poder dizer que conheço pouca gente ainda, temos pouco tempo de 
clube (cerca de 3 anos) mas é muito gratificante ouvir de quase todos se 
fizemos boa viagem… sei que há sócios que se conhecem há mais de 20 
anos o que faz de nós ainda uns novatos.

O Hotel
O Villa Pampilhosa Hotel está rodeado por serras, o que faz dele um 
excelente destino de viagem para as nossas GoldWings. Foi delicioso sermos 
obrigados a fazer aquelas curvas para chegar ao destino.Hotel moderno, 
quartos confortáveis e espaçosos, bem decorado, ofereceu também uma 
excelente garagem onde podemos facilmente arrumar e manobrar as GWS...
Não raras vezes temos ficado em garagens que obrigam a uma certa perícia, 
não foi nada o caso deste.
A oferta variada e também típica dos jantares que fizemos no hotel merece 
nota muito positiva. É obvio que temos que ter sempre presente a relação 
preço/qualidade e neste caso foi muito boa.

As pessoas
Vamos conhecendo algumas pessoas mais do que outras à medida que 
participamos em mais encontros do clube, este passeio não foi exceção...
Vamos também percebendo que há vários comportamentos diferentes, 
vários grupos diferentes o que é sinal de muita variedade de opinião, faixa 
etária, raízes culturais, etc.Tenho a dizer que da nossa parte temos sido 
impecavelmente bem recebidos e acolhidos por todos com quem vamos 

falando.
Aproveito para mandar um abraço a todos os sócios.
 
O passeio de sábado
Sendo para mim a viagem do dia anterior um lindo passeio, foi no sábado 
o ponto de partida para visitar o programa em grupo. Fiquei a conhecer 
Pampilhosa da Serra sem ser pelas tristes noticias de verão onde este 
sítio insiste em aparecer com incêndios e mais incêndios. Foi aliás visível 
enquanto rodámos, kms e kms de área ardida. Mas não só... vimos também 
muito verde, muita serra, muita água.
Inicialmente parámos num miradouro onde se podia ver a Barragem de Sta 
Luzia. Desta vez não visitámos a barragem apenas a vimos de cima (linda 
vista). 
Correu bem e seguimos para uma visita à Aldeia das Dez. 
Segundo a lenda, durante a reconquista cristã dez mulheres terão 
encontrado um tesouro numa caverna...
Uma aldeia lindíssima, com uma vista espetacular para as serras que a 
envolvem, mas mais uma vez o caminho para chegar aqui foi também ele 
deslumbrante.
Seguimos para o almoço. Restaurante Gandiço, situado em Oliveira do 
Hospital. Espaço muito simpático, com muita luz natural, excelente parque 

Pampilhosa da 
Serra

"Fui convidado para escrever uma opinião do pas-
seio que teve lugar em Pampilhosa da Serra.

Convite que muito me honra e que aceitei com 
imenso gosto."

 Texto e fotos: João Vidigal “winger” e Henriqueta Dias “pendura”
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para as motas muito perto do rio Alva. Quanto ao almoço, foi servido um 
bife que penso ter agradado à maior parte de nós. Posso deixar o meu 
testemunho que pedi carne malpassada, e embora tenha demorado algum 
tempo a ser servido, o meu pedido foi atendido. Correu globalmente bem.
Mas o que é bom mesmo é passear, e nestas coisas de almoços eu gosto é 
de acabar e seguir viagem...

Aldeia de Fajão
Esta sim, pareceu-me ser uma aldeia de Xisto. Muito bonitas as casas com 
madeira e xisto ao contrário da outra aldeia que parecia serem à base de 
granito. Mais uma vez o caminho de, e para, esta aldeia foi espetacular. O 
presidente explicou-nos na prática (grande ventania nos capacetes) porque 
é que os moinhos de vento foram colocados naqueles sítios!

O jantar de sábado
No jantar gostei especialmente de ver a apresentação de novos sócios. O 
número de novos inscritos mostra que o clube está muito bem de saúde pois 
contei 6 novos membros presentes, o que para um clube da nossa natureza 
penso ser um excelente indicador.

Domingo
O domingo foi dedicado à Assembleia Geral. Na minha opinião correu 
bastante bem. Foi um pouco extensa, pois foram alterados os estatutos. 
Gostei particularmente da maneira como foi conduzida pelo presidente da 
mesa, o sócio João Ramalho que mostrou sempre uma atitude pacificadora 
e ao mesmo tempo concisa. Igualmente importante foi a decisão de se 
reativar a edição da revista para a qual estou neste momento a escrever, e 
pelo resultado da votação pareceu ser uma vontade bastante alargada dos 
sócios.

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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Texto e fotos:  Orlando e Juca
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TREFFEN ITÁLIA  
e 

35º Aniversário da GWEF (Eslovénia)

Férias Wingers 

2018

Parada das Nações e entrega do trofeu (Itália)

Como os dias de férias não são os suficientes para tudo o que gostaríamos 
de fazer, procuramos sempre conciliar as idas aos treffens da GWEF com a 
visita a algumas cidades com interesse que não conhecemos.

 O ano de 2018, exigia a participação no 35º Aniversário GWEF 
na Eslovénia, já que tínhamos feito o 25º Aniversário GWEF na Holanda e o 30º 
Aniversário GWEF na Alemanha.
 Assim, planeámos ir a Pisa, ao treffen de Itália, visitar Florença e depois 
seguir para a Eslovénia.
 Saímos de Loures no dia 17 de junho com destino a Lérida, Espanha 
(1050 Km) onde dormimos, logo pela manhã partimos para Pisa (1060 Km) com 
estadia de 3 noites para visita desta bela cidade Italiana.
           Quinta feira partida para o Treffen de Itália (300 Km) Valeggio Sul Mincio 
junto ao Lago de Garda  onde acampámos e confraternizámos com Wingers amigos. 

(Eslovénia)
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Participámos em alguns passeios organizados pelo GWCI na zona envolvente como seja conhecer a cidade de Mantova.

Visita a Madona della Corona uma igreja esculpida na rocha, Lago de Garda, etc

No domingo partimos para Florença (250 Km) onde já tínhamos marcado, como em Pisa, alojamento para 3 noites. Uma cidade com 
um enorme património, e cheia de vida. Visitámos monumentos, museus e desfrutámos de toda a envolvência desta região italiana, a        
Toscana.  A beleza de toda a arquitetura e história desta cidade é impressionante um mês seria o indicado para ver tudo. 



Um Treffen memorável com todas as suas atividades / festas, teve um desfile das nações espetacular com um grande número de 
wingers e que tem sido muito divulgado no “you tube”.
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        O regresso com muita pena nossa foi feito no domingo de manhã, saímos da Eslovénia e fomos dormir perto de Sanremo (790 Km) num agradável 
alojamento rural e na segunda-feira (800 Km) para ficar novamente em Lérida, ficando o trajeto final de (+1060 Km) para terça-feira com destino a casa - 
Loures.

Partimos na quarta-feira de manhã para fazer (650 Km) até á ESLOVÉNIA para novamente acamparmos e privar com muitos Wingers 
que também quiseram celebrar o 35º aniversário da nossa GOLDWING EUROPEAN FEDERATION que une todos os Wingers da 
Europa. 

Parada das Nações e entrega do troféu



Viagem a        
Angoulême

Finalmente o tão desejado dia chegou.
Motivados e embalados com a fascinante 
experiência de 2016 em Arcachon, a ida 

a Angoulême era agora reforçada com a já 
indispensável companhia do Alberto Tavares .
Com os sempre positivos e bem humorados 
António Godinho e Vicente Barata ficou 
combinado optarmos por um percurso diferente, 
num ritmo mais calmo, uma balada serena a 
quatro. 
Assim ficámos amigos da N110 que nos 
proporcionou o que pretendíamos. Combinámos 
encontramo-nos em Hervás, eu fui de Vilar 
Formoso, eles por Badajoz, para vermos o museu 
local de motas e automóveis. Infelizmente cheguei 
atrasado, as curvas de Ciudad Rodrigo até Béjar 
“encolheram” incrivelmente…, e para mim a 
visita já era…, enfim outra oportunidade surgirá. 
Bem, vingámo-nos nuns suculentos e deliciosos 
“solomillos”, numa agradável esplanada cujo 
dono ficou parceiro… AH Goldwing’s…Gw’s… 
Seguindo viagem, deixámos para trás Ávila, 
Segóvia e era um regalo ver o Alberto a deitar 
a “Alentejana” na torneada e voluptuosa amiga 
N110. Ao final da tarde quatro faces felizes e 
sorridentes chegaram a San Estebán de Gormez. 

Que bela opção e que bom planeamento 
fizemos pois é uma localidade linda, 
serena, junto a um rio, bom hotel e 
excelente jantar com a inesperada e 
simpática companhia  do dono, que nos 
obsequiou com uma “botella” de excelente 
vinho, possuidor de várias motas e que 
tinha estado em Lisboa com a sua Harley! 
Ficou perdoado… Alguém duvida que as 
motas aproximam as pessoas e as deixam 
mais felizes? Então as GW... 
Arrancámos cedo em direcção a Sória, 
não tirámos fotos do local, depois é que 
reparámos que o Vicente se tinha esquecido 
da maquilhagem. A estrada lindíssima, a 
boa disposição, o ronronar dos 24 gnomos 
entusiasmava-nos e rapidamente começamos 
a sentir o aroma dos Pirenéus. Com bom piso, 
paisagens cativantes e trânsito moderado, as 
serpenteadas estradas foram sendo dribladas, o 
que era um regalo: Sabinamigo, Jaca e entrada 
em França em Somport pelo túnel que nos 
brindou com chuva á saída…, soubemos mais 
tarde que foi a pedido do Vicente, mas logo 
acabou. 
Para não nos atrasarmos não fomos a Lourdes, 

como previsto, passámos Pau, torneámos 
Bordéus, aumentámos o ritmo… e apanhámos 
um susto dum flash/radar à entrada de 
Angoulême que nos deixou com amargo de 
boca… mas até à data nada!
Chegámos a Angoulême com as três 1500 e 
a bagger do Alberto a portarem-se à altura 
e o reencontro com os amigos Wingers, a 
organização exemplar do Treffen e com a ida ao 
palco que foi marcante e emocionante.
O regresso é sempre penoso, mas desta 
vez esperava-nos um jantar inesquecível em 
Béjar, pois o Vicente fazia anos. Jamais iremos 
esquecer… nem os “nuestros hermanos” que lá 
estavam e connosco conviveram. Santas GW!...

Texto e fotos:  Luis Lemos
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A nossa participação no Encontro Ibérico 
Goldwing de 2019 iria incluir algumas 
"estreias". Iria também fornecer algumas 

respostas que guiaria as nossas aspirações 
de viajantes Goldwing. Para Bev, este seria o 
seu primeiro evento Winger; a sua primeira vez 
viajando mais de duas horas seguidas até ao 
destino; a sua primeira viagem multi-noite de 
mota e a sua primeira viagem de mota fora de 
Portugal. Temos planos para uma viagem de 
mota de duas semanas mais lá para a frente 
neste ano assim como outros fins de semana 
motociclisticos em que possamos participar.Mas 
antes de avançarmos com a ideia queriamos 
ver como a Bev se comportava antes de nos 
comprometermos. Não podiamos ter a certeza 
se ela gostaria de viajar longas distâncias ou de 
participar em eventos Goldwing. Assim, havia 
muito a entender como resultado da viagem deste 
fim de semana.
Todos os anos os Clubes Goldwing de Portugal e 
Espanha colaboram para organizar um encontro 
Ibérico. Este evento ibérico alterna entre Portugal 
e Espanha com o evento deste ano a ter lugar 
de 15-17 de Março á volta da cidade histórica 
de Plasencia, na Estremadura, região do oeste 
espanhol.
O nosso primeiro desafio era determinar quanta 
bagagem podiamos levar para o fim de semana. 
Só podiamos levar, obviamente, o que coubesse 
nas malas da mota. Bev tinha um saco que cabe 
dentro da mala de trás e eu tinha um saco que 
amarro á grelha por cima da mala de trás. Tanto 
espaço como peso são de alguma maneira restri-
tos mas lá nos safamos. Marco, o presidente do 

nosso clube, tem um belo atrelado que ele puxa 
atrás da sua mota. Quando a Bev viu o atrelado, 
imediatamente perguntou: " Porque é que nós 
não podemos ter um igual? "Hmmm!
O caminho mais rápido do Porto a Plasencia 
é pelas A1 e A25 em Portugal e a CL-526 em 
Espanha. A distância são 390 Km e pode demorar 
4 horas sem parar. Um pequeno grupo de wing-
ers viajamos juntos desde a região do Porto até 
Espanha nas nossas 5 motas/trikes.
Outros grupos de outras regiões de Portugal 
fizeram o mesmo. Encontramo-nos todos no hotel 
do evento.

Mais ou menos a meio do caminho do nosso 
destino fica Ciudade Rodrigo, uma velha cidade 
fortaleza  próximo da fronteira do lado de 
Espanha. Vinha mesmo a calhar para um intervalo 
para almoço dividindo assim a viagem em duas 
partes. Ciudade Rodrigo começou como cidade 
Celta e foi ocupada durante um tempo pelos 
Romanos. As muralhas da cidade datam do século 
XII. A sua localização entre Portugal e Salamanca, 
fez dela uma importante cidade fortificada du-
rante as guerras Napoleónicas. A cidade mantém 

a maior parte da sua arquitetura histórica e eu 
gostaria de passar um pouca mais de tempo a 
explorá-la. Mas neste momento estavamos ali só 
para almoçar por isso limitei-me a tirar algumas 
fotografias da praça onde paramos. Almoçamos 
no bar "Arcos".
A nossa base para o evento era o Hotel Ciudad de 
Jerte, a pouca distância de Plasencia. 
À medida que os vários grupos espanhóis e 
portugueses iam fazendo o check-in, descobrimos 
que o hotel não tinha capacidade para todos os 
participantes que se tinham registado. Muitos 
tiveram que ser realojados num hotel próximo 
causando alguma consternação. A maior parte 
preferia ficar no hotel onde os evento se iria reali-
zar. Pelo menos um autocarro foi disponibilizado 
para que os participantes não tivessem que usar 
as motas para regressar ao hotel satélite depois 
do jantar (e copos)... Nós fomos dos felizardos a 
quem foi atribuido um quarto no hotel principal.
O único acontecimento que estava marcado para 
sexta-feira era um jantar tardio (21:30). 
Uns copos antes do jantar deram a oportunidade 
de rever conhecimentos e conhecer gente nova.
O sábado foi o dia principal do evento. As 

Encontro Ibérico
Goldwing (2019)

Março 18, 2019 bermudarover
(Traduzido do blog: bermudarover)

Texto e Fotos: Craig Morfitt
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atividades começaram às 10:00 am com uma 
viagem em grupo. A pouca distância do hotel, 
saímos da estrada principal N-110 para a CC-51, 
uma estrada estreita e sinuosa que subia através 
duma região produtora de cerejas. As cerejei-
ras estavam todas em flor, realçando o já de si 
encantador cenário.
Ocasionalmente, uma brisa sopra as pétalas 
bramcas pela estrada como se fosse neve. Quem 
me dera ter fotografias mas ao viajar em grupo 
não há tempo para parar e tirar uma foto rápida.
A CC-51 tornou-se na CC-133 quando nos 
moviamos paralelos à N-110 mas a uma elevação 
maior. Não podiamos ter melhor tempo. A temper-
atura era à volta de 25º e até podiamos sentir o 
calor do sol através da roupa. Um dia magnífico.
Após uma hora de viagem tivemos a nossa 
primeira oportunidade para esticar as pernas 
quando paramos junto a uma queda de água ao 
lado da estrada na localidade de Garganta de 
las Nogaledas. Tive então a oportunidade de dar 
uma volta e ver as motas ali paradas e a queda 
de água.

Após a paragem, continuamos a viagem pela 
estrada estreita até chegarmos à localidade de 
Cabezuela del Vale por volta das 11:45. Uma 
pequena parte da rua no centro da localidade 
tinha sido reservada para nós para podermos 
estacionar as motas.

Bebidas e uma grande variedade de aperitivos 
estavam em mesas no restaurante chamado Bar 
Yusta. Entretanto, os habitantes da localidade e 
visitantes apreciavam o espetáculo de 69 motas 
Honda Goldwings estacionadas à porta.

Cerca da 13:00h deixamos esta localidade e 
dirigimo-nos para o restaurante Vadillo que era 
perto. Deixamos as motas paradas num relvado 
enquanto fomos almoçar comida típica da Estre-
madura.
Após o almoço voltamos para o Hotel para 
um curto descanso pois tinhamos que voltar à 
estrada às 18:00h.
A partida atrasou-se um pouca pois tivemos que 
esperar pela chegada de escolta da polícia.
Seguimos então para Plasencia e estacionamos as 
motas na praça principal.
Plasencia foi fundada em 1186 durante o reinado 
de Afonso VIII.
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Aqui viveram em paz no século XIII Cristãos, 
Muçulmanos e Judeus. A velha cidade fica num 
vale tem muitos edifícios antigos alguns dos quais 
datam do tempo da fundação.
O grupo foi dividido em dois tendo cada um o 
seu guia turístico que nos proporcionaram uma 

visita guiada de 1 hora à cidade. Como era de 
esperar, as descrições do guia foram em espanhol 

mas mesmo assim gostei da visita e encontrei 
tradução para inglês na maior parte dos sinais no 
interior dos edifícios.
A catedral de Plasencia,que data do século XIII. 
Após as nossas visitas guiadas, rumamos à 
Câmara Municipal onde recebemos as boas vindas 
pelo respetivo presidente que fez um discurso ao 
Goldwing Club de Espanha.
Saímos a Câmara e eram horas de voltar ao hotel.
As pessoas que estavam na rua foram brindades 
com um espetáculo de luzes pois parte das motas 
estavam altamente iluminadas.
Uma vez de volta ao hotel, foi tempo de tomar
banho, mudar de roupa e ir até ao bar confra-
ternizar com os amigos antes do jantar. Pediram-
nos para, ao jantar, usar camisolas azuis do 
Clube. Até essa altura eu ainda não tinha ideia 
de quantos de nós tinham feito a viagem. Foi um 
bom resultado dado que temos um clube goldwing 
relativamente pequeno, pelos padrões Goldwing. 
A seguir ao pequeno almoço, toda a gente se 
preparou para partir em diferentes direções rumo 
a casa. Nós tinhamos um grupo de sete motas a 
viajar para o Porto e arredores. O bom tempo de-
sapareceu e tivemos frio da ordem dos 10-12ºC 

e chuva na parte final da viagem de regresso. 
Quando chegamos a casa tinhamos percorrido 
567 milhas (912Km) durante a viagem.
A viagem foi boa. A única crítica refere-se à comi-
da a qual eu achei pouco agradável e sem grande 
variedade. Estamos acostumados à excelente 
comida portuguesa e a espanhola nem de longe 
se compara. Mas a amizade, o companheirismo e 
os passeios foram excelentes.
A Bev gostou da viagem e apreciou o conforto 
do "sofá" trazeiro da Goldwing à medida que "pa-
pavamos" milhas. Como experiência para futuras 
viagens, foi muito positiva. Planeamos partici-
par no próximo Treffen de Portugal em Maio e 
continuar com os nossos planos para uma viagem 
mais comprida no futuro. O tempo dirá se vamos 
comprar ou não um atrelado para a mota!
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Sua razão de ser

O Goldwing Clube de Portugal, foi criado por um conjunto de detentores de motas Honda Goldwing, tendo 
cumprido em 2019 o seu vigésimo sexto ano de vida, na vila de Pampilhosa da Serra, região fustigada pelos 
incêndios de 2017.

Esta região tem merecido uma especial atenção por parte da Direcção do nosso Clube, no sentido de apoio e 
solidariedade  para com os cidadãos ali residentes, ao realizarmos naquela região nos últimos dois anos as nossas 
concentrações/passeios.
A concentração deste ano de 2019, tinha no seu programa, o passeio pelas aldeias de xisto, a comemoração do vigésimo 
sexto aniversário, e uma assembleia geral ordinária, que para além da aprovação das suas contas de 2018, também 
tinha um ponto na ordem  de trabalhos que refuto de extrema importância, a alteração dos estatutos e do regulamento 
interno do clube.
E aqui ficam as minhas palavras de agradecimento como Presidente da Assembleia Geral do Goldwing Clube de 
Portugal, aos associados presentes na Assembleia Geral ordinária do dia 17 de Fevereiro de 2019, porque conseguimos 
levar a bom termo as alterações estatutárias, pelo modo participativo e construtivo que os associados tiveram na 
análise das várias propostas do estatuto e regulamento em discussão, alterações maioritariamente aprovadas por 
unanimidade, o que demonstra a maturidade de que o clube é detentor.
Esta assembleia geral veio ainda demonstrar que o Goldwing Clube de Portugal está preparado para prosseguir nos 
próximos  anos, que se esperam longos, em franco e solidário  convívio entre os seus associados, e na glorificação da 
moto Honda Goldwing, o principal fator de ligação ao nosso Clube.

     João Góis Ramalho
    Presidente da Assembleia Geral
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