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NOVA NC750X. PASSEIOS TRANQUILOS, DE SEGUNDA A DOMINGO.
Não é segredo para ninguém porque é que os proprietários adoram a sua NC750X.  Eles adoram a sua fiabilidade durante 

a semana e a emoção que pode despertar aos fins-de-semana. É um modelo que vai a todo o lado. E agora há ainda mais 

para gostar.  Com um design renovado, a nova NC750X está mais leve e confortável. Mais económico, o motor 750 oferece 

agora 57,8cv de potência. Com quatro modos de condução, transmissão de dupla embraiagem (DCT) ou manual com 

embraiagem deslizante. A altura do assento é agora mais baixa e a capacidade de armazenamento aumentou. Como vê, 

vai ser ainda mais fácil apaixonar-se pela nova NC750X. Modelo também disponível na versão 35kW para a carta A2.

TODOS 
OS DIAS 
SÃO DIAS 
DIVERTIDOS 

http://www.andardemoto.pt/l/adm-pt/rm/202107/pdf/xlrlf
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Cada vez mais...

NOVA NC750X. PASSEIOS TRANQUILOS, DE SEGUNDA A DOMINGO.
Não é segredo para ninguém porque é que os proprietários adoram a sua NC750X.  Eles adoram a sua fiabilidade durante 

a semana e a emoção que pode despertar aos fins-de-semana. É um modelo que vai a todo o lado. E agora há ainda mais 

para gostar.  Com um design renovado, a nova NC750X está mais leve e confortável. Mais económico, o motor 750 oferece 

agora 57,8cv de potência. Com quatro modos de condução, transmissão de dupla embraiagem (DCT) ou manual com 

embraiagem deslizante. A altura do assento é agora mais baixa e a capacidade de armazenamento aumentou. Como vê, 

vai ser ainda mais fácil apaixonar-se pela nova NC750X. Modelo também disponível na versão 35kW para a carta A2.

TODOS 
OS DIAS 
SÃO DIAS 
DIVERTIDOS 

O Mundo mudou! No meu tempo, que é 
como quem diz nos anos setenta e oitenta, as 
motos eram um luxo, os motociclistas eram 
uns tipos raros, loucos ou feios, porcos e maus, 
as pequenas scooters eram aspiradores e moto 
que era moto tinha guiador de avanços. Isto 
para não falar que, pouco antes disso, a maioria 
das estradas portuguesas não era asfaltada, a 
produção nacional representava uma expressiva 
parte do mercado de motociclos e, perante uma 
legião de cinquentinhas, uma moto de 600cc já 
era considerada de “alta cilindrada”. Nesse tempo 
ainda não se ouvia sequer falar de electrónica 
e chinês só mesmo o Limpópó, personagem 
interpretada pelo saudoso Badaró.

Nos dias de hoje parece que o mundo se virou 
precisamente ao contrário. Há quem possa ir 
por estradas boas e vá por offroad, 1000cc já 
são quase média cilindrada, as scooters estão 
na moda, os motociclistas são cada vez mais 
estilosos e perfumados e chinês é praticamente 
tudo, e praticamente tudo tem electrónica.

No entanto o que importa é que cada vez 
vemos mais motos na rua. As pessoas já 
perceberam que os automóveis são mais 
uma fonte de despesa e preocupação do 
que uma necessidade ou até mesmo um 
orgulho. Conheço muita gente que tem o carro 
praticamente parado, à espera das férias ou 
de uma desculpa qualquer para amortizar o 
investimento, mas que se desloca diariamente 
de moto ou de scooter.

É por isso, não só mas também, que nos 

primeiros seis meses de 2021, e apesar das 
grandes limitações dos stocks devidas à 
pandemia, foram matriculados 8.756 motociclos 
de cilindrada até 125 cc, um aumento de 31,4% 
face a igual período do ano 2020, que já de si 
foi um dos melhores anos de vendas, quase 
igualando o ano recordista de 2019.

Por seu lado, os motociclos de cilindrada 
superior a 125 cc registaram, no mês de 
junho de 2021, um total de 1.950 unidades 
matriculadas, o que representou um acréscimo 
de 11,7% face ao mês homólogo de 2020.

O que falta agora é que as entidades 
responsáveis avaliem a situação e, sobretudo nas 
zonas urbanas e à semelhança do que fizeram 
relativamente às bicicletas, façam o mesmo, - 
porque não? - relativamente aos cada vez mais 
motociclos em circulação. Basta isso! //

As pessoas já 
perceberam que 
os automóveis 
são mais uma 
fonte de despesa e 
preocupação do que 
uma necessidade
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VANTAGEM TRIPLA

Saiba mais em: triumphmotorcycles.pt TRIUMPH LISBOA: 218 292 170 TRIUMPH PORTO: 224 108 000 TRIUMPH ALGARVE: 289 090 366

Desempenho único do motor tricilíndrico de 660cc. Tecnologia líder na classe. Ciclística precisa e ágil. Experimente a nova Trident 660, 
com a sua confiança inspiradora, postura desportiva e baixa altura de assento, para uma utilização inesquecível. 
Estilo com substância, num pacote irresistível, a um preço incrível de 7.995€ (PVP). 
A nova Trident 660. Pura diversão garantida.
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Num desporto como MotoGP, tão exigente do 
ponto de vista físico e mental, tudo tem de 
acontecer de forma a funcionar em equipa. 
Se dentro de uma estrutura profissional não 

estiverem todos de acordo sobre qual o rumo a seguir, 
então o futuro é tudo menos risonho. E a verdade é 
que olhando para a carreira de Maverick Viñales nos 
últimos anos, parece que o espanhol está a remar numa 
direção completamente oposta à da Yamaha Racing.

As constantes trocas de chefes de equipa, as de-
clarações públicas de desagrado para com as opções 
tomadas pela equipa, o semblante carregado e até 
mesmo as suas prestações em pista quando tem nas 
mãos uma moto que vence corridas e até ajuda Fabio 
Quartararo a liderar o campeonato, deixam Maverick 
Viñales completamente fora de sintonia com a es-
trutura japonesa.

Aquilo que aconteceu antes do Grande Prémio 
dos Países Baixos foi o culminar de uma situação 
de pressão de resultados que já se acumula há vários 
anos. Recordamos todos como Viñales foi contratado 
à Suzuki para ser a nova estrela da Yamaha, mas o 
espanhol nunca conseguiu realmente confirmar esse 
estatuto, e em vez disso parece afundar-se cada vez 
que encontra um problema. Seja esse problema real, 
seja mental. E muitas vezes parece que o problema 
é mais mental do que real.

A forma como Maverick Viñales sai da Yamaha, pela 
porta pequena, é um claro exemplo de que sem tra-
balho de equipa não há resultados. Uma situação que 

é bastante estranha, mas que se esperava.
E agora? Agora para onde vai Viñales? Agora o espa-

nhol tem pouco espaço de manobra para escolher o seu 
futuro. Rompendo o contrato com a Yamaha quando 
ainda lhe faltava um ano para cumprir, significa que o 
mercado de pilotos fica novamente em ebulição quando 
parecia que tudo estava mais ou menos resolvido. A 
Aprilia será então a opção mais forte para Viñales. Se 
a mentalidade do espanhol será compatível com as 
normais dificuldades de um projeto que ainda está a 
crescer, isso é algo que estaremos cá para confirmar.

Mas a nova equipa de Valentino Rossi com a Ducati 
também será uma boa hipótese para Viñales. Os dois 
conhecem-se bem dos tempos que passaram como 
companheiros de equipa na Yamaha. E com a SKY 
VR46 Ducati a contar com forte apoio financeiro e 
da própria Ducati, a ida de Viñales para esta equipa 
não será uma hipótese a descartar.

Seja o que for que o futuro reserva, parece-me claro 
que a atitude de Maverick Viñales terá de mudar. Se 
o piloto espanhol pensa que consegue lutar sozinho 
contra tudo e contra todos, as coisas não lhe vão 
correr bem. Porque apenas com trabalho de equipa 
conseguimos atingir os nossos sonhos.

Espero, sinceramente, que Maverick Viñales reen-
contre o seu rumo, que organize as suas ideias e en-
tenda que apenas trabalhando em equipa poderá vir 
a confirmar aquilo que se dizia e esperava dele. É um 
dos melhores em MotoGP. Mas só isso não é suficiente 
para vingar num desporto tão competitivo. //

CRÓNICA

Bruno Gomes
Jornalista

TEAMWORK MAKES 
the dream work
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MOTO NEWS

O JORNALISTA italiano Valerio Boni, de 62 anos 
de idade, aliou-se à MV Agusta numa aventura que 
se transformou num novo recorde mundial, com o 
maior número de países visitados, aos comandos de 
uma moto, em apenas 24 horas. No total foram 11 
países em menos de 24 horas, cumprindo um total 
de 2003 quilómetros.

A aventura foi designada Turismo Veloce Europe 
Endurance, um nome escolhido pela casa italiana 
para relembrar o Trans Europe Express, o lendário 
serviço de comboio que operou na Europa entre 1957 
e 1995, e que, na altura, era considerado a forma 

mais glamorosa de viajar através da Europa antes da 
chegada dos comboios de alta velocidade.

Valerio Boni está habituado a este tipo de aven-
turas, que recentemente registou um outro Recorde 
do Guinness para maior distância percorrida numa 
mini-moto em menos de 24 horas.

Desta feita, aos comandos de uma MV Agusta Turismo 
Veloce Lusso, o conhecido jornalista de motos conse-
guiu, em menos de 24 horas, passar as fronteiras da 
Suécia, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos, Bélgica, 
Luxemburgo, França, Suiça, Liechtenstein, Austria e 
Itália, aproveitando o dia 21 de Junho, o mais longo 

MV Agusta percorre 11 países 
em 24 horas. É um novo recorde!
O JORNALISTA VALERIO BONI E UMA MV AGUSTA TURISMO 
VELOCE LUSSO FORAM OS PROTAGONISTAS DESTA AVENTURA 
EM DUAS RODAS.

8   JUNHO // 2021

» Galeria de fotos aqui
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do ano no hemisfério norte.
A aventura começou cerca das 5.38 da manhã, em 

Malmo, e obrigou o jornalista italiano a enfrentar 
diversas condições meteorológicas que se dividiram 
entre um dia extremamente quente na Suécia e uma 
monumental chuvada na travessia da Alemanha.

Outras dificuldades resultaram de diversas obras 
de manutenção rodoviária, tráfego congestionado e 
limites de velocidade bastante exigentes, típicas dos 
países do norte da Europa.

Ainda assim, nas primeiras cinco horas, a MV Agusta 
Turismo Veloce ainda conseguiu manter uma média 
horária de 100 km/h, mas rapidamente o ritmo co-
meçou a baixar, consumindo o tempo destinado às 
paragens de abastecimento e descanso. E no final, os 
dados registados no painel de instrumentos da MV 
Agusta confirmavam que, durante a aventura, o motor 
da Turismo Veloce Lusso esteve em funcionamento 
mais de 23 horas.

O momento mais stressante da viagem aconteceu 
na Holanda, onde um corte na estrada chegou mesmo 
a ameaçar o sucesso do desafio. No entanto tudo 
acabou por correr bem, e o recorde foi estabelecido 
e confirmado à chegada a Schiranna. Além disso, a 
aventura foi documentada fotograficamente e pode 
ver as imagens na galeria. //

http://www.andardemoto.pt/l/adm-pt/rm/202107/pdf/gimzp
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MOTO NEWS

A MOTOXPERT vai começar a distribuir no nosso 
país os produtos da marca americana AMSOIL, bem 
conhecida pelos seus lubrificantes sintéticos e re-
conhecida mundialmente no sector de lubrificantes 
premium de alta performance.

Com uma história de mais de 50 anos, a marca 
americana está atualmente especializada em lubrifi-
cantes sintéticos e aditivos de combustível e contará 
agora com a rede de distribuição MOTOXPERT®, que 
lhe garantirá uma presença forte a nível nacional no 
sector dos lubrificantes para motociclos.

Em 1972 definiu-se um marco histórico. O AMSOIL 
10W-40 Synthetic Motor Oil, resultado de anos de 
pesquisa, inspirado na tecnologia aeroespacial, tornou-
-se o primeiro óleo sintético do mundo a satisfazer 

os requisitos do American Petroleum Institute.
Tendo superado os óleos convencionais em todos os 

aspectos, o AMSOIL marcou o início de uma nova era 
na ciência da lubrificação de motores de combustão 
interna. Posteriormente, praticamente todos os outros 
fabricantes de lubrificante para motores reconhece-
ram a superioridade dos lubrificantes sintéticos e 
seguiram a liderança AMSOIL com a introdução dos 
seus próprios óleos sintéticos para motores. 

A gama de produtos AMSOIL, foi especialmente 
selecionada para o mercado português pela MOTOX-
PERT, sendo que a sua distribuição será inserida na 
sua gama de acessórios para motociclismo, ampliando 
desta forma a sua oferta de produtos para o segmento.

Veja a gama completa AMSOIL (clique aqui). //

A MARCA AMERICANA ESPECIALIZADA EM LUBRIFICANTES 
SINTÉTICOS E ADITIVOS DE COMBUSTÍVEL CONTARÁ AGORA 
COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO NOSSO PAÍS.

Lubrificantes AMSOIL distribuídos 
em Portugal pela MOTOXPERT

https://motoxpert.pt/shop/category/marcas-amsoil-oleos-e-lubrificantes-1227


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Piaggio MP3_225x297_Motos_v2.pdf   1   15/06/2021   16:33

http://www.andardemoto.pt/l/adm-pt/rm/202107/pdf/xnzey


12   JULHO // 2021

DEPOIS da Honda ter mostrado nada menos do 
que dez preparações europeias que têm por base a 
Honda CB650R, preparações que integram o concurso 
Honda Customs que pretende descobrir qual a melhor 
de todas e entre as quais encontramos a portuguesa 
CB650R Fénix do concessionário Mototrofa, desta vez 
o fabricante japonês abraça novamente o mundo das 
preparações, mas tendo por base de trabalho a nova 
Honda CMX1100 Rebel, cujas características técnicas 
e imagens pode ver se clicar aqui.

As CMX Sport e CMX Bobber, projetos concretiza-
dos pelo preparador francês FCR Original, deveriam 
ter sido estreadas lado a lado com as CB650Rs do 
Honda Customs no Wheels & Waves em Biarritz. Mas 
com o evento cancelado devido à pandemia, a Honda 
optou por mostrar agora estas duas CMX1100 Rebel 
revelando as suas fotos online.

HONDA CMX SPORT 
A intenção da FCR Original era destacar o lado prático 

e agradável da Rebel, mas torná-la, ao mesmo tempo, 
mais desportiva, musculada e agressiva. A inspiração 
para esta preparação veio pela mão da beleza mecâ-
nica e desempenho da caixa DCT, um sistema muito 
adequado a uma utilização diária por condutores de 
todas as idades.

Depois de fazer os esboços da moto, a equipa de cus-
tomização começou então o seu trabalho.

Uma modificação no braço oscilante permitiu a ins-
talação de um par de amortecedores traseiros Öhlins 
pretos e de uma roda traseira de 17 polegadas oriunda 
da CB500F e também de um pneu Dunlop D212 190/55-
ZR17. O guarda-lamas dianteiro foi fabricado do zero e 
é 25 mm mais baixo; os avanços de grandes dimensões 
tornam a direção mais fácil de controlar e o velocímetro 

O FABRICANTE JAPONÊS ABRAÇA POR COMPLETO O MUNDO DAS 
CUSTOMIZAÇÕES E MOSTRA AO MUNDO DUAS PREPARAÇÕES DA 
CMX1100 REBEL. FIQUE A CONHECER OS DETALHES DAS CMX SPORT 
E BOBBER CRIADAS PELO PREPARADOR FRANCÊS FCR ORIGINAL.

Honda mostra duas preparações 
da CMX1100 Rebel

» Galeria de fotos aqui

MOTO NEWSMOTO NEWS
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foi movido para a mesa superior.
Com uma simplicidade estonteante, a componente 

ciclística resulta de estudos 3D em computador e é 
composta por um depósito em poliéster-carbono per-
sonalizado (com enchimento de alumínio), um banco 
traseiro com farolim de LEDs e capas em tecido Alcan-
tara nos assentos.

Os poisa-pés foram fabricados à mão e conferem uma 
sensação de competição à personalização. A pintura 
vermelha/preta e os acabamentos de elevada qualidade 
prestam uma homenagem subtil aos modelos clássicos 
da Honda. O motor não foi alterado, mas o escape é um 
sistema em aço inoxidável exclusivo da FCR Original.

HONDA CMX BOBBER
Inspirado pelo design minimalista da CMX1100 Rebel, 

esta interpretação tem um toque mais customizado, 
levando-a ainda mais longe no estilo bobber. O braço 
oscilante e a suspensão são os originais, mas foram 
rebaixados 25 mm à frente, enquanto as jantes perso-
nalizadas com raios pretos usam pneus Bridgestone 
mais grossos.

Tendo por base uma inspiração bobber, os avanços são 
em alumínio, o banco é em pele perfurada e estrias, o 
guarda-lamas frontal é em alumínio (com acabamento 
Mirrachrome) e a moldura do farol é pintada.

Os piscas de LEDs Mini-Bates da FCR Original en-
caixam perfeitamente no conjunto e, tal como a CMX 
Sport, os estudos 3D feitos em computador originaram 
um depósito em poliéster-carbono personalizado 
- com acabamento Mirrachrome/azul acetinado - e 
enchimento de alumínio.

O escape da FCR Original revestido a cerâmica é o to-
que final, destacando toda a beleza mecânica da moto. //

» Galeria de fotos aqui

https://www.andardemoto.pt/moto-news/55417-honda-mostra-duas-preparacoes-da-cmx1100-rebel/#bmg-2
http://www.andardemoto.pt/l/adm-pt/rm/202107/pdf/nxhez
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CHEGA agora a Portugal mais uma proposta elé-
trica no segmento das scooters urbanas. A Super Soco 
CPX é a mais recente novidade da marca a chegar a 
Portugal, e de acordo com o representante oficial no 
nosso país, o grupo Moteo Portugal, a CPX promete 
tornar-se num caso sério de sucesso devido às suas 
características aliadas ao preço muito competitivo.

Com cariz marcadamente urbano, a Super Soco CPX 
com homologação L3e, equivalente a 125 cc que pode, 
por isso, ser conduzida por detentores de carta de 
condução B ou A1, apresenta-se elegante, robusta, 
dinâmica e ágil, com dois verdadeiros lugares, ideal 
para deslocações de média distância em ambiente 
citadino ou suburbano.

O patenteado motor montado na roda traseira 
assegura uma elevada taxa de conversão energé-
tica, superior a 90%, para uma autonomia alargada, 
enquanto as suas baterias amovíveis permitem a 
recarga fácil em qualquer lugar com o carregador 
rápido fornecido de série.

Reconhecida pelas suas características, performance 
e soluções técnicas incorporadas, a Super Soco CPX 
pode equipar de série duas baterias que lhe conferem 
uma autonomia máxima de até 140 km, sendo que o 
tempo de carga é de 3h30m por bateria e utilizando 
o carregador rápido.

Com uma velocidade máxima de 90 km/h e conecti-
vidade 4G, a Super Soco CPX é uma verdadeira solução 
de mobilidade urbana, com conforto assegurado para 

o condutor e passageiro. A sua roda dianteira de 16” 
garante segurança e estabilidade.

A Super Soco CPX assume-se claramente como uma 
forma económica, fiável e silenciosa de mobilidade 
urbana.

O modelo vai estar disponível para test ride na rede 
de concessionários oficiais da marca, disponível em 
www.vmotosoco.pt , até ao final de agosto.

Disponível em duas cores, o modelo CPX tem um PVP 
a partir de 4.599€ na versão com uma bateria, acres-
cendo despesas de legalização e transporte. Tal com a 
restante gama da marca, a CPX tem 3 anos de garantia 
total, sem limite de quilómetros ou ciclos de carga. //

A NOVA SCOOTER ELÉTRICA 
SUPER SOCO CPX JÁ ESTÁ 
DISPONÍVEL EM PORTUGAL. 
COM UM PREÇO COMPETITIVO 
E CARACTERÍSTICAS QUE 
A TORNAM PERFEITA PARA 
OS MEIOS URBANOS, ESTA 
SCOOTER PROMETE SER UM 
SUCESSO.

Super Soco CPX 
já está disponível 
em Portugal
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APRESENTAÇÃO DUCATI DIAVEL 1260 S 

A casa de Borgo Panigale criou uma 
terceira versão da sua moto mais 
inconvencional. A nova Ducati Diavel 1260 
S “Black and Steel” chega em setembro 
deste ano com uma imagem inconfundível.

Inconfundível
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“BLACK AND STEEL”



andardemoto.pt    17

ADiavel sempre foi a proposta mais 
inconvencional de toda a gama 
da Ducati, e agora acaba de ver 
o número de versões aumentar 
para três com o anúncio oficial da 
chegada da nova Diavel 1260 S 

“Black and Steel”.
As Diavel sempre foram uma excelente base 

para personalizações ou criação de edições 
limitadas. Recentemente a casa de Borgo 
Panigale surpreendeu o mundo com a Diavel 
1260 Lamborghini, uma edição ultra-limitada e 
que rapidamente esgotou toda a produção numa 
questão de horas.

Agora a marca italiana aposta numa imagem 
também ela exclusiva, mas sem ser em versão de 
produção limitada.

Para a criação da nova Diavel 1260 S “Black 
and Steel” a equipa de designers da Ducati foi 
buscar inspiração à Diavel Materico, uma concept 
apresentada há três anos por ocasião da Semana 
de Design de Milão.

O grande destaque nesta Diavel 1260 S “Black 
and Steel” é o seu esquema de cores. Partindo 
de uma base preto mate, a Ducati adicionou 

andardemoto.pt    17

» Galeria de fotos aqui

https://www.andardemoto.pt/moto-news/55046-ducati-diavel-1260-s-black-and-steel-inconfundivel/#bmg-1
https://www.andardemoto.pt/moto-news/52077-ducati-diavel-1260-lamborghini-a-mais-exotica-e-especial-das-power-cruiser/?utm_source=andar_de_moto_magazine&utm_medium=pdf_magazine&utm_campaign=AndarDeMoto-RM-202107


elementos em cinzento brilhante, e destaca as 
formas musculadas da Diavel com a adição de 
amarelo vibrante para conferir um certo toque de 
desportividade a esta versão “Black and Steel”.

O resultado desta combinação de cores é uma 
Diavel que evidencia ainda mais a potência de 162 
cv disponibilizada pelo motor Testastretta DVT de 
1262 cc, o pacote tecnológico que inclui diversas 
opções de ajudas à condução, mas também 
elementos característicos da ciclística como o 
enorme pneu traseiro de 240 mm e o quadro em 
treliça pintado de amarelo.

“A família Ducati Diavel 1260, sinónimo de estilo, 
inovação e performance, venceu prestigiados 
prémios de design, tais como o “Red Dot Award” e 
o “Good Design Award”. Estamos verdadeiramente 
satisfeitos por poder apresentar esta nova versão 
em Milão, uma cidade que sempre representou 
uma referência mundial neste sector”, declarou 

Andrea Ferraresi. “A Diavel 1260 S “Black and Steel” 
é uma moto que não passa despercebida. Os seus 
grafismos assimétricos, o contraste entre o preto 
mate, o cinzento e os toques de amarelo, foram 
desenhados para evidenciar a potência, design e 
carácter desportivo da moto”.

A nova Ducati Diavel 1260 S “Black and Steel” 
foi a estrela do MIMO Motor Show em Milão, 
em meados de junho, sendo a primeira vez que 
o grande público conseguiu ver de perto esta 
novidade italiana.

A gama Diavel fica então completa com três 
versões: a Diavel 1260 disponível na cor Dark 
Stealth (quadro e jantes em preto), a Diavel 1260 
S disponível em cor Thrilling Black e Dark Stealth 
(quadro vermelho e jantes em preto) e agora 
a Diavel 1260 S “Black and Steel”, com preço a 
ser anunciado mais perto da data de início da 
comercialização. //
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APRESENTAÇÃO DUCATI DIAVEL 1260 S “BLACK AND STEEL”

"O GRANDE DESTAQUE NESTA DIAVEL 1260 S 
“BLACK AND STEEL” É O SEU ESQUEMA DE CORES."
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A marca alemã apresentou a versão de 
produção da sua nova scooter elétrica. A 
nova BMW CE 04 chega aos concessionários 
no primeiro trimestre de 2022. Fique a 
conhecer esta novidade em detalhe.

A REVOLUÇÃO ELÉTRICA

continua 

APRESENTAÇÃO BMW CE 04

20   JULHO // 2021

» Galeria de fotos aqui

https://www.andardemoto.pt/moto-news/55378-bmw-ce-04-a-revolucao-eletrica-continua/#bmg-1


andardemoto.pt    21

A
presentada em 2017, então 
em versão conceptual 
e denominada de BMW 
Motorrad Concept Link, a nova 
scooter elétrica da marca 
alemã foi agora revelada ao 
mundo já na sua versão final 
pronta para produção. O nome 

oficial que permitirá à BMW Motorrad continuar 
com a sua revolução elétrica é CE 04.

Utilizando as mesmas células de baterias dos 
BMW iX, a nova CE 04 segue uma linguagem 
estilística muito futurista, diversas soluções de 
conectividade e tudo isto junto num veículo 
que permitirá ao seu utilizador movimentar-se 
facilmente no interior dos meios urbanos.

O motor elétrico escolhido para movimentar a 
BMW CE 04 é o mesmo que a marca de Munique 
utiliza no 225xe Active Tourer. Posicionado entre 
a bateria e a roda traseira, este motor elétrico é 
capaz de disponibilizar uma potência nominal de 
15 kW (20 cv). Porém, a sua potência de pico atinge 
os 31 kW (42 cv), o que permite à nova BMW CE 04 
atingir os 50 km/h em apenas 2,6 segundos.

Adicionalmente, e a pensar nos condutores com 
carta de automóvel e que estão limitados a motos de 
potência reduzida, a nova BMW CE 04 estará ainda 
disponível numa variante limitada a 11 kW (15 cv).

Seja na variante deslimitada ou na limitada, a 
BMW Motorrad confirma que a velocidade máxima 
da CE 04 está limitada eletronicamente aos 120 
km/h, suficiente para percorrer percursos em 
estrada mais aberta sem grande problema.

A fornecer energia ao motor elétrico da CE 04 está 
uma bateria de iões de lítio. Com uma capacidade 
de 8,9 kWh, esta bateria, de acordo com a BMW 
Motorrad, permite percorrer 130 km com uma carga 
completa, no caso da CE 04 “full power”, ou de 100 
km no caso da variante limitada aos 11 kW.

O sistema integrado de carga da bateria permite 
ao utilizador carregar a bateria da BMW CE 04 
através de uma tomada doméstica convencional, 
de uma “Wall Box” ou ainda conectar aos postos 
de carregamento públicos. A marca de Munique 
adianta que a carga completa, ou seja, a partir 
dos 0% de carga disponível até aos 100%, 
demora 4h20m. Este tempo de carregamento da 
bateria pode diminuir significativamente caso a 
CE 04 esteja equipada com o carregador rápido, 
disponível como equipamento opcional.

De referir que a autonomia pode ser 
ligeiramente “esticada” graças à recuperação 
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APRESENTAÇÃO BMW CE 04

de energia dinâmica. Este sistema permite que 
durante a condução, e dependendo das situações, 
as baterias recebam alguma energia e assim 
ganhem um pouco de carga. Por exemplo nas 
travagens ou desacelerações.

Ao nível da ciclística, a scooter elétrica BMW CE 
04 conta com um quadro tubular em aço, ao qual 
os engenheiros alemães ligaram uma forquilha 
com bainhas de 35 mm, e na traseira o esbelto 
monobraço oscilante vê os seus movimentos 
controlados por um amortecedor oculto, o que 
ajuda a dar à CE 04 uma aparência futurista.

A travagem de disco é garantia de eficácia nos 
momentos de parar a scooter elétrica, e o ABS é 
equipamento de série, como seria expectável. No 
entanto, e para aqueles que procuram segurança 
extra, a BMW Motorrad disponibiliza como opcional 
o sistema ABS Pro que adiciona a sensibilidade em 
inclinação para uma travagem superior.

Será ainda através do magnífico (e enorme!) 
painel de instrumentos TFT a 10,25 polegadas 
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"A IMAGEM FUTURISTA, COM DIVERSOS PAINÉIS 
SOBREPOSTOS A CRIAREM UMA MULTITUDE DE SUPERFÍCIES 
CRIANDO UMA IMAGEM MUITO PRÓPRIA"



que o condutor terá acesso às mais diversas 
informações. As mais importantes relacionadas 
com o estado de carga da bateria e autonomia, 
mas a BMW Motorrad, sempre a pensar numa 
utilização integrada de vários sistemas, integra no 
painel a visualização do mapa para utilizar o GPS 
enquanto conduz a CE 04.

A imagem futurista, com diversos painéis 
sobrepostos a criarem uma multitude de 
superfícies criando uma imagem muito própria, são 
acompanhadas por diversas tecnologias de ajuda à 
condução.

Três modos de condução estão disponíveis de 
série – Eco, Rain e Road – e o modo Dynamic para 
uma condução mais desportiva estará disponível 
como opcional. O controlo de estabilidade 
automático é de série, e se o cliente pretender 
uma ajuda mais evoluída a BMW Motorrad permite 
equipar a CE 04 com controlo dinâmico de tração.

A iluminação é “Full LED”. Porém, o sistema 
Headlight Pro de iluminação em curva, é proposto 
como opcional. //MOTOJORNAL
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APRESENTAÇÃO HONDA SUPER CUB E MONKEY

Honda Super Cub e Monkey
ESTÃO NOVAMENTE DISPONÍVEIS NA EUROPA
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Dois dos modelos mais populares da gama 
Honda voltam a estar disponíveis para 
aquisição nos concessionários europeus, 
apresentando diversas melhorias. Fique a 
conhecer as novidades das novas Honda 
Super Cub e Monkey.

Depois de algum tempo fora da lista 
de modelos homologados para 
comercialização em solo europeu, 
dois dos modelos mais populares 
da gama Honda, a C125 Super Cub 
e a Monkey 125, estão novamente 

disponíveis na Europa depois de receberem as 
devidas atualizações que lhes permitem passar as 
regras Euro5.

Para além do motor, tanto a C125 Super Cub 
como a Monkey 125 apresentam-se novamente ao 
serviço com novidades na ciclística e conforto.

A Honda Super Cub, o veículo a motor mais 
vendido do mundo - com vendas superiores a 100 
milhões de unidades em todo o mundo desde 
1958 - recebe de um novo motor SOHC arrefecido 
a ar, mais potente e com consumos bastante 
reduzidos: apenas 1,5 L/100 km (em modo WMTC).

A Super Cub, com uma maneabilidade muito 
fácil, uma das suas mais conhecidas características, 
está pensada para se sentir perfeitamente à 
vontade nas ruas movimentadas das cidades. 
Para garantir que o seu proprietário usufrui de 
um comportamento dinâmico irrepreensível, o 
conforto de condução foi melhorado graças às 
revisões nas suspensões para uma condução 
urbana ainda mais suave.

O estilo típico e simbólico da Super Cub em 
forma de "S" manteve-se e agora possui de 
série um banco e respetivos poisa-pés para o 
passageiro, para além da iluminação totalmente 
de LED.

Este ano, o estilo foi ainda mais melhorado 
graças ao novo esquema cromático Cinzento 
Metalizado Mate Axis que, no verdadeiro estilo 
Cub, é rematado por bancos vermelhos de estilo 
clássico, em homenagem ao original de 1958.

Para além da nova Super Cub a Honda anunciou 
também o regresso da mini-moto Monkey 125.
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Depois da sua popular reintrodução em 2018 como 
uma moto utilitária e divertida, agora adaptada ao 
século 21, a Honda Monkey tem este ano um novo 
motor de homologação Euro5, com potência máxima 
de 6,9 kW e 11 Nm de binário, tudo mantendo os 
consumos reduzidos de apenas 1,5 L/100 km.

Com uma autonomia potencial superior a 240 
km por cada depósito de 3,7 litros de combustível, 
foi também adicionada uma caixa de velocidades 
maior, agora com 5 velocidades, tornando os 
percursos mais longos ainda mais agradáveis 
e alargando as possibilidades de utilização da 
pequena Monkey 125.

Uma parte fundamental do sucesso da Monkey 
tem sido a forma simples e fácil como se deixa 
conduzir graças à combinação do quadro em 
aço, pneus robustos de 12 polegadas e forquilha 
invertida de elevada qualidade. A qualidade de 
condução foi ainda melhorada graças à inclusão 
de novos amortecedores traseiros de duas fases, 
concebidos para lidar melhor com as superfícies 
mais irregulares.

26   JULHO // 2021

APRESENTAÇÃO HONDA SUPER CUB E MONKEY

» Galeria de fotos aqui

https://www.andardemoto.pt/moto-news/55073-honda-super-cub-e-monkey-estao-novamente-disponiveis-na-europa/#bmg-2


É claro, o estilo clássico da Monkey antiga foi 
respeitado.

O guiador "mini-ape", os guarda-lamas cromados, 
a panela de escape curvada para cima, o banco 
macio e de grandes dimensões e o novo porta-
bagagens traseiro em tubos de aço combinam-se 
com os pneus grossos e o depósito tipo "peanut" 
para tornar a sua silhueta inconfundível.

Este ano, aos esquemas cromáticos clássicos 
Amarelo Banana e Vermelho Pérola Nebula, 
junta-se agora um novo Azul Pérola Glittering, 
destacando ainda mais o fator diversão, dando 
continuidade ao legado da Honda Monkey como a 
moto mais divertida de se conduzir que começou 
em 1961, quando foi introduzida no Japão como 
modelo para as deslocações num parque de 
diversões local.

De momento a Honda Portugal ainda não 
revelou a data de início de comercialização nem o 
PVP destes dois modelos, embora seja expectável 
que tanto a C125 Super Cub como a Monkey 125 
possam ser adquiridas nos concessionários oficiais 
Honda muito em breve. //

http://www.andardemoto.pt/l/adm-pt/rm/202107/pdf/foxmy


APRESENTAÇÃO MV AGUSTA BRUTALE 1000 RR

Motor mais refinado, chassis otimizado e 
nível de equipamento melhorado. Estas são 
algumas das novidades da nova MV Agusta 
Brutale 1000 RR, a mais brutal das naked.
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A mais brutal
DAS NAKED CHEGOU!

» Galeria de fotos aqui
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Acasa de Varese continua a apostar muito 
forte no segmento das powernaked (ou 
hyper naked, conforme preferir). Estas 
motos despidas de carenagens e motor 
extremamente potente são uma das 
prioridades dos maiores fabricantes 

mundiais, e a MV Agusta não podia deixar os seus 
rivais sozinhos a lutar pela coroa do segmento.

Assim, nasce a nova MV Agusta Brutale 1000 RR, 
a mais brutal das naked de Varese.

Nesta geração Euro5 a Brutale 1000 RR aproveita 
grande parte do trabalho que foi desenvolvido 
para a geração anterior Euro4, com os engenheiros 
e técnicos da casa italiana a optarem por retocar 
alguns pontos que consideraram necessários 
modificar para a versão 2021 da Brutale 1000 RR.

O resultado é uma powernaked mais brutal, 
igualmente apaixonante, e onde o seu design 
praticamente rouba toda a nossa atenção quando 
começamos a aperceber dos diferentes detalhes que 
tornam esta MV Agusta Brutale 1000 RR tão especial.

As quatro ponteiras de escape no motor quatro 
cilindros em linha são já um elemento inconfundível 
deste modelo. E para a nova versão mantêm a sua 
configuração, com duas ponteiras do lado direito 
e duas do lado esquerdo, sempre posicionadas 
imediatamente abaixo do assento traseiro, este 

elemento fixo a uma estrutura com um desenho 
muito particular e criada para deixar passar o ar a alta 
velocidade melhorando a estabilidade da moto.

A novidade no sistema de escape encontramos ao 
nível dos coletores, com a MV Agusta a redesenhar 
os coletores primários de forma a garantir uma 
saída dos gases de escape mais rápida. De acordo 
com a marca italiana, esta alteração não diminui ou 
estraga a experiência sonora das quatro ponteiras, 
um fator emocional que sempre associámos às 
motos da casa de Varese.

Claro que foram obrigados a modificar o sistema de 
escape devido à entrada em força da homologação 
Euro5, que penaliza fortemente estes motores tão 
potentes. No caso da Brutale 1000 RR, o motor quatro 
cilindros em linha recebe alguns novidades para 2021.

A principal será a utilização de novas árvores de 
cames que alteram por completo a abertura das 
válvulas radiais, fabricadas em titânio, o mesmo 
material que foi usado no fabrico das bielas de 
forma a garantir elevada performance e fiabilidade, 
reduzindo o peso. Nas válvulas também foi usado 
um tratamento DLC – Diamond Like Carbon que 
ajuda a reduzir a fricção interna.

A redução da fricção dos componentes mecânicos 
foi ainda mais reduzida através da instalação de 
uma nova transmissão primária, sendo que a MV 
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Agusta introduz pequenas alterações em toda a 
transmissão de forma a aumentar a resistência ao 
desgaste e garantir arranques perfeitos, de forma 
consistente, usando o sistema de controlo de arranque 
especialmente desenvolvido para a Brutale 1000 RR.

As trocas de caixa acontecem de forma rápida, 
precisa, e sem necessidade do condutor recorrer à 
embraiagem. Tudo porque a Brutale 1000 RR dá 
uso à nova caixa de seis velocidades que recorre 
ao sistema eletrónico quickshift EAS 3.0. Nesta 
terceira geração, o sistema está ainda mais refinado 
e preciso, para trocas de caixa perfeitas.

O resultado de todas estas alterações é um motor 
potente, com 208 cv às 13.000 rpm, enquanto o 
binário máximo de 116,5 Nm às 11.000 rpm será 
suficiente para empurrar sem dificuldade os 186 kg 
(peso a seco) da Brutale 1000 RR para velocidades 
bem acima dos 300 km/h.

Para garantir que o condutor da Brutale 1000 

RR consegue extrair o máximo desta powernaked, 
a MV Agusta otimizou os sistemas de ajuda à 
condução incluídos de série.

Graças à utilização de uma plataforma de medição 
inercial mais avançada do que a anterior, ajudas à 
condução como o controlo de tração e o denominado 
“Front Lift Control”, que controla o levantar da roda 
dianteira, revelam um comportamento mais preciso e 
inclusivamente sensível à inclinação em curva.

Neste particular destaca-se também o sistema 
ABS “cornering”, com a MV Agusta a recorrer aos 
especialistas da Continental que desenvolveram uma 
nova unidade de comando do ABS. O módulo MK100 
da Continental assegura que o sistema de travagem 
Brembo, onde se destacam as pinças monobloco 
Stylema de quatro pistões, consegue dar sempre 
o máximo, mesmo em inclinação, modulando a 
pressão hidráulica e garantindo que o condutor pode 
controlar a Brutale 1000 RR em segurança.
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Ao nível dos elementos da ciclística, as alterações 
não são tão radicais, embora seja possível encontrar 
algumas nesta MV Agusta Brutale 1000 RR de 2021.

A principal alteração a este nível serão as novas 
afinações base das suspensões eletrónicas Öhlins 
Smart EC 2.0. De acordo com a MV Agusta, o trabalho 
realizado em parceria com os especialistas suecos 
de suspensões permitiu redefinir os parâmetros de 
absorção de impactos em superfícies irregulares. 
Graças a esta alteração, a nova Brutale 1000 RR 
deverá ser bastante mais confortável, mas sempre 
com um foco na performance.

Para garantir que o condutor usufrui de maior 
controlo sobre os movimentos da moto, a Brutale 
1000 RR conta ainda com poisa-pés forjados, para 
maior aderência.

Uma última nota para referir que o painel de 
instrumentos de 5,5 polegadas é totalmente digital, 
claro, inclui conectividade Bluetooth para ligar o 
seu smartphone à moto e assim usufruir de mais 
informação no painel, como por exemplo indicações 
de GPS, usando para isso a app MV Ride. O painel de 
instrumentos, apesar de parecer igual, de acordo com a 
MV Agusta, conta com cores novas e mais vibrantes. //

http://www.andardemoto.pt/l/adm-pt/rm/202107/pdf/zhcxb


APRESENTAÇÃO NEON SCOUT BOBBER SIXTY

A Tank Machine e o concessionário Indian 
Paris Étoile apresentam a edição limitada 
NEON Scout Bobber Sixty. 
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Para dar
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Odesigner francês Clément 
Molina, fundador da oficina Tank 
Machine, continua a sua frutífera 
colaboração com o revendedor 
parisiense Indian Motorcycle Paris 
Etoile e produziu três versões 

incríveis baseadas na Indian Scout Bobber Sixty, 
uma edição limitada da série NEON.

Clément Molina propôs uma abordagem 
inovadora que transformou uma moto preto fosco 
a com um esquema cromático marcante, com cores 
inspiradas nas corridas, em particular na série 
americana NASCAR.

“Eu realmente queria aplicar uma cor intensa 
e trabalhar numa nova linha que redesenharia 
o depósito de combustível da Indian Scout. Esta 
é uma escolha ousada porque decidi incorporar 
cores neon para consegui-lo. Não queria que esta 
série fosse apenas mais um setup, a intenção 
era mesmo começar uma nova tendência ”, disse 
Clément Molina.

“Na escolha das misturas de cores para apresentar 
na Indian Motorcycle Paris Étoile, selecionei 
imediatamente três esquemas, era-me impossível 
escolher apenas um. Tenho muita sorte de ter um 
parceiro que confia totalmente em mim para esses 
projetos inovadores. Assim, Sébastien Gueguen da 
Paris Étoile concordou em criar os três modelos. 
O nome da série parecia tão óbvio, as motos são 
tão brilhantes nessas cores fluorescentes, que 
decidimos chamá-las de NEON. "

A atenção aos detalhes é uma marca registada 

APRESENTAÇÃO NEON SCOUT BOBBER SIXTY
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"...QUALQUER MOTOCICLISTA 
QUE POSSUA UMA DAS NEON 
COM CERTEZA SE IRÁ DESTACAR 
ONDE QUER QUE VÁ"
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das criações da Tank Machine, o que as torna tão 
refinadas e populares. Esse cuidado estende-se 
à escolha dos acessórios e é particularmente 
importante para a consistência dos seus projetos, 
pelo que a série NEON não foi exceção.

“Escolhemos o Scout Bobber Sixty para ter uma 
base pura para as modificações que íamos fazer 
e, uma vez definidas as combinações de cores, 
passamos a escolher e desenvolver uma gama 
de acessórios que garantissem a consistência do 
projeto. Isso inclui um estilo Dirt Track para o aro 
do farol, um guiador elevado e um sistema de 
escape Supertrapp ".

Com a escolha de três combinações de cores 
incríveis, todas exibindo o logotipo da Tank 
Machine, qualquer motociclista que possua uma 
das NEON com certeza se irá destacar onde quer 
que vá, enquanto aqueles que prestarem atenção 
vão apreciar o esforço investido para tornar 
qualquer das versões tão consistente.

PARTICULARIDADES:
Qualquer das versões “NEON” conta com um 

estofo costurado em cores fluorescentes, 
mica de farol com luz diurna e suporte de 

matrícula da Tank Machine, kit de filtro de ar da 
Trask, escape Supertrapp Black Edition, kit de 

farolim traseiro multifunção, guiador “street” com 
espelhos e piscas nas extremidades, pneus largos 
AVON, jantes negras e foles na forquilha.

Os interessados   devem entrar em contacto com 
a Indian Motorcycle Paris Étoile para saber mais 
pormenores. //

http://www.indianparisetoile.com/


*
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APRESENTAÇÃO VOGE 650DS/DSX

Com uma estética atrativa de Trail Aventura, 
um elevado nível de equipamento e 
componentes de primeira qualidade, este novo 
modelo da marca premium da Loncin chegará 
a Portugal em breve.
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Aventura
POLIVALENTE
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Ainda há poucos dias publicámos 
nestas páginas o teste à Voge 
500DS, uma trail acessível mas com 
caráter, a primeira moto da marca a 
chegar ao nosso país.

Mas entretanto, a Onetrón Motos, 
sociedade pertencente ao grupo Onex que é 
responsável pela Voge para o mercado ibérico, 
acaba de apresentar um novo modelo em duas 
versões: a Voge 650DSDSX.

Historicamente, a gigante Loncin, a casa-mãe 
a que a Voge pertence como marca premium do 
grupo, deu-se a conhecer a nível mundial por 
receber a confiança da marca alemã BMW para 
produzir o motor da monocilíndrica de 650 cc que 
equipou a sua lendária trail G650 GS (inicialmente 
conhecida como F650 GS).

Originalmente, este grupo propulsor foi 
desenvolvido e produzido pela firma austríaca 
Rotax, mas desde 2007 o seu fabrico passou para 
as instalações do fabricante de Chongqing.

Este motor não só alcançou a fama pela sua 
robustez e fiabilidade mecânica, como também por 
ter ganho por duas vezes o rali Paris-Dakar, nas 
edições de 1999 e 2000 às mãos do piloto francês 
Richard Sainct.

Este grupo propulsor além de ter sido usado pela 
BMW em múltiplas variantes da F/G650, pode ser 
também encontrado nas Aprilia Pegaso 650.

Trata-se de um compacto monocilíndrico de 652 
cc com duas árvores de cames à cabeça (DOHC) 
que atuam sobre 4 válvulas, contando também 
com refrigeração por líquido.

Para a nova utilização que lhe é dada na Voge 
650DS, a Loncin limitou a sua potência a 47,5 
CV às 6.750 rpm, exatamente no limite dos 35 
kW permitidos aos utilizadores com carta A2, 
oferecendo um generoso binário máximo de 60 

NM às 5500 rpm, e cumprindo com a homologação 
Euro 5.

A nova Voge 650DS que emprega este motor 
recorre a um quadro multitubular em forma de 
diamante com sub-quadro posterior desmontável 
para facilitar a sua acessibilidade mecânica, 
situando o assento do condutor na sua zona 
central numa posição muito baixa (850 mm de 
altura) para permitir aos pés chegarem com 
facilidade ao solo, aspecto fundamental em 
manobra, sobretudo em zonas ‘off-road’ de maior 
dificuldade, como trialeiras ou troços de pedras 
soltas.

Este quadro é complementado com proteções 
laterais e uma placa protetora que cobre a parte 
inferior do tubo de escape e os cárteres do motor 
que protegem contra os típicos impactos da 
condução de aventura’.

Esteticamente a nova Voge 650DS destaca-se 
por linhas muito funcionais e atrativas, ao estilo 
‘Adventure’, com um depósito anatómico com 
capacidade para 18 litros, e uma carenagem de 
que se prolonga para a frente, formando um ‘bico 
de pato’ sobre o qual se apoia o farol de dupla 
ótica, em LED e um ecrã para-brisas regulável em 
altura através de um manípulo.

Por detrás do assento do condutor eleva-se a 
maior altura o do passageiro, terminando num 
porta-bagagens de superfície plana que integra 
as pegas laterais. O escape eleva-se sobre o lado 
esquerdo, terminando numa ponteira em aço 
inoxidável.

A parte ciclística da 650DS fica completa com 
suspensões assinadas pela marca japonesa Kayaba, 
confiadas no trem dianteiro a uma forquilha 
invertida com bainhas de 41 mm de secção e 180 
mm de curso, enquanto no trem posterior, apresenta 
um amortecedor óleo-pneumático com bielas que 
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lhe conferem uma progressividade variável.
Para reforçar o seu comportamento em 

maus pisos, sem sacrificar um uso combinado 
em estrada, são empregues jantes de 19 e 17 
polegadas, na frente e traseira respectivamente, 
ambas calçadas com pneus Pirelli Scorpion Rally 
STR, destinados a uma utilização mista. As jantes 
são em fundição de liga leve com 10 braços na 
Voge 650DS e raiadas na versão DSX.

A Voge 500 DS confia o sistema de travagem 
à marca japonesa Nissin. Na roda dianteira são 
empregues dois discos flutuantes de 298 mm com 
pinças de duplo pistão, enquanto na traseira se 
utiliza um disco de 240 mm com uma pinça de 
pistão simples. Estes travões completam-se com 
um modulador ABS de dois canais independentes 
que, pensando no seu uso off-road, pode ser 
facilmente desligado.

O painel de instrumentos é baseado num ecrã 
TFT a cores de grandes dimensões e com sensor 
crepuscular, que inverte automaticamente o fundo 
branco ou negro consoante a iluminação exterior.

A informação que inclui é bastante completa, 
destacando-se a indicação de consumos, 
voltímetro, pressão dos pneus com alarme de 

esvaziamento, níveis gráficos da temperatura do 
líquido de refrigeração e do nível combustível, 
conta-rotações gráfico, relógio e ligação Bluetooth 
com o telemóvel, mostrando no ecrã as chamadas 
de entrada.

A pensar na utilização aventureira da 650DS 
e DSX para viagens de longo curso, a marca 
disponibiliza um conjunto de malas originais 
em alumínio de alta qualidade com os 
correspondentes suportes.

A mala lateral esquerda protege a saída de 
escape e conta com uma capacidade de 29 litros, 
enquanto a direita aumenta até aos 37 litros, 
sendo que a top case conta com mais 33 litros de 
capacidade. O conjunto de três malas em alumínio 
com os suportes correspondentes tem um preço 
de tabela de 1200 €, mas é disponibilizado em 
promoção de lançamento por apenas 700 €.

A nova 650DS estará disponível nos pontos de 
venda a partir do próximo mês de Agosto nas cores 
preto, vermelho e azul, a um preço de lançamento 
de 7.045 € para a versão DS (preço de tabela 
7.245€), enquanto a variante DSX com jantes de 
raios será  comercializada por 7.345 € (7.695 € de 
tabela). //
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Uma café racer
A PENSAR NOS MAIS JOVENS

APRESENTAÇÃO MITT 301 LEGEND

Um estilo intemporal, boa qualidade de 
construção e uma grande facilidade de 
condução, já disponível em Portugal.
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Acaba de chegar ao mercado 
nacional a MITT 301 Legend, uma 
café racer dotada de um motor de 
dois cilindros paralelos e quase 
20 cv de potência, a primeira 
moto naked da marca destinada a 

condutores com carta A2.
O assento estreito a apenas 770mm do chão e 

um peso em ordem de marcha de apenas 162 kg, 
proporcionam uma grande facilidade de manobra 
em qualquer situação.

Ao estilo clássico de uma moto reduzida ao 
essencial, junta-se a grande facilidade de 

condução e performances mais do que suficientes 
para levar a cabo as mais diversas tarefas do dia-
a-dia, seja a caminho do trabalho ou da faculdade, 
ou nas mais relaxantes saídas noctívagas, sendo 
ainda capaz de proporcionar uma inesquecível 
escapadela de fim-de-semana ou férias, a solo ou 
com companhia.

O moderno bloco motriz de 234cc conta com 
duas árvores de cames à cabeça, injeção eletrónica 
e refrigeração por líquido, sendo capaz de debitar 
18,1 cv de potência às 8000 rpm.

A ciclística confia num tradicional quadro em 
tubos de aço reforçado, que ancora uma robusta 

APRESENTAÇÃO MITT 301 LEGEND

andardemoto.pt    41

» Galeria de fotos aqui

https://www.andardemoto.pt/moto-news/55189-mitt-301-legend-uma-cafe-racer-a-pensar-nos-mais-jovens/#bmg-1


APRESENTAÇÃO MITT 301 LEGEND
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suspensão que conta com uma forquilha invertida 
na dianteira e dois amortecedores a gás na 
traseira, capaz de proporcionar uma máxima 
eficácia e um grande conforto a bordo.

A travagem é confiada a dois sistemas de disco, 
sendo o dianteiro acionado por uma pinça de dois 
pistões, que está equipada com ABS.

A qualidade geral salta à vista, destacando-
se as elegantes jantes de 12 braços, com 17 
polegadas de diâmetro e pneus de perfil clássico, 
acentuando a personalidade vintage deste 
modelo, o mesmo sucedendo com os eficazes 
retrovisores redondos, fixados nas extremidades 
dos avanços, e que podem ser facilmente 

colocados em posição superior ou inferior 
relativamente ao guiador. 

Além do escape tipo megafone e das aplicações 
em borracha no depósito de combustível para 
proteger os joelhos, a MITT 301 Legend oferece de 
série um kit exclusivo que inclui uma bolsa lateral, 
proteção do farol (LED e com DRL) e cinta térmica 
a envolver o coletor de escape.

Disponível em duas cores, verde-tropa e preto 
mate, em perfeita conjugação com o elegante 
assento de almofada castanha e nome bordado, a 
MITT 301 Legend já está nos concessionários da 
marca em Portugal (clique para ver qual está mais 
perto de si) ao competitivo preço de 3.790 €. //

" A QUALIDADE GERAL SALTA À VISTA, DESTACANDO-SE AS 
ELEGANTES JANTES DE 12 BRAÇOS, COM 17 POLEGADAS DE 

DIÂMETRO E PNEUS DE PERFIL CLÁSSICO"

https://www.mittmotorcycle.pt/
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HANWAY APRESENTA A VERSÃO EURO5
da naked Furious NK 125 S

APRESENTAÇÃO HANWAY FURIOUS NK 125 S

A Hanway continua a apresentar novidades 
para 2021. A nova Furious NK 125 S com 
motor Euro5 já está disponível em Portugal. 
Fique a conhecer os detalhes e preço desta 
naked.
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Tal como vimos acontecer em 
tantos outros fabricantes de motos, 
também a Hanway continua a 
apresentar as suas novidades para 
2021 e já de acordo com as novas 
regras de homologação Euro5.

Depois da SC 125 S Scrambler que lhe 
apresentámos há alguns dias, a Hanway apresenta-
nos aquela que é a sua naked, a Furious NK 125 S, 
um modelo que posiciona a marca num segmento 
ligeiramente diferente daquele que habitualmente 
associamos à Hanway.

A Hanway Furious NK 125 S recebe uma 
importante remodelação que afeta o seu aspeto 
exterior mas também o motor, já que agora 
cumpre com a normativa antipoluição Euro5. Os 
engenheiros da marca conseguiram, apesar das 
maiores restrições em termos de poluição, realizar 
uma profunda revisão aos componentes interiores 
do motor e que lhe permite manter uma potência 
de 14,9 cv às 10.000 rpm.

A nova Furious estreia um sistema de injeção 

desenvolvido pela Delphi, para além de contar com 
uma renovada câmara de combustão e as suas 
condutas. Exteriormente, o novo motor distingue-se 
pelo desenho mais atual da tampa do cárter direito. 
Com estas alterações a Hanway anuncia que o 
consumo de combustível baixou ainda mais, mas 
principalmente as emissões de CO2 passam a ser 
de apenas 41 g/km.

Se a nível mecânico a Furious NK 125 S 
apresenta diversas novidades, o mesmo se pode 
dizer da sua estética.

Estreia uma nova ótica dianteira com formas 
que tornam ainda mais agressivo o ‘olhar’ desta 
naked desportiva. O conjunto é composto por 
duas guias luminosas em forma de parêntesis, que 
agem como luz de presença e DRL, juntamente 
com quatro módulos de alta intensidade LED que 
melhoram a visibilidade em condução noturna. De 
resto, a iluminação “Full LED” já vinha da geração 
anterior Euro4.

Outra das grandes novidades é o painel de 
instrumentos.

APRESENTAÇÃO HANWAY FURIOUS NK 125 S
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A nova Furious NK 125 S dá uso a um ecrã TFT a 
cores de grandes dimensões, perfeitamente legível, 
mesmo em plena luz do dia, agrupando muito 
informação útil: conta-rotações gráfico com zona 
vermelha desde as 10.000 rpm, concêntrico com 
os níveis de gasolina e de temperatura do líquido 
de refrigeração, indicador de mudança engrenada, 
relógio, conta-quilómetros total e parcial, data, 
voltímetro, temperatura ambiente e outros 
avisadores luminosos.

Além disto, a escolha deste tipo de painel de 
instrumentos mais moderno permite desbloquear  a 
conectividade através de Bluetooth com o telemóvel, 
apresentando no ecrã as chamadas recebidas.

A nova Furious NK 125 S já começou a sua 
distribuição através da extensa rede de pontos de 
venda oficiais da Hanway em Portugal, estando 
já disponível com um preço de lançamento de 
3.045€, posicionando-se como uma das propostas 
mais competitivas e aliciantes dentro do segmento 
das naked desportivas 125 cc. A nova Furious está 
disponível nas cores vermelho, negro e branco. //
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APRESENTAÇÃO HANWAY SC 125 S SCRAMBLER

Uma moto vintage que vai buscar inspiração 
aos modelos todo-o-terreno dos anos 
sessenta. Fique a conhecer os detalhes da 
nova Hanway SC 125 S Scrambler e o preço 
em Portugal.
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INSPIRAÇÃO
vintage



Numa época em que os 
motociclistas procuram cada 
vez mais os modelos neo-retro, 
os fabricantes vão procurando 
destacar-se no mercado com 
modelos de estilo vintage e 

claramente de inspiração nos modelos “off-road” 
dos anos sessenta e setenta do século passado.

Esse é o caso da nova Hanway SC 125 S 
Scrambler, a mais recente adição à longa lista 
de motos 125 cc para condutores de Carta B, e 
que assim têm acesso ao mundo das duas rodas 
através de modelos com carisma, mas sempre 
simples de explorar.

Basta olhar para a SC 125 S Scrambler para 
percebermos claramente uma ligação em termos 
de imagem com as motos “off-road” clássicas, onde 
se destaca o grande depósito de combustível com 
capacidade para 20 litros de gasolina, o que, aliado 

aos baixos consumos do motor monocilíndrico com 
refrigeração por líquido, permitirá percorrer largas 
centenas de quilómetros antes de reabastecer.

A cor do depósito contrasta com o cinzento 
dos painéis laterais onde se apoiam os joelhos, 
contando com um par de defletores sob a sua zona 
dianteira que servem para canalizar o ar para o 
radiador.

O coração da Hanway SC 125 S Scrambler, dentro 
do seu quadro tubular de dupla trave em aço, é um 
motor monocilíndrico que conhecemos da Hanway 
Furious NK S. Esta unidade motriz conta com 
refrigeração líquida, cabeça de alta compressão 
(12:1), com dupla árvore de cames e 4 válvulas, 
injeção eletrónica e caixa de seis velocidades.

O motor foi profundamente renovado no seu 
interior para fazer face à diretiva de emissões 
poluentes Euro5, e no exterior ostenta uma nova 
tampa do cárter direito de desenho mais atual. 

APRESENTAÇÃO HANWAY SC 125 S SCRAMBLER
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Em termos de performance o motor da SC 125 S 
Scrambler entrega uma potência máxima de 14,9 
cv às 10.000 rpm e um binário máximo de 11 Nm 
às 8.000 rpm, mesmo no limite imposto para as 
atuais 125 cc.

Na dianteira destacamos a forquilha invertida 
com bainhas de 35 mm de diâmetro e anodizadas, 
onde se está fixado o farol dianteiro de forma 
circular, uma opção típica dos modelos scrambler, 
mas agora com um toque moderno graças à 
iluminação 100% em LED, como é exigido às 
motos atuais.

No seu interior encontram-se dois módulos 
de LED de alta intensidade sobrepostos, que se 
complementam com uma guia luminosa circular 
que percorre todo o seu perímetro, fazendo de luz 
de presença ou DRL.

Acima da ótica e disposto assimetricamente do 
lado direito do posto de condução, encontra-se o 
único mostrador que é o painel de instrumentos 
e inclui, no seu interior, um ecrã LCD com 
muita informação: conta-rotações gráfico na 

circunferência exterior com zona vermelha a 
marcar o “red line” a partir das 10.000 rpm, 
indicador de mudança engrenada, velocímetro, 
conta-quilómetros total/parcial e nível de gasolina.

A suspensão traseira é confiada a um 
monoamortecedor hidráulico acorado diretamente 
ao braço oscilante, com um curso de 55 mm. Na 
zona posterior encontramos ainda um confortável 
assento de dois níveis permitirá ao condutor 
usufruir de uma posição condução descontraída.

Quanto ao sistema de travagem, a Hanway optou 
por instalar um disco dianteiro de 300 mm de 
diâmetro, com a sua correspondente pinça de dois 
pistões, e na traseira um disco traseiro de 220 mm 
com pinça de pistão simples. O funcionamento dos 
travões é combinado a partir do pedal de travão. 
Ambos os discos vêm montados em jantes de liga 
leve com 10 braços e de 17 polegadas.

A nova Hanway SC 125 S Scrambler já está 
disponível nos concessionários nacionais, sendo 
disponibilizada a um preço de lançamento de 
3.045€, e nas cores vermelho e preto. //
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Ninguém imaginava que Milwaukee pudesse 
fazer uma moto de aventura, muito menos 
capaz de fazer frente às tantas e tão variadas 
propostas existentes no mercado. Mas a 
verdade é que a Pan America vai deixar muita 
gente impressionada!

UM LÉS-A-LÉS à americana!

HARLEY-DAVIDSON PAN AMÉRICA SPECIAL

Texto: Rogério Carmo Fotos: Luís Duarte

TESTE HARLEY-DAVIDSON PAN AMÉRICA SPECIAL
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E
squeça tudo o que sabe sobre 
as Harley-Davidson. A marca 
americana está empenhada em 
dar um salto em frente na sua 
estratégia comercial e, na falta 
de novos clientes para os seus 
modelos mais icónicos, decidiu 
passar ao ataque e empenhar-se a 

sério em catapultar a sua fama e prestígio para um 
novo futuro, granjeando uma nova clientela.

Depois da LiveWire, que por diversas razões não 
chegou ao nosso mercado, provavelmente por 
estar demasiado avançada para os nostálgicos 
e velhos costumes dos portugueses, a Harley-
Davidson atirou-se ao filão do segmento de 
aventura e, sem qualquer tipo de preconceitos, 
enfrenta o segmento de motos de aventura de alta 
cilindrada com a novíssima Pan America.

Desenhada em torno da nova unidade motriz 
denominada Revolution, um inevitável motor 
bicilíndrico em V,  a que os americanos por força da 
tradição chamam de Big Twin, mas completamente 
diferente daquilo a que todos os fãs da marca 
estão habituados, seja pela performance, seja pelas 

sensações que promove, a Pan America pouco 
tem em comum com as antigas motos da casa de 
Milwaukee. 

Dessas, esta nova Harley-Davidson apenas foi 
buscar inspiração a um dos modelos míticos da gama 
clássica na carenagem frontal, que homenageia a 
icónica Road Glide com uma versão estilizada do seu 
carismático “shark nose” ou nariz de tubarão.

Mas tudo isto já foi dito pelo nosso colega 
jornalista Bruno Gomes, que foi um dos poucos que 
teve oportunidade de estar presente na apresentação 
à comunicação social europeia realizada 
recentemente, e cuja primeira impressão pode ler se 
clicar aqui.

Por isso, o que aqui lhe vou resumir é a minha 
experiência aos seus comandos, durante a minha 
participação no Lés-a-Lés de 2021, depois de ter aceite 
o desafio proposto pela Harley-Davidson Portugal.

O meu primeiro contacto com a Pan America 
começou em Chaves, no dia do prólogo do 
grande evento. Escusado será dizer que estava 
extremamente curioso, ansioso até. 

Com hotel marcado em Valpaços, contive 
a excitação, amarrei a bagagem e fiz-me às 

https://www.andardemoto.pt/test-drives/54584-teste-harley-davidson-pan-america-1250-surpreendente/?utm_source=andar_de_moto_magazine&utm_medium=pdf_magazine&utm_campaign=AndarDeMoto-RM-202107
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"CONFESSO QUE FIQUEI UM POUCO 
DECEPCIONADO COM A AUSÊNCIA DE UMA TOMADA 

USB PARA CARREGAMENTO PERTO DO GUIADOR"

TESTE HARLEY-DAVIDSON PAN AMÉRICA SPECIAL

fantásticas curvas da N213.  Cheguei frustrado à 
capital nacional da castanha! 

Foi a primeira vez que que não consegui raspar no 
asfalto os poisa-pés de uma Harley! 

Mas ainda assim, o sorriso nos meus lábios foi 
suficiente para arrancar comentários na recepção 
do Hotel, onde alguns motociclistas que também 
lá estavam instalados não resistiram a vir ver de 
perto a nova Harley!

Sinceramente a minha vontade era voltar 
imediatamente a Chaves e repetir a experiência, 
mas tinha que esperar pelo meu companheiro de 
viagem, pelo que depois do check-in e de um duche 
rápido, me limitei a ir atestar o depósito, a descobrir 
a melhor maneira de amarrar a bagagem para 
não ter nenhum sobressalto, a instalar o suporte 
para o smartphone e a tentar entender-me com a 
multiplicidade de regulações que o completo pacote 
electrónico disponibiliza.

Confesso que fiquei um pouco decepcionado com 
a ausência de uma tomada USB para carregamento 
perto do guiador e com a pouca legibilidade da muita 
informação disponibilizada pelo impressionante 

painel de instrumentos. 
Ainda pude aceder aos menus de configuração da 

suspensão, para perceber como funcionava o sistema 
de rebaixamento automático da suspensão traseira, 
não que este fizesse grande falta ao meu metro e 
oitenta, mas por mera curiosidade.

Não pude deixar de notar que a unidade que me 
foi confiada já estava com bastantes quilómetros 
acumulados, sobretudo para uma moto de parque 
de imprensa, e que estava bastante mal tratada, 
com muitas marcas de queda que, apesar de 
esteticamente desagradáveis, felizmente em nada 
comprometiam o seu bom funcionamento. 

O dia seguinte chegou com sol brilhante e a 
promessa de muitos quilómetros com variados 
tipos de estrada e piso, mesmo aquilo que eu 
precisava para combater o tédio de tantos meses de 
confinamento e teclado.

Cumprido o protocolo da partida, o destino era S. 
Pedro do Sul, e a diversidade dos caminhos a seguir 
seria um verdadeiro tira-teimas para as aptidões da 
Pan America. Estradas de curvas, caminhos de acesso 
a aldeias empoleiradas nas montanhas e trânsito 
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engarrafado que obrigavam a frequentes mudanças 
de ritmo e níveis de atenção, traduziram-se em mais 
de 7 horas de condução.

Ao longo do dia fui-me apercebendo do verdadeiro 
potencial da Pan America. Não vou dizer que será 
melhor ou pior que esta ou aquela concorrente, mas 
é sem dúvida diferente e uma opção a encarar por 
quem busca uma moto de turismo de aventura.

Comparativamente com as demais, a Pan America 
começa por ser diferente pela sensação que o seu 
motor transmite, com uma nota de escape que, a alta 
rotação, mais parece o silvo de um jacto, com uma 
aceleração quase a condizer.

A elevada elasticidade do bicilíndrico, que prescinde 
de frequentes trocas de relações de caixa, não justifica 
a inexistência de quickshifter e, apesar da pouca 
necessidade de trocar de mudanças, pelo menos em 
andamentos normais de viagem, é uma ausência 
notada ao enfrentar estradas de curvas, pois iria tornar 
a condução muito mais entusiasmante. A Pan América 
mantém velocidades de cruzeiro a regimes entre as 3 

e as 5000rpm, mas acima disso transforma-se, porque 
o Revolution Max gosta de subir de rotação e fá-lo de 
forma bastante rápida, quase como uma provocação 
aos pergaminhos da marca.

E sim, entusiasmante, porque em termos de ciclística 
a Pan America revela-se extremamente ágil, com um 
manuseamento leve, sendo muito fácil de colocar na 
trajetória pretendida e muito estável em curva.

A travagem é potente, sem qualquer reparo, e 
as ajudas electrónicas, nomeadamente o ABS e o 
Controlo de Tração, não se mostraram intrusivas.

Ao final do dia tive que procurar um spray para 
lubrificar a corrente, já que se estava a tornar difícil 
conseguir selecionar o ponto morto, e queria ter 
a certeza que não era um problema da caixa, mas 
antes da transmissão final. Efectivamente, com a 
corrente já lubrificada, no dia seguinte esse problema 
desapareceu.

À falta de hotel disponível em S. Pedro do Sul, fui 
dormir a Viseu, onde novamente, à porta do hotel, a 
Pan América não conseguiu passar despercebida. A 

"COMPARATIVAMENTE COM AS DEMAIS, A PAN 
AMERICA COMEÇA POR SER DIFERENTE PELA 
SENSAÇÃO QUE O SEU MOTOR TRANSMITE"

TESTE HARLEY-DAVIDSON PAN AMÉRICA SPECIAL
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melhor parte foi apreciar a polémica gerada entre 
um grupo de motociclistas que se juntaram ao seu 
redor, e cujas opiniões se dividiam entre os que 
achavam a Pan America mais bonita ao vivo do que 
antecipavam as fotos, e os que mantinham a opinião 
e se mostravam quase chocados com o seu design 
pouco convencional. Por mim, o desenho do motor só 
por si já merece nota 10!

No segundo dia do evento havia a promessa de mais 
caminhos para descobrir, mais curvas, e muitos mais 
quilómetros para cumprir. A meteorologia continuava 
favorável, com as temperaturas a rondarem os 30 
graus, e tenho que confessar que, depois de ter ouvido 
alguns colegas da comunicação social, que a tinham 
testado antes de mim, a comentarem o calor excessivo 
emanado pelo escape, fiquei surpreendido por não o 
ter notado. É certo que fiz todo o percurso com um fato 
técnico de alta qualidade e com botas de cano alto a 
condizer, mas mesmo já depois do evento terminado, 
no dia em que a fui entregar ao concessionário em 
Lisboa e que vestia apenas umas jeans e calçava botas 
de cano curto, nem sob forte aceleração nem parado 
no meio do trânsito da capital, senti que o calor fosse 
um problema, até porque a sua concorrência não 
germânica é significativamente mais problemática 
nesse aspecto.

À chegada a Abrantes estava realmente convencido 
do potencial turístico e de aventura da nova 
Harley. Pelo segundo dia consecutivo a acumular 
quilómetros, mesmo quando era obrigado a ritmos 
mais lentos, ou a enfrentar pisos mais degradados, 
o prazer de condução mantinha-se elevado. Os 
trajectos sem alcatrão foram poucos, e para os 
enfrentar nem sequer me dei ao trabalho de mudar 
os modos de motor, mantendo-me fiel ao poderoso 
modo Sport. 

Claro que os pequenos percursos de terra não 
foram suficientes para me poder pronunciar sobre 
as aptidões offroad, mas indiscutivelmente a 
relativamente pouca altura do assento e a excelente 
distribuição de peso com o centro de gravidade 
bastante baixo, conferem uma grande confiança. 
Além disso a electrónica tem trunfos que muitos irão 
apreciar. Mesmo quando se encontram pisos menos 
firmes, como pude comprovar no cimo da serra de 
Montemuro cujo acesso em pedra solta pouco me 
intimidou. O elevado binário a baixa rotação e a boa 
altura livre ao solo também ajudam a passar alguns 
obstáculos significativos sem qualquer dificuldade. 
Pessoalmente continuo a achar que martirizar tanta 
tecnologia fora de estrada é um verdadeiro atentado 
à ciência, pelo que para mim é no asfalto que estas 

"AO FIM DO DIA 
SOMAVA PERTO DE 

800 QUILÓMETROS, 
COM QUASE 
10 HORAS DE 

CONDUÇÃO (ALÉM 
DE DUAS HORAS DE 
SESSÃO DE FOTOS 
SOB O ABRASADOR 
SOL DO BARROCAL 

ALGARVIO)"



“big trails” devem ser avaliadas! 
Em termos de consumos, e sem medições exactas, 

apenas posso adiantar que, comparativamente 
com a Suzuki V-Strom 650 do meu companheiro 
de viagem, a cada abastecimento, a Pan América 
apenas consumia mais um ou dois litros de 
combustível ao fim de mais de 250 quilómetros, 
apesar de regularmente e quando a estrada permitia, 
ser fustigada com andamentos verdadeiramente 
inspirados que a V-Strom não conseguia sequer 
imaginar, muito menos acompanhar.

À chegada a Abrantes, depois de passar pelo 
palanque e alguns momentos de hidratação, foi hora 
de partir para Ponte-de-Sôr, para um merecido jantar 
e uma noite de descanso, porque o terceiro e último 
dia deste teste / evento / passeio ia ser longo. 

Foi acordar cedo, rumo a Faro, mas com um 
pequeno desvio para uma sessão de foto e 
compensar a ausência de curvas do Alentejo. 
Chegado à capital do Algarve, foi tempo para atestar 
depósitos e rumar a casa. 

Ao fim do dia somava perto de 800 quilómetros, 
com quase 10 horas de condução (além de duas 
horas de sessão de fotos sob o abrasador sol do 
Barrocal Algarvio) e em nenhum momento senti 
cansaço ou qualquer tipo de desconforto. A excelente 

ergonomia, a boa proteção aerodinâmica, o conforto 
proporcionado pela suspensão, a iluminação de 
referência e a banda sonora emitida pelo escape da 
Pan America foram os responsáveis por ficar com 
vontade de pegar novamente nela e partir para uma 
daquelas viagens sem destino…

Muito fica por dizer desta nova Harley-Davidson 
mas, antes de finalizar, quero referir que apesar de 
as vendas deste novo modelo já serem animadoras, 
a casa de Milwaukee ainda tem alguns pormenores 
para resolver. Algumas partes da cablagem precisam 
de um novo arranjo para as tornarem menos 
atraentes a precalços, o descanso lateral, algo 
afastado do condutor, apesar de estável não inspira 
muita confiança nas primeiras vezes que é utilizado. 
Além disso interfere com o cavalete central. Também 
o tamanho da fonte do painel de instrumentos é 
demasiado pequena para ser legível em andamento. 
O sistema sem chave não se estende ao depósito 
de combustível nem à tranca da direção e os botões 
do interface carecem de retorno, ou seja, quando os 
clicamos, eles não providenciam nenhum feedback, 
pelo que nunca sabemos se as instruções dadas 
foram ou não validadas pelo sistema. 

Pequenos pormenores que, para já, desculpo com a 
excelência do motor e da ciclística. //
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TESTE INDIAN FTR R CARBON

A segunda geração da FTR R Carbon 
está muito mais europeia do que os seus 

genes “made in USA” fazem acreditar. 
Novas jantes e pneus “pegajosos” 

garantem que esta Indian está aí para as 
curvas e o “look” premium da fibra de 

carbono é irresistível!

Hooligan americana
AO ESTILO EUROPEU

INDIAN FTR R CARBON

Texto: Bruno Gomes Fotos: Luís Duarte
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A
série FTR da marca americana 
Indian Motorcycles é uma das 
mais irreverentes do mercado 
das duas rodas. A inspiração nas 
motos de flat track, bastante 
populares na América mas 
cada vez mais procuradas 
pelos motociclistas europeus, 

confere às Indian FTR – que este ano abandonam a 
denominação FTR 1200 – uma imagem que as torna 
verdadeiramente singulares num mar de opções 
naked demasiado semelhantes.

A versão de competição FTR750, uma moto que 
conquistou as últimas três edições do famoso 
campeonato americano AMA Flat Track, lançou as 
bases para aquelas que hoje em dia são as propostas 
mais “hooliganescas” dentro da gama Indian, e não 
só! Mas para este ano a marca americana aposta 
numa ligeira inversão do conceito FTR.

A adoção de jantes de 17 polegadas em ambos 
os eixos, cobertas por pneus Metzeler Sportec 
M9 RR, borrachas que oferecem à partida uma 
aderência incomparavelmente superior em relação 
aos pneus mistos usados na primeira geração FTR, 
e pequenas alterações à ciclística, aproximam 

esta “hooligan” americana do conceito das naked 
europeias mais desportivas.

A renovada gama FTR de 2021 é composta por 
quatro versões que aqui pode ficar a conhecer 
em detalhe, incluindo os respetivos preços em 
Portugal. Basicamente a Indian pretende que cada 
motociclista encontre a FTR que melhor se adapta 
às suas necessidades e gostos, e embora a FTR base, 
a FTR S ou a FTR Rally (mantém os pneus mistos e 
jantes de 19 e 18 polegadas) garantam à marca essa 
versatilidade de opções, na verdade é a mais exótica 
FTR R Carbon que mais chama a atenção pelas suas 
especificações exclusivas.

Produzida em série limitada de apenas 1700 
unidades para todo o mundo, a nova Indian FTR 
R Carbon destaca-se pelos detalhes em fibra de 
carbono, como as tampas do depósito, o guarda-lamas 
dianteiro e a moldura do farol. A forquilha dourada 
Öhlins totalmente ajustável e o amortecedor traseiro 
com reservatório externo pintado de dourado, o 
escape Akrapovič preto, a capa do assento de alta 
qualidade e um emblema numerado na consola 
completam o nível de exclusividade.

Nesta versão 2021 a FTR R Carbon apresenta ainda 
outras diferenças em relação à geração precedente, 

» Galeria de fotos aqui

https://www.andardemoto.pt/test-drives/55101-teste-indian-ftr-r-carbon-hooligan-americana-ao-estilo-europeu/#bmg-1
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"PRODUZIDA EM SÉRIE LIMITADA DE APENAS 
1700 UNIDADES PARA TODO O MUNDO" 

TESTE INDIAN FTR R CARBON

que visam melhorar a dinâmica do conjunto. A 
geometria do quadro em treliça foi revista, assim 
como foi modificado o ângulo da coluna de direção 
que passa a ser de 25 graus e combina com o avanço 
da roda dianteira que passa a ser ligeiramente 
menor com apenas 99,9 mm. Também a distância do 
assento ao solo é 36 mm inferior, enquanto o guiador 
ProTaper foi encurtado em 40 mm.

Estas modificações ao nível do assento e guiador 
são a primeira coisa que senti quando ocupei o meu 
lugar aos comandos da nova FTR R Carbon. Isto, claro, 
depois de ter passado largos minutos a admirar a 
qualidade dos diversos componentes em fibra de 
carbono, que à luz de uma tarde de verão lusitano 
brilhavam com uma luminosidade bem especial.

O assento redesenhado e coberto por material 
“premium” com o logótipo FTR em relevo e costuras a 
vermelho oferece um bom apoio.

Esse apoio extra é algo que se nota 
particularmente nos momentos de aceleração, 
quando o grande motor V-twin, de origem na Scout, 
decide transmitir à roda traseira todos os 120 Nm 
de binário às 6.000 rpm e os tendões dos braços 
do condutor alongam enquanto o motor americano 
empurra rapidamente a FTR R Carbon para 

velocidades que facilmente nos fazem perder uns 
quantos pontos na carta de condução.

O triângulo composto pelo assento, poisa-pés ( 
colocados mais abaixo mas que permitem bons 
ângulos de inclinação antes de rasparem no asfalto), 
e um guiador mais estreito, permitem adotar uma 
postura mais agressiva, mais dominante, mas ao 
mesmo tempo confortável e sem que as pernas 
fiquem demasiado fletidas.

O grande dois cilindros em V trabalha como uma 
verdadeira caldeira que me faz lembrar as dos 
grandes comboios a vapor, máquinas bestiais, que 
levam tudo à frente. E a realidade é que a vibração e 
potência do motor americano de 1203 cc da Indian 
transporta-me imediatamente para esses comboios.

Poderoso e viciante na forma como entrega a 
potência em modos de condução Sport e Standard, 
o motor deixa-se ouvir através das bem integradas 
ponteiras Akrapovic com acabamento em preto, que 
emanam um som engraçado sem ser demasiado 
ruidoso.

A faixa de rotações onde o motor se sente mais 
pujante é nos médios regimes. Por volta das 3.000 
rpm os 123 cv começam a fazer sentir a sua força, 
mas é à passagem das 4.500 rpm que realmente 
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sentimos a potência a surgir como um vulcão. 
Nestes momentos e noutras naked mais desportivas, 
uma entrega tão contundente de binário a médios 
regimes seria suficiente para imediatamente levantar 
a roda dianteira.

No caso da FTR R Carbon com os seus 1524 mm 
entre eixos, uma distância algo longa para uma 
naked mais “desportiva”, a roda dianteira irá levantar, 
claro, mas de forma mais controlada. Será necessário 
espicaçar bastante o motor para que a dianteira 
levante do asfalto.

A entrega de potência é linear e previsível, sem 
falhas ao longo de toda a gama de rotações. Para lá 
das 8.000 rpm começa a notar-se a falta de pulmão, 
e simultaneamente aumentam as vibrações que 
passam do motor para o quadro tubular, tipo treliça, 
bastante rígido.

No esbelto painel de instrumentos TFT a cores 
com função tátil, ou seja permite  tocar com os 
dedos para selecionar diversas opções ou percorrer 
os menus do Ride Command, ficamos a par de todas 
as informações relevantes sobre a FTR R Carbon. 
E também dos diversos avisos que teimam em 

aparecer, por diferentes razões!
Um dos avisos é a indicação de controlo de tração 

a intervir. É quase uma constante, particularmente 
se selecionado o modo Rain. Mas também em 
modo Standard é notória a intervenção desta ajuda 
eletrónica, embora a forma como “corta” potência 
seja suave e sempre previsível. Para os que preferem 
uma condução menos eletrónica e mais pura, o 
modo Sport será o ideal, embora a sensibilidade 
do acelerador seja por vezes demasiado agressiva, 
obrigando a dosear o ímpeto.

Será também no painel colorido que somos 
avisados que o sistema de desativação do cilindro 
posterior está ligado.

Sim, nas condições certas, o motor V-twin desliga 
o cilindro posterior e acende um ícone no painel de 
instrumentos. A sonoridade do grande motor altera-
se imediatamente, mas o melhor é mesmo a ausência 
de calor que passa para as pernas do condutor. 
Este sistema revelou-se particularmente útil em 
cidade, garantindo um conforto térmico assinalável, 
mas também porque a sua ativação / desativação 
acontece de forma praticamente impercetível e 

"A MELHORIA NA AGILIDADE COLOCA 
A FTR R CARBON NUM PATAMAR NUNCA 

ANTES VISTO NUMA INDIAN"

TESTE INDIAN FTR R CARBON



P R O T E J A 
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INSTALAÇÃO 
ULTRA-RÁPIDA
Faça a instalação 
sem ajuda em 
menos de 5 
minutos. 

ALIMENTADO POR 
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imediata.
A outra luz é a da reserva. Com um depósito de 

apenas 13 litros de capacidade, e mesmo com 
bastante cuidado para não aumentar os consumos, 
a autonomia da FTR R Carbon é muito reduzida. 
E se nos sentirmos tentados a experimentar a 
adrenalina proporcionada pelos 123 cv e 120 
Nm de binário, então a autonomia, como seria de 
esperar, desce drasticamente.

Mas a Indian FTR R Carbon mostra-se 
particularmente eficaz noutros níveis.

A agilidade é agora maior graças às jantes de 
17 polegadas. Quando tive a oportunidade de 
rodar com a primeira geração deste modelo, 
então denominada FTR 1200, nunca senti muita 
confiança para levar o conjunto ao limite.

Mas agora, e ainda por cima cobertas pelos 
soberbos pneus Metzeler, estas jantes garantem 
um comportamento melhorado na inserção em 
curva, com a direção a mostrar-se mais incisiva, 
mas também na forma como ajudam o conjunto a 
manter a trajetória de forma estável e maximizam 
a velocidade de passagem em curva.

A melhoria na agilidade coloca a FTR R Carbon 
num patamar nunca antes visto numa Indian, 
marca mais conhecida pelas suas grandes 
cruiser e customs. Ainda que com 232 kg a 
cheio, o que obriga as bem afinadas suspensões 
Öhlins a trabalhos forçados para absorverem as 
transferências de peso, a FTR R Carbon movimenta-
se com alguma facilidade de curva em curva, e 
apenas se sente a falta de um “quickshift” para 
garantir trocas de caixa mais rápidas.

Talvez seja o ponto que menos apreciei nesta 
“hooligan” americana. A caixa de 6 velocidades, 
bem escalonada e precisa, tem um tato mecânico 
e algo lento nas trocas de caixa. Numa estrada de 
curvas em sequência torna-se preferível selecionar 
uma 3ª ou 4ª relação, deixar aí, e desfrutar das 
massivas doses de binário em vez de andar a subir 
e descer de relação de caixa, o que inevitavelmente 
obrigará a reduzir um pouco o ritmo.

No capítulo da travagem a Indian FTR R Carbon 
também não está nada mal servida. Pinças Brembo 
de quatro pistões a morder discos de 320 mm 
garantem que temos potência suficiente para parar 
esta “locomotiva” americana.

Para aqueles que procuram mais adrenalina 
a má notícia desta nova geração Euro5 é a 
impossibilidade de desligar o ABS, sensível à 
inclinação. Por outro lado é possível desligar o 
controlo de tração e deixar uns generosos traços 
negros no asfalto enquanto o pneu traseiro tenta 
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TESTE INDIAN FTR R CARBON

infrutiferamente agarrar-se ao piso.

VEREDICTO
Alguns anos após a chegada da FTR à gama da 

Indian, esta segunda geração, e em particular este 
modelo exótico e de produção limitada FTR R 
Carbon, apresenta-se como uma proposta bastante 
mais madura, sem perder o seu lado “hooligan” 
herdado dos genes de flat track, mas agora muito 
mais aproximada aos modelos naked de alta 
cilindrada que os motociclistas europeus tanto 
apreciam.

Com potência e binário para “dar e vender”, a 
FTR R Carbon surpreende pela compostura e 
agilidade de um conjunto que não se atemoriza 
numa estrada de curvas e que prova que as Indian 

também sabem curvar.
A qualidade de construção e os componentes em 

fibra de carbono são irrepreensíveis! O facto da 
produção desta variante FTR ser limitada a apenas 
1700 unidades para todo o mundo é algo que não 
deve ser descurado, pois a FTR R Carbon acaba por 
ter sempre um caráter bem especial.

Com um “look” muito bem conseguido (mas gostos 
são gostos) e que se diferencia de todas as restantes 
propostas do segmento das mais potentes naked, a 
nova Indian FTR R Carbon é uma moto que convence 
pela sua dinâmica, exclusividade e qualidade. Um 
pacote eletrónico ajustado às necessidades é apenas 
mais um ponto a seu favor, sendo que a pouca 
autonomia e a caixa de velocidades relativamente 
lenta são os pontos a rever no futuro. //

EQUIPAMENTO 

Capacete Nexx XG100 Carbon
Blusão REV’IT! Blake
Calças REV’IT! Orlando H2O
Luvas Macna Attila RTX
Botas TCX X-Blend WP



http://www.andardemoto.pt/l/adm-pt/rm/202107/pdf/qhhci
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TESTE SYM JET X

A Sym reforça a sua gama de 
scooters 125cc com um novo 

modelo urbano mais desportivo e 
sobretudo mais confortável.

Conforto sem
COMPROMISSO

SYM JET X

Texto: Rogério Carmo Fotos: Luís Duarte
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» Galeria de fotos aqui

https://www.andardemoto.pt/test-drives/55272-teste-sym-jet-x-conforto-sem-compromisso/#bmg-1
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"A SYM JET X É UM NOVO MODELO QUE VEM 
COMPLEMENTAR E COLOCAR-SE COMO O TOPO 

DA GAMA DE SCOOTERS DA MARCA" 

TESTE SYM JET X

uem tem que se deslocar 
frequentemente dentro dos 
grandes centros urbanos e seus 
arredores, sabe que a melhor 
solução para melhorar a sua 
qualidade de vida é a utilização de 
uma scooter.

A facilidade de estacionamento, 
a agilidade entre o trânsito, a capacidade de carga 
e a economia são os grandes argumentos que as 
scooters esgrimem e que as tornam cada vez mais 
populares.

Mas quem delas se serve para tornar os 
seus dias mais profícuos e toleráveis, enfrenta 
frequentemente o desconforto (e até mesmo os 
perigos) dos pisos extremamente degradados 
que as edilidades acham que os seus munícipes 
merecem.

Por isso há factores que tornam algumas scooters 
ainda mais atraentes que outras, Uma suspensão 

macia, que anule as irregularidades do piso e 
uma travagem assertiva, assistida por ABS, são 
fatores que devem ser considerados, mesmo que 
impliquem um investimento maior.

E nesse aspecto, a atraente Sym Jet X que 
recentemente tive a oportunidade de testar é 
um daqueles investimentos que deve ser tido 
em conta se está a pensar mudar a sua vida e 
entregar-se aos prazeres das scooters e à liberdade 
e tempo extra que elas conferem.

A Sym Jet X é um novo modelo que vem 
complementar e colocar-se como o topo da gama 
de scooters da marca.

Com um aspecto desportivo, reforçado 
pelo túnel central elevado, linhas de design 
agressivas e prestações dinâmicas acima da 
média, proporcionadas sobretudo pelo motor 
monocilíndrico de 4 válvulas e árvore de cames à 
cabeça.

Cumprindo com a norma Euro5 e refrigerada 
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124,6 CC
12,9 CV
2 899 €

» Mais dados técnicos aqui

https://www.andardemoto.pt/motos-novas/p-2280/sym-jet-x-125-abs/?utm_source=andar_de_moto_magazine&utm_medium=pdf_magazine&utm_campaign=AndarDeMoto-RM-202107
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por líquido, esta unidade motriz consegue debitar 
uma potência máxima a rondar os 13cv com uns 
significativos 11,5Nm de binário.

Os arranques bastante rápidos e uma velocidade 
de ponta bastante superior aos 100km/h tornam 
a condução muito interessante e despreocupada. 
As retomas são convincentes e a regularidade 
do motor é mesmo impressionante, com um 
arranque fácil e uma grande rapidez de resposta 
ao acelerador.

O escape não é dos mais silenciosos, mas 
tampouco é demasiado barulhento. Em termos de 
consumo o depósito de combustível da Jet X, que 
está colocado debaixo do assento do passageiro 
e que tem uma capacidade de 7,5 litros, permite 
autonomias práticas a rondar os 250 quilómetros. 

Como só um bom motor não chega, a Sym Jet 

X está equipada com travões de disco com ABS 
em ambas as rodas, com os quais os pneus CST 
se entendem bastante bem, a avaliar pela quase 
inexistente intrusão da electrónica. As manetes, 
apesar de não terem regulação, conferem uma 
mordida bastante doseável e convincente.

O conforto a bordo é louvável, com espaço 
suficiente para as pernas dos motociclistas 
mais altos. O assento bastante almofadado, em 
conjunto com as grandes rodas de 14 polegadas 
e a suspensão bastante macia, proporciona uma 
condução bastante agradável, mesmo nos pisos 
mais degradados.

Ainda assim, o comportamento em curva e a 
precisão da direção não são significativamente 
afectados, sendo possível conduzir em ritmos 
bastante rápidos, desfrutando sempre de uma 

"A JET X REVELOU-SE EXTREMAMENTE FÁCIL 
DE CONDUZIR, MOSTRANDO UMA EXTREMA 

AGILIDADE, UMA BOA RAPIDEZ NO ARRANQUE" 

TESTE SYM JET X
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TESTE SYM JET X

grande confiança nas trajetórias.
A posição de condução elevada permite uma 

boa visibilidade do ambiente circundante, 
e apenas os espelhos retrovisores podiam 
estar colocados um pouco mais de fora para 
permitirem uma melhor visibilidade aos 
condutores com os ombros mais largos.

A proteção aerodinâmica, típica de um modelo 
desportivo, é suficiente para as pequenas 
deslocações, mas escassa para quem tiver 
que enfrentar tiradas mais longas no inverno. 
O passageiro conta com um assento de boas 
dimensões, com bastante espaço, e um bom 
apoio para as mãos e os pés.

Em termos de praticidade, para uma utilização 
no dia-a-dia, o estilo desportivo com o túnel 
central elevado não ganha pontos, por diminuir 
substancialmente a capacidade de carga e a 
facilidade de acesso, e ainda peca pela reduzida 
dimensão do porta-bagagens colocado debaixo 
do assento, que apenas oferece espaço para 
um capacete integral, desde que não seja de 
tamanho muito grande.

No entanto, o assento a apenas 770mm do 
chão permite que os condutores de estatura 
mais baixa cheguem facilmente com ambos os 

"COM UM ASPECTO 
DESPORTIVO, 

REFORÇADO PELO 
TÚNEL CENTRAL 

ELEVADO, LINHAS DE 
DESIGN AGRESSIVAS 

E PRESTAÇÕES 
DINÂMICAS ACIMA DA 

MÉDIA"



pés ao chão, assim como a grande brecagem e a 
relativa boa altura livre ao solo, que em conjunto 
com um peso a cheio de apenas 140 Kg, tornam as 
manobras extremamente fáceis.

No painel frontal existe um pequeno 
compartimento, dotado de tomada USB para 
carregamento de dispositivos portáteis, mas que 
infelizmente não possui fechadura.

O painel de instrumentos digital, em LCD 
negativo, é muito legível e disponibiliza a 
informação mais pertinente, incluindo indicador do 
nível de combustível, relógio e totalizador parcial.

A iluminação integral em LED, que conta com um 
farol potente, e o sistema “sem chave” são apenas 
alguns dos aspectos que demonstram o cuidado 
que a SYM teve na conceção deste novo modelo. 
O comando à distância, que substitui a chave, 
permite ligar e desligar a ignição com apenas 
o apertar de um botão e inclui uma chave de 
emergência.

Para resumir, a Jet X revelou-se extremamente 
fácil de conduzir, mostrando uma extrema 
agilidade, uma boa rapidez no arranque e 
capacidade para manter velocidades perfeitamente 
compatíveis com qualquer tipo de trânsito.

A travagem é bastante boa e a suspensão 

revelou-se uma agradável surpresa tanto pela 
sua capacidade de proporcionar conforto, como 
de manter os pneus bem colados ao asfalto, 
sem ondulações nas curvas nem demasiado 
afundamento sob travagem. 

Bastante fácil de por e tirar do cavalete central, 
tem ainda um descanso lateral bastante estável 
que inclusivamente conta com corte de corrente, 
não permitindo que se corra o risco de arrancar 
sem o ser recolhido.

O assento abre com recurso a um manípulo 
colocado do lado direito, mas que também pode 
ser desbloqueado com a chave incorporada no 
comando remoto.

Os acabamentos são de qualidade, destacando-
se a pintura cuidada e os perfeitos encaixes da 
carroceria, assim como a total ausência de ruidos 
parasitas. Comparada com as mais populares 
motos do seu segmento, esta scooter fabricada em 
Taiwan apresenta-se como uma séria concorrente 
em todos os aspectos.

A Jet X já está disponível nos concessionários 
Sym em 3 cores (preto, cinzento e vermelho), por 
um P.V.P recomendado de 2.899,00 euros. Para 
tornar a oferta ainda mais interessante, a Sym dá 
uma garantia de 5 anos ou 100.000 quilómetros. //
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EQUIPAMENTO 
Capacete Schuberth C4 Pro Carbon
Blusão Sprint Kool
Jeans REV’IT!Orlando H2O RF
Luvas RSW MSL – 008
Botas TCX Rook WP
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POTÊNCIA E DIVERSÃO
sem limites

APRILIA TUONO V4
BMW S1000 R

HONDA CB1000 R 
TRIUMPH SPEED TRIPLE RS
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Juntámos quatro nakeds de elevada 
performance para se enfrentarem num 

comparativo onde encontramos o melhor 
da tecnologia atual. Desde a glamorosa 

Honda CB1000R Black Edition até à 
eficiente Triumph Speed Triple 1200 

RS, sem esquecer a alucinante Aprilia 
Tuono V4 e a desportiva BMW S 1000 R, 
testámos estas powernakeds que podem 
perfeitamente agradar a todos os gostos. 

Qual será a melhor?
Fotos: Luís Duarte
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G
raças ao rápido avanço 
tecnológico, o mundo das 
duas rodas tem evoluído 
a um ritmo alucinante. As 
superdesportivas têm sido 
durante anos o expoente 
da tecnologia sendo 
usadas pelos fabricantes 

para mostrarem o “know how” dos seus 
departamentos técnicos e estilísticos. Agora, as 
nakeds de elevada performance tornaram-se 
no “campo de batalha” preferido dos grandes 
fabricantes.

A denominação destas motos varia bastante 
conforme os gostos pessoais de cada 
motociclista. Há quem as chame de supernaked. 

Há quem as denomine de hypernaked. E 
também podemos chamar a estas motos de 
powernaked. Qualquer que seja a denominação 
que deseje utilizar, a realidade é apenas uma: 
são motos despidas de carenagens (integrais), 
que incorporam elevados níveis de tecnologia e 
que contam com muita potência, para oferecerem 
uma diversão sem limites ao seu condutor.

Neste comparativo testamos quatro das 
mais importantes novidades do segmento 
powernaked. Propostas que são bastante 
diferentes, com características que as tornam 
únicas e muito competitivas num segmento 
onde o mais pequeno detalhe se reveste de uma 
relevância extrema.

De Itália, a Aprilia Tuono V4 apresenta-se como 



"A REALIDADE É APENAS UMA: SÃO MOTOS 
DESPIDAS DE CARENAGENS (INTEGRAIS), QUE 

INCORPORAM ELEVADOS NÍVEIS DE TECNOLOGIA 
E QUE CONTAM COM MUITA POTÊNCIA" 
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uma moto profundamente renovada. O seu motor 
V4 continua a ser o centro das atenções e, com 
175 cv de potência, é dos mais potentes deste 
comparativo. A nova estratégia da Aprilia para a 
gama Tuono posiciona a versão base como uma 
proposta mais “touring”, se assim lhe podemos 
chamar.

Isto significa que de todas as quatro naked deste 
comparativo, aquela que oferece melhor proteção 
aerodinâmica é a Tuono V4, cortesia da carenagem 
frontal de maior dimensão e à qual se adiciona 
agora um para-brisas mais elevado. Mesmo sem 
contar com suspensões eletrónicas, a Aprilia 
Tuono V4 apresenta-se este ano com um renovado 
pacote eletrónico aPRC que, graças à nova 
centralina quatro vezes mais potente, permitiu aos 

engenheiros italianos aprimorarem as diversas 
parametrizações das ajudas eletrónicas, e também 
adicionaram outras opções.

Da Alemanha, mais propriamente de Munique, 
chega a BMW S 1000 R. A imagem assimétrica da 
carenagem frontal desapareceu para dar lugar 
a um conjunto que, do ponto de vista estético, 
está mais convencional. O motor de quatro 
cilindros em linha disponibiliza 165 cv, o que não 
sendo um número recorde, acaba por se tornar 
significativo quando olhamos para o que a equipa 
de desenvolvimento da BMW Motorrad conseguiu 
fazer.

Esta nova geração da S 1000 R, quando analisada 
pela perspetiva da quantidade e eficácia dos 
componentes opcionais adicionados através dos 



diferentes pacotes de extras do catálogo da marca, 
torna-se numa powernaked de respeito. O mais 
surpreendente consiste no facto de a S 1000 R não 
ser a mais potente, mas acabar por compensar pela 
enorme redução de peso que sofreu nesta geração 
Euro5. E isso é uma mais-valia que a torna muito 
divertida de explorar.

Do Japão, a glamorosa Honda CB1000R 
mantém-se como a proposta mais “convencional” 
ou clássica deste grupo. As suas formas orgânicas 
escondem um motor potente “q.b.”, enquanto 
o pacote eletrónico refinado, com a sabedoria 
acumulada pela Honda nas mais importantes 
competições mundiais em que participa, deixa 
a CB1000R num patamar de performance muito 
elevado. No caso da unidade aqui testada 
estamos perante a versão Black Edition, com mais 
equipamento de série e uma estética enegrecida 
que se mistura com alguns detalhes maquinados 
para criar um contraste visual muito bem 
conseguido.

A qualidade de construção está ao nível do que 
a Honda nos habituou, e a sua presença na estrada 
é notada pelo som poderoso que emana da sua 
ponteira. É também a mais acessível em termos de 
custo de aquisição, o que num segmento em que 
temos propostas de valor despropositadamente 
elevado, pode ser uma vantagem.

Por último, do Reino Unido, recebemos a 

novíssima Speed Triple 1200 RS, que coloca a 
Triumph, finalmente, como uma séria candidata 
ao título de melhor do segmento. A powernaked 
britânica passa a ostentar um motor de maior 
cubicagem, que engenheiros de Hinckley 
desenvolveram para o tornar num dos mais 
potentes do segmento com nada menos do que 
180 cv, o mais potente deste comparativo.

Mas a Speed Triple 1200 RS não brilha apenas 
pelo seu motor. Uma ciclística extremamente 
eficaz, um pacote eletrónico que, embora não 
ofereça a mesma quantidade de opções de ajuste 
de algumas rivais é, ainda assim, muito evoluído, 
fazem com que a Triumph seja uma das novidades 
mais aguardadas deste ano. Mas será que esta 
inglesa tem o que é preciso?
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VISÃO AVANÇADA
VISEIRA FOTOCRÓMICA

ATIVADO PELA LUZ UV:
Melhore a sua viagem com as viseiras ProTint™ da Bell. Ativado pela luz UV: as viseiras ProTint™ 
adaptam-se às condições de luz, melhorando a visibilidade em qualquer percurso.

TECNOLOGIA ADAPTATIVA:
As viseiras ProTint™ oferecem uma clareza impecável em condições de pouca luz e escurecem 
rapidamente em condições de luz muito brilhante. Esta tecnologia adaptativa ajuda os seus olhos a 

adaptarem-se às condições, mesmo quando mudam tão rapidamente como a estrada à sua frente.

DETALHE INCOMPARÁVEL:
As lentes fotocrómicas ProTint proporcionam um contraste melhorado, ajudando os seus olhos a 
discernir formas e cores mais rapidamente. O resultado é maior nitidez e menor fadiga ocular em 
diferentes condições de iluminação.

IVA incluído. De 1 de Julho a 31 de Dezembro 2021. Utilização exclusiva em circuito

79.99€*
179.99€

.euDESCUBRA TODA A COLEÇÃO

bellprotint 210x297 PT.indd   1 23/06/2021   09:29:48

http://www.andardemoto.pt/l/adm-pt/rm/202107/pdf/zcqbe
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APRILIA TUONO V4
A versão base da Aprilia Tuono apresenta agora 

uma vocação mais estradista. Efetivamente, 175 
cavalos de potência e mais de 120 Nm de binário 
não é algo que se encontre todos os dias. E não 
foram necessários muitos minutos para, no trânsito 
citadino, perceber que a Tuono V4 não está no seu 
ambiente nessas circunstâncias, sobretudo devido 
à relação da transmissão final mais longa.

Mas assim que nos desembaraçamos das 
rotundas e dos semáforos é possível perceber 
para o que esta italiana foi realmente concebida. 
Acima das 5000 rpm, a Tuono devolve qualquer 
movimento do acelerador com enorme prontidão 
e pujança, envolta num troar de escape que não 
deixa ninguém indiferente. A caixa de velocidades 
é suave e precisa, dotada de um quickshifter 
competente a alta rotação, mas que não 
impressiona nos regimes mais baixos.

O pacote eletrónico oferece diversos modos 
de condução, seis no total, sendo que cada 
um dos pré-definidos altera automaticamente 
as ajudas à condução. Entre as diferentes 
regulações disponíveis está a potência do motor, a 
intervenção do controlo de tração, o “anti-wheelie”, 
o sistema de deteção do levantamento da roda 
traseira e controlo do efeito travão-motor, este 
último uma novidade absoluta na Aprilia, e ainda 
a intervenção do ABS, tudo isto assistido por uma 
unidade de medição de inércia de 6 eixos.

Com tanta possibilidade de ajuste, numa primeira 
fase apenas nos dedicámos a avaliar as diferenças 
entre o modo Tour e o modo Sport. Ao perceber 
que nenhum deles melhorava substancialmente 
o comportamento a baixa rotação, a preferência 
recaiu para modo Sport, por ser aquele em que o 
motor mostra melhor as suas reais potencialidades, 
sem alterar nenhum dos parâmetros de fábrica 
além do controlo de tração, cuja intervenção 
convém restringir substancialmente para explorar a 
fantástica ciclística.

O quadro e o generoso novo braço oscilante, 
ambos em alumínio, proporcionam um suporte 
rígido à suspensão. A forquilha Sachs de 43 mm de 
diâmetro, totalmente ajustável, e o amortecedor 
igualmente assinado pela Sachs e totalmente 
ajustável, garantem que ambas as rodas calçadas 
com os pneus Pirelli Diablo III permanecem 
coladas ao piso, seja sob aceleração ou sob forte 
travagem.

No caso da Touno V4, ou se sacrifica um pouco 



1077 CC
175 CV

16 999 €
» Mais dados técnicos aqui
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» Galeria de fotos aqui

https://www.andardemoto.pt/test-drives/55383-teste-aprilia-tuono-v4-2021-viajar-noutra-dimensao/#bmg-1
https://www.andardemoto.pt/motos-novas/p-2977/aprilia-tuono-v4/?utm_source=andar_de_moto_magazine&utm_medium=pdf_magazine&utm_campaign=AndarDeMoto-RM-202107


86   JULHO // 2021

COMPARATIVO NAKED ALTA CILINDRADA

o conforto ou é preciso ter em conta alguma 
resposta mais brusca da suspensão, sobretudo no 
momento de largar o travão dianteiro na entrada 
da curva. Nada que não se consiga remediar com 
uma condução menos agressiva. Ou com estradas 
melhores que as nossas.

Por seu lado, a travagem revelou-se isenta de 
qualquer reparo. Equipada com pinças Brembo M50 
monobloco com 4 pistões, discos de 300 mm de 
diâmetro e bomba radial com tubagens em malha 
de aço, mostrou-se potente, doseável, incansável, 
com o ABS a passar praticamente despercebido.

Mas numa moto pensada para viajar, há outros 
fatores tão ou mais importantes do que o motor ou a 
ciclística! A Aprilia apostou na ergonomia e conseguiu 
uma posição de condução bastante agradável, elevada 
o suficiente para aliviar a carga nos pulsos, e com 
os poisa-pés colocados em posição recuada, mas 
sem obrigar a uma demasiada flexão dos joelhos. 
O assento é confortável e espaçoso, e a proteção 
aerodinâmica é mais do que suficiente.

Outro fator que impressiona é a iluminação, 
potente, com um foco bem espalhado, e que 
inclusive conta com faróis de curva, ativados 
automaticamente pela unidade de medição de 
inércia, conforme a inclinação. //

» Veja aqui o teste completo

https://www.andardemoto.pt/test-drives/55383-teste-aprilia-tuono-v4-2021-viajar-noutra-dimensao/?utm_source=andar_de_moto_magazine&utm_medium=pdf_magazine&utm_campaign=AndarDeMoto-RM-202107


http://www.andardemoto.pt/l/adm-pt/rm/202107/pdf/vthtv
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BMW S1000 R
Atualmente estamos tão habituados a ouvir 

os grandes fabricantes regozijarem-se com 
potência e binários estratosféricos que quase nos 
esquecemos que basta retirar quilos ao conjunto 
para imediatamente maximizarmos a relação peso / 
potência da moto.

A nova S 1000 R “Pack M” pesa menos 12 kg em 
comparação com a geração anterior deste modelo. 
Isto significa que a naked alemã pesa, a cheio, 194 
kg! E se decidir gastar mais uns euros, as jantes em 
fibra de carbono baixam o peso ainda mais.

A perna passa facilmente por cima do assento M 
posicionado a 830 mm de altura do solo. Não é um 
assento baixo, mas o motor e quadro mais estreito 
resultam numa zona de união entre o assento e o 
depósito de combustível que é esguia, facilitando 
chegar com os pés ao solo.

O quatro cilindros apresenta um funcionamento 
refinado, sem grandes vibrações, e o calor que 
emana não é exagerado, o que acaba por ser uma 
mais-valia numa utilização em meios urbanos. Para 
uma condução “normal” em cidade, a postura em 
cima da moto é mais agressiva do que seria ideal, 
as pernas fletem um pouco mais e os braços bem 
abertos acabam por cansar se estivermos no habitual 
“pára-arranca” nos semáforos. Nota positiva para as 
suspensões semi-ativas DDC, que em modo Comfort 
se mostram perfeitas para rolar de forma descontraída 
e sem transmitir para o condutor a sua firmeza.

Num percurso de estrada mais aberto tudo 
começa a encaixar melhor. O assento M garante 
um enorme apoio nas acelerações, e enquanto 
rapidamente trocamos para modo de condução 
Dynamic, sentimos perfeitamente as suspensões 
eletrónicas a tornarem-se menos complacentes com 
as irregularidades do asfalto.

As trocas de direção acontecem com uma facilidade 
estonteante. É aqui que a BMW S 1000 R fará a 
diferença para as rivais. O menor peso e um controlo 
mais direto da direção, fruto do guiador redesenhado, 
ajudam a sentir de forma imediata o que o conjunto 
está a fazer, e colocar a frente na trajetória desejada 
é uma “brincadeira de crianças”. Basta pensar, olhar e 
apontar. A S 1000 R fará exatamente o que queremos, 
traçando trajetórias agressivas e mantendo uma 
velocidade assinalável de passagem em curva.

A forquilha dianteira torna-se também num 
elemento muito importante em toda esta dinâmica. 
Aguenta perfeitamente as transferências de peso 
da traseira para a dianteira do conjunto enquanto 
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abusamos dos travões monobloco fabricados pela 
Hayes e com “branding” BMW. A forma como a frente 
reage, mantendo a estabilidade nas travagens mais 
fortes, é perfeita, permitindo depois posicionar a moto 
na trajetória mesmo quando necessitamos de reagir 
de forma mais reativa porque entrámos demasiado 
depressa numa curva mais apertada.

O motor revela-se dócil até chegar às 6.000 rpm. 
A partir daí e até cerca de 9.500 rpm os 165 cv 
realmente fazem-se notar. A entrega de potência 
acontece de forma linear, sem falhas, e ao mesmo 
tempo contundente. O controlo de tração, mesmo em 
modo de condução Dynamic, revela-se um pouco mais 
intrusivo do que o esperado à saída das curvas.

Por outro lado, o DTC avançado conta com controlo 
integrado do levantar da roda dianteira, fazendo com 
que a roda se mantenha perto do asfalto e garantindo 
assim que somos catapultados de curva em curva 
enquanto os 114 Nm de binário obrigam o pneu 
traseiro a agarrar-se ao asfalto como pode.

A travagem está também num nível elevado. A 
“mordida” inicial é mais progressiva, mas sente-se 
que a potência disponível é muita, com as pinças 
monobloco de quatro pistões a não revelarem 
qualquer receio perante o esforço de morder os 
discos de 320 mm de diâmetro. //
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HONDA CB1000 R
Num mundo em que as motos assumem 

cavalagens cada vez mais escandalosas, e 
cuja condução é cada vez mais exigente face 
aos limites de velocidade legais, algumas 
motos destacam-se por, além de serem 
capazes de imprimir andamentos rápidos 
bastante interessantes, permitirem também 
comportamentos descontraídos e confortáveis.

É o caso da nova Honda CB1000R Black Edition. 
Aos seus comandos tudo parece bater certo. A 
posição de condução bastante ergonómica e 
desafogada, o guiador suficientemente largo e 
elevado, o assento confortável e com bastante apoio 
e os poisa-pés colocados em posição desportiva mas 
sem obrigar a uma excessiva flexão dos joelhos, são 
notáveis desde o primeiro momento.

O conforto proporcionado pelas suspensões 
e a relativamente boa proteção aerodinâmica 
(considerando que vem equipada com um pequeno 
defletor que cobre o painel de instrumentos), 
tornam a CB1000R num bom lugar para se estar, 
seja qual for a disposição ou o destino.

O motor, derivado do da CBR1000RR, está 
equipado com acelerador “ride by wire” e um 
pacote eletrónico que conta com modos de motor, 
selecionáveis em andamento e personalizáveis 
pelo condutor, que a ajudam a adaptar-se ainda 
melhor a cada tipo de utilização. Com a regularidade 
e suavidade típicas dos tetracilíndricos da marca 
japonesa, a unidade motriz que propulsiona esta 
inconfundível Neo Sports Café funciona, na prática, 
como uma “dois em um” que permite andamentos 
a ritmos de passeio, mas que também, ao subir o 
regime de rotação, se transforma numa verdadeira 
máquina de tragar quilómetros, que encanta pelo 
seu desempenho dinâmico e por uma nota de escape 
muito interessante.

As retomas são vigorosas a qualquer regime, 
e nada menos seria de esperar de um débito de 
binário máximo de 104 Nm que foi otimizado 
para uma faixa de utilização entre as 6.000 e as 
8.000 rpm, e de uma potência máxima de 143 cv 
registada às 10.500rpm, que se mantém quase até 
ao limitador que corta perto das 12.000 rpm.

Na prática a elasticidade é grande e quase 
que se pode ir em sexta velocidade até ao fim 
do mundo. Abaixo das 6.000 rpm a resposta é 
extremamente suave, mas é isenta de qualquer 
falha ou vibração, e acima desse regime a resposta 
é vigorosa, não deixando qualquer dúvida da 
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existência de tão grande potência.
Felizmente a Honda conseguiu, finalmente, 

desenvolver um controlo de tração eficaz que 
se revela muito pouco intrusivo, apesar de o 
elevado binário solicitar frequentemente a sua 
discreta e rápida intervenção, que se coaduna 
automaticamente ao modo de condução 
selecionado e que, inclusivamente, apesar de 
pouco recomendado, pode ser desligado.

A caixa de velocidades, com relações curtas, 
permite explorar facilmente a faixa ideal de rotação, 
sendo de acionamento leve, com um quickshifter que 
se revelou um dos mais interessantes, mostrando-se 
extremamente preciso e capaz de passagens de caixa 
muito suaves, tanto em aceleração como em redução, 
mesmo na entrada da primeira relação a baixa 
velocidade, relegando o uso da embraiagem apenas 
para o arranque e a paragem.

Muito ágil, com a direção muito precisa e estável 
e uma brecagem bastante aceitável, a condução 
torna-se intuitiva, sobretudo graças a um centro 
de gravidade baixo que facilita a inserção em 
curva e as manobras a baixa velocidade. O grande 
equilíbrio, com uma distribuição de massas de 48,5 
e 51,5 por cento, quase faz esquecer o peso em 
ordem de marcha anunciado de 212 kg. //
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TRIUMPH SPEED TRIPLE RS
Na base desta nova geração encontramos um motor 

tricilíndrico totalmente redesenhado. A arquitetura 
de três cilindros em linha mantém-se. Mas a 
cilindrada aumenta para os 1160 cc. Este aumento de 
capacidade permite ao tricilíndrico apresentar na ficha 
técnica números assinaláveis e que o colocam como o 
mais potente deste comparativo.

A potência máxima sobe para os 180 cv. Este 
valor é atingido às 10.750 rpm. O binário máximo 
também cresce, atingindo os 125 Nm às 9.000 
rpm. Tudo isto num motor que sobe de rotações de 
forma mais contundente graças à inércia interna 
reduzida em 12%, e que apresenta um “redline” 
às 11.150 rpm, ou seja, 650 rpm acima do que o 
anterior motor 1050 conseguia.

Aos comandos da nova e potente naked britânica 
somos recebidos por uma animação gráfica 
atraente no painel de instrumentos TFT a cores. 
A informação é muita e bem posicionada no ecrã, 
embora alguns ícones ou números pudessem ser 
de maior dimensão para facilitar a sua leitura.

O principal a reter ao nível da eletrónica são os cinco 
modos de condução: Rain, Road, Sport, Track e ainda 
Rider. As opções disponíveis em termos de ajustes 
de ajudas à condução resumem-se à sensibilidade 
/ potência disponibilizada pelo acelerador (3 
parâmetros diferentes), ao ABS sensível à inclinação 
e também ao controlo de tração (4 parâmetros 
diferentes) que está ligado ao novo sistema de 
controlo do levantamento da roda dianteira.

A menor inércia dos componentes internos 
permite que o motor suba de regime de 
forma mais contundente em baixas rotações, 
revelando-se uma unidade motriz reativa aos 
impulsos no acelerador, pronta a fazer passar 
todos os 125 Nm de binário para o pneu traseiro.

O generoso binário está bem espalhado pela 
gama de rotações. Não há uma zona específica 
onde a Speed Triple 1200 RS se sinta mais nem 
menos confortável. É um motor que revela uma 
grande polivalência e ausência de vibrações. Em 
baixas é suave e progressivo, na passagem para 
o médio regime o binário empurra os 198 kg com 
uma força impressionante e que facilmente faz 
levantar a roda dianteira se o condutor for mais 
impetuoso com o acelerador.

E nos regimes mais elevados, altura em que a 
1050 perdia fôlego, a nova Speed Triple 1200 RS 
revela-se uma naked capaz, entusiasmante, e os 
180 cv permitem atingir velocidades muito acima 



1160 CC
180 CV

18 250 €
» Mais dados técnicos aqui

andardemoto.pt    97

» Galeria de fotos aqui

https://www.andardemoto.pt/test-drives/55302-teste-triumph-speed-triple-1200-rs-agora-e-a-serio/#bmg-1
https://www.andardemoto.pt/motos-novas/p-3050/triumph-speed-triple-1200-rs/?utm_source=andar_de_moto_magazine&utm_medium=pdf_magazine&utm_campaign=AndarDeMoto-RM-202107


98   JULHO // 2021

COMPARATIVO NAKED ALTA CILINDRADA

do que os nossos braços e corpo aguentam.
A ciclística britânica mantém uma afinação e 

equilíbrio impecáveis, mesmo quando levamos a 
Speed Triple 1200 RS aos limites.

A equipa de desenvolvimento da Triumph admitiu, 
durante a apresentação técnica desta novidade 
aos jornalistas, que a nova geometria do quadro foi 
pensada para garantir uma condução mais descontraída 
mas também mais focada numa utilização em pista.

Neste aspeto destacam-se as suspensões Öhlins 
que contam com uma afinação de fábrica focada 
na condução dinâmica. A firmeza das suspensões é 
notória, particularmente ao nível do amortecedor 
traseiro TTX36 que, em pisos irregulares, faz com que 
a traseira compacta e bem desenhada da Speed Triple 
se mova em demasia ao reagir às imperfeições.

Por outro lado, a forquilha NIX30, com bainhas de 
43 mm, é garantia de uma leitura do asfalto que será 
perfeita para quem procura traçar trajetórias agressivas 
e sentir em todo o momento o que a roda dianteira está 
a fazer. As trocas de inclinação acontecem de forma 
intuitiva, quase como se a direção da moto estivesse 
ligada diretamente aos nossos pensamentos. É uma 
daquelas motos em que olhamos para onde queremos 
ir e ela faz o trabalho todo, sem que o condutor tenha 
de se esforçar. //
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  ROGÉRIO CARMO
Das motos deste comparativo, fiquei com a responsabilidade de me pronunciar sobre aquelas 

com que fui mais íntimo, ou seja, as que têm uma vocação mais “turística”. Confesso que foi 
difícil conseguir resistir à torrente de potência que o motor V4 da Aprilia debita a médios 
regimes, e ao seu completo pacote eletrónico e respetivo interface que se revelou bastante 

completo. Foi a sua pouca (ou nenhuma) vocação para manter ritmos mais lentos que me 
deixou menos encantado. No entanto, a Honda convenceu-me pelo seu caráter bipolar, que tanto 

permite andamentos de passeio como despachar umas curvas em ritmo terapêutico. O seu pacote eletrónico 
mais simplificado também é uma mais-valia numa utilização estradista. Não foi fácil definir qual escolhia se 
eventualmente estivesse comprador de uma moto deste segmento, mas a Honda seria provavelmente a que 
levaria para casa. Até porque é a opção mais em conta e, para mim, a mais estilosa.

  BRUNO GOMES
Confesso que esta é a parte do meu trabalho que mais me custa fazer. Ter de escolher entre 

uma ou outra moto é uma situação complicada. Mas este é um comparativo, e por isso fiquei 
com a parte de decidir qual a melhor powernaked do ponto de vista de uma condução mais 

desportiva. Assim, a escolha divide-se entre a BMW S 1000 R e a Triumph Speed Triple 1200 
RS. Por mais impressionado que eu tenha ficado pela precisão e agilidade da nova S 1000 R, 

aquela que eu levaria para casa seria a Speed Triple 1200 RS. O motor tricilíndrico dá mais prazer 
de explorar, tem mais pulmão, e a ciclística preparada pelos engenheiros da Triumph transmite mais confiança. 
Para além disso, temos de analisar a questão do preço. A S 1000 R com todos os opcionais “atira-se” para cima 
dos 21.000€. Já a Triumph fica abaixo dos 18.500€.

Outras opções

DUCATI STREETFIGHTER V4 S
A powernaked de Borgo Panigale é uma máquina 
assombrosa e que nos assalta os sentidos! A Ducati 
Streetfighter V4 S tem um motor estratosférico e 
uma ciclística aprimorada. É uma moto para os que 
sabem o que fazer com tanto potencial. E de uma 
beleza singular.

KAWASAKI Z H2
Um exemplo de como a sobrealimentação pode 
funcionar tão bem. A poderosa Kawasaki Z H2 com 
o seu compressor disponibiliza doses massivas de 
potência e binário. E uma sonoridade bem especial. 
O peso é o seu maior inimigo, mas esta japonesa 
deixa-nos a alucinar.

4 cilindros em V a 90º 
208 cv 
199 kg 
23.545€

4 cilindros em linha, 
sobrealimentado 
200 cv 
239 kg 
18.990€
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FICHA TÉCNICA
 

 
 Aprilia BMW Honda Triumph
 Tuono V4 S 1000 R CB1000R Black Edition Speed Triple 1200 RS

Motor 4 cil. em V a 65º, DOHC 4 ciL. em linha, DOHC 4 ciL. em linha, DOHC 3 cil. em linha, DOHC
Cilindrada 1077 cc 999 CC 998 cc 1160 cc
Potência 175 @ 11.350 rpm 165 @ 11.000 rpm 143 @ 10.500 rpm 180 @ 10.750 rpm
Binário 121 Nm @ 9.000 rpm 114 Nm @ 9.250 rpm 104 Nm @ 8.250 rpm 125 Nm @ 9.000 rpm
Diâmetro x Curso 81 x 52,3 mm 80 x 49,7 mm 75 x 56,5 mm 90 x 60,8 mm
Taxa de compressão 13.6:1 12.5:1 11.6:1 13.2:1
Transmissão por corrente por corrente por corrente por corrente
Caixa de velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades
Embraiagem multidisco em banho de óleo multidisco em banho de óleo multidisco em banho de óleo multidisco em banho de óleo
Quadro dupla trave, alumínio dupla trave, alumínio dupla trave, alumínio dupla trave, alumínio
Suspensão dianteira forquilha invertida  forquilha invertida forquilha invertida forquilha invertida
 Sachs bainhas 43 mm,  bainhas 45 mm,  Showa SFF-BP,  Öhlins NIX30, 
 totalmente ajustável,  totalmente ajustável,  totalmente ajustável,  totalmente ajustável, 
 curso de 120 mm curso de 120 mm curso de 120 mm curso de 120 mm
Suspensão traseira amortecedor Sachs,  amortecedor Full Floater Pro amortecedor Showa,  amortecedor Öhlins TTX36,
 totalmente ajustável,  totalmente ajustável,  ajustável em pré-carga e totalmente ajustável,
 curso de 120 mm curso de 117 mm extensão,  curso de 131 mm curso de 120 mm
Travão dianteiro 2 discos de 330 mm,  2 discos de 320 mm,  2 discos de 310 mm,  2 discos de 320 mm,
 pinças Brembo M50  pinça monobloco pinça monobloco pinça monobloco
 monobloco de quatro pistões,  de quatro pistões, de quatro pistões, ABS de quatro pistões,
 ABS em curva ABS em curva  ABS em curva
Travão traseiro disco de 220 mm,  disco de 220 mm,  disco de 256 mm,  disco de 220 mm, 
 pinça Brembo de dois  pinça simples,  pinça simples,  ABS pinça Brembo de dois
 pistões, ABS em curva ABS em curva  pistões, ABS em curva
Pneu dianteiro 120/70 ZR 17 120/70 ZR 17 120/70 ZR 17 120/70 ZR 17
Pneu traseiro 190/55 ZR 17 190/55 ZR 17 190/55 ZR 17 190/55 ZR 17
Distância entre eixos 1452 mm 1450 mm 1455 mm 1445 mm
Altura do assento 837 mm 830 mm 830 mm 830 mm
Peso (a cheio) 209 kg 199 kg 214 kg 198 kg
Eletrónica - Seis modos de condução - Três modos de condução - Três modos de condução - Cinco modos de condução
 - Modos de potência - Controlo de tração - Modos de potência - Modos de potência
 - Controlo de tração - Ajuste do travão motor - Controlo de tração - Controlo de tração
 - Anti-wheelie - ABS com função em curva - Ajuste do travão motor com “front lift control”
 - Ajuste do travão motor - Conectividade com - Quickshift bidirecional - Quickshift bidirecional
 - Controlo de arranque Smartphone - Conectividade com
 - Quickshift bidirecional  Smartphone
 - Cruise control
 - ABS c/ função “rear lift 
 mitigation” e em curva

Preço 16.999€ 15.184€ 14.800€ 18.250€
Preço uni. ensaiada 16.999€ 21.894€ 14.800€ 18.250€
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ANO DA GRAÇA DE 2021. Sétimo mês do calen-
dário Gregoriano ou quinto do calendário Juliano. A 
pandemia mais ou menos generalizada e à escala 
global tem vindo a dar sinais de abrandamento, no-
meadamente graças às vacinas, mas a situação ainda 
está longe de estar controlada.

Esta introdução, mais ou menos fantasiosa e a apon-
tar para épocas passadas, pode ser vista como uma 
forma divertida para nos fazer pensar, positivamente, 
que a pandemia causada pela Covid 19 pode estar 
a tornar-se algo similar a uma gripe mais ou menos 
sazonal. Contudo, ainda está distante do epílogo e 
ninguém sabe quando tal vai ocorrer.

Por outro lado, os seus efeitos, incluindo os colate-
rais, acabam por atingir tudo e todos, mesmo que de 
formas diferentes, e o mundo das motos não é exceção.

O QUE MUDOU…
É do senso comum que a Covid 19 mudou muito 

as nossas vidas e vai continuar a mudar, goste-se ou 
não! 2020 foi um ano completamente atípico e a 
avaliar por 2021, que já vai a mais de meio, também 
será um ano estranho, para ser simpático.

À parte toda a mudança de hábitos e comportamen-
tos, como o distanciamento social, o uso de máscara, 
o regresso da “telescola” ou a necessidade de lavar 
frequentemente as mãos, acabámos por nos isolar 
como nunca e por restringir os nossos contatos físicos, 
apostando no virtual a uma escala que até aqui era 
perfeitamente desconhecida! 

Só não me peçam para andar de moto virtualmente! 
Certamente tem os seus encantos, mas não para mim! 
Conheço casos de quem passava horas na garagem 
de volta da moto  a olhar para ela ou agarrado a uma 

consola a jogar Moto GP ou MXGP 3!
Quem anda de moto, por exemplo, uma média de 

15.000 ou 20.000 km/ano descobriu que nos últimos 
12 meses, se calhar, existe ali um zero a mais! Quan-
tos de nós verificámos que as distâncias percorridas 
caíram a pique, talvez até para menos de metade? 
Eu sou uma dessas pessoas e não me orgulho disso!

Com o confinamento quase não realizámos viagens, 
muitos estiveram e ainda estão em teletrabalho e, 
desgraçadamente, há quem tenha ficado sem tra-
balho ou se tenha visto forçado a mudar rotinas e 
hábitos, incluindo definir prioridades que podem ter 
passado até pela venda da moto ou deixar que fique 
encostada a um canto!

Claro que pode ter havido alguma redução de custos 
em gasolina (que está a um preço absurdo, diga-se de 
passagem), portagens ou pneus, mas é fraco consolo! 
Até porque muitas baterias “morreram” ou tivemos 
de adquirir um carregador/otimizador e podem até 
ter surgido pequenas situações indesejáveis de fuga 
de fluidos ou ferrugem, por exemplo nos discos de 
travão ou na corrente de transmissão por falta de uso.

Para piorar, o valor que nos cobram de IUC continua 
o mesmo e no seguro é provável que também, tal 
como nas prestações do crédito. Mesmo as moratórias 
são uma espécie de cuidados paliativos que não vão 
durar para sempre! 

Até em termos de manutenção temos decisões com-
plicadas: se a revisão é a cada 12 meses ou x km’s e 
nem fizemos metade dessa quilometragem… será que 
podemos adiar a revisão? Em caso afirmativo, como 
será se for necessário acionar a eventual garantia? 
Estender por 3 ou 4 meses a revisão pode ser danoso 
para a mecânica? E mudar fluídos com apenas 3 ou 

CRÓNICA

Pedro Pereira
Só ando de mota em 2 locais: 
na estrada e fora dela!

LIÇÕES da Pandemia
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4.000 km não é um atentado ao ambiente? Que lhe 
parece, Caro/a Leitor/a?

O próprio medo de um eventual acidente tem feito 
que andemos menos de moto. Correr o risco de ter de 
ser hospitalizado num período em que os recursos 
têm estado, e bem, mais direcionados para a pande-
mia e poder sair de lá com um presente indesejado 
certamente que não está nos planos de ninguém!

E, já agora, foi vacinar-se, partindo do pressuposto 
que está na faixa etária visada? Ou, pelo contrário, 
é um negacionista que vê conspirações em todo o 
lado e teme que estejam a fazer de si uma cobaia ou 
a injetar-lhe um qualquer microchip?

Mesmo em termos desportivos, de concentrações e 
mototurismo, tem sido uma lástima, passe o exagero! 
Muitas competições simplesmente não se realizaram, 
outras foram sendo adiadas, já para não mencionar 
nas que se vão concretizando sem público, com grande 
pena nossa!

Um dos poucos grandes eventos que se “safou” foi 
mesmo a 23.ª edição do Portugal Lés a Lés, para mim 
de tão boa memória, mais ainda por ter sido a primeira 
participação, mas mesmo essa foi um risco e, do que 
presenciei, nem sempre as regras foram cumpridas. 
Veremos se a versão off-road, prevista para outubro, 
se vai mesmo concretizar.

A própria apresentação de novos modelos, de equi-
pamentos, de acessórios… tem penado bastante e 
todos os operadores sabem disso, apesar de as vendas 
não terem sofrido assim tanto, mas esta incerteza é 
má para todas as partes envolvidas.

Mesmo os salões e exposições têm sido afetados 
pela situação pandémica. Se o maior de todos (EICMA, 
em Milão) se vier a realizar de 25 a 28 de novembro, 

como previsto, já sabemos que há marcas que não 
vão estar oficialmente presentes e vão apostar ex-
clusivamente no virtual. 

Pode ser um caminho sem retorno, infelizmente! 
Para muitos de nós nada substitui o toque, o poder 
sentar-se, o ver com detalhe, ou seja, o uso dos dife-
rentes sentidos, algo que é radicalmente diferente 
no mundo digital!

APROVEITAR ENQUANTO PODEMOS!
António Mourão cantava como ninguém o célebre 

tema “Ó tempo volta para trás”, mas ele sabia, tal 
como todos nós, que não volta, ao contrário do sol 
que “volta todas as manhãs”!

Eu próprio digo muitas vezes que, não me arrependo 
do que fiz, mas daquilo que não fiz e creio não ser 
caso isolado! 

Não interessa se foi não ter ido fazer aquela viagem 
de moto aos EUA, não ter tirado aquele curso de me-
cânica “para totós””, assistido ao concerto do Ennio 
Morricone em Portugal, comprado aquela moto que 
tanto queria e foi vendida num ápice ou não ter dito 
aquela pessoa o quanto a amava e agora ser tarde 
demais porque ela já encontrou alguém…

Não precisamos de viver numa lógica hedonista 
de carpe diem, de aproveitar cada dia como se fosse 
o último (alguma vez acabaremos por acertar), mas 
também não temos que andar sempre a privarmo-
-nos de pequenos prazeres e alegrias que a vida nos 
vai dando e aqui as motos merecem um lugar de 
destaque, felizmente!

As escolas de condução estão, finalmente, a recu-
perar a atividade de forma quase normal. Se ainda 
não tem… pense em ir tirar a carta! 
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Se o dinheiro anda mesmo curtinho… mesmo 
uma moto de baixa cilindrada ou velhinha dá 
para ter boas sensações e vibrações e pode ser 
apenas uma voltinha pequena em vez de uma 
ida ao Cabo Norte, mas não se prive desse prazer, 
pelo menos enquanto um hipotético confinamento 
mais severo não nos voltar a atingir!

Estão a chegar as férias, se puder, aproveite nem 
que seja apenas 2 ou 3 dias para fugir de moto! 
Faça uma pequena escapadinha, só ou acompa-
nhado, mas faça-o! Vai ser bom para Si e para 
os que o rodeiam! A N2 pode ser uma excelente 
opção e agora sem “aglomerados” de gente!

Não faço ideia se está a caminho uma nova 
estirpe eventualmente mais contagiosa ou mortal 
e “imune” às vacinas existentes. Se continuarem 
a surgir a este ritmo, esgotam as letras do al-
fabeto grego (são pelo menos 10 as estirpes já 
identificadas). Nem sequer sei se o facto de já ter 
tomado a segunda dose me oferece mais alguma 
confiança, mas continuo a ter todos os cuidados 
que, como os caldos de galinha (sobretudo se for 
caseira), nunca fizeram mal a ninguém!

Da minha parte vou continuar a andar de moto 
sempre que me for possível! Fica o convite para 
irem fazer o mesmo! //

CRÓNICA

"Com o confinamento 
quase não realizámos 
viagens, muitos 
estiveram e ainda 
estão em teletrabalho 
e, desgraçadamente, 
há quem tenha ficado 
sem trabalho ou se 
tenha visto forçado 
a mudar rotinas e 
hábitos, incluindo 
definir prioridades"

http://www.andardemoto.pt/l/adm-pt/rm/202107/pdf/kdsov
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EQUIPAMENTO AIROH SPARK SCALE GOLD
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Com uma calota de design agressivo 
e desenvolvida em túnel de vento, 
produzida em dois tamanhos para 
melhor se adequar às diversas medidas 

disponíveis, este capacete integral Spark Scale 
Gold, da Airoh, foi projetado para suportar todas 
as condições de condução, seja numa utilização 
turística ou numa mais desportiva.

Fabricado em termoplástico de alta resistência, 
oferece um alto nível de proteção com um peso 
de apenas 1470 g, está dotado de um sistema de 
ventilação que proporciona excelente fluxo de ar, 
pelo que está pronto para qualquer desafio.

A viseira alongada proporciona um amplo campo 

de visão e foi posicionada de forma a evitar o 
embaciamento interno. Além disso conta com lente 
Pinlock 70 para uma maior capacidade de anti-
embaciamento. No interior existe uma viseira solar 
retrátil.

O capacete Airoh Spark Scale Gold também conta 
com tecnologia Bluetooth-Ready, que lhe permite 
receber um sistema de intercomunicação.

O forro é amovível e lavável, fabricado em 
materiais hipoalergénicos e o sistema de retenção 
conta com  fecho de duplo “D”. O saco de transporte, 
assim como o Stop Wind  e a viseira dourada (não 
homologada para uso nocturno) também estão 
incluídos no P.V.P. recomendado de 299,99 €. //

UMA EDIÇÃO LIMITADA QUE COMBINA MATERIAIS E 
TECNOLOGIAS QUE GARANTEM ELEVADOS NÍVEIS DE 
SEGURANÇA, PROTEÇÃO E CONFORTO.

Um estilo APARTE
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EQUIPAMENTO ALPINESTARS HONDA GRAVITY DRYSTAR
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Os especialistas em equipamentos para 
motociclistas Alpinestars aliaram-se 
à Honda. O resultado desta parceria 
é uma coleção de equipamentos 

dedicados em exclusivo à marca japonesa. Entre 
os equipamentos da coleção Honda encontra-se o 
blusão Alpinestars Honda Gravity Drystar.

Este blusão de corte comprido promete proteção 
total em qualquer tipo de condições. A sua 
construção garante 100% de impermeabilidade e 
ao mesmo tempo é respirável, apresentando ainda 
materiais que garantem elevada resistência à 
abrasão.

O corpo principal do blusão Honda Gravity 
Drystar é fabricado em poliéster 600 Denier, ao 
qual a Alpinestars adiciona uma dupla camada de 
poliuretano na zona das costas e ombros. Para garantir 
a proteção contra impactos a Alpinestars aplica nos 
ombros e cotovelos a proteção Nucleon Flex Plus de 
nível 1. Adicionalmente a Alpinestars disponibiliza 
proteções de nível 2 para ombros, cotovelos e costas.

A membrana Drystar fixa protege o corpo do 
motociclistas da água da chuva e do vento, mas a sua 
construção permite uma maior ventilação, eliminando 
assim o excesso de humidade. Adicionalmente, as duas 

saídas de ventilação laterais podem ser abertas para 
diminuir a temperatura interior nos dias mais quentes. 
E nos dias mais frios o blusão Alpinestars Honda 
Gravity Drystar protege do frio através do forro interior 
térmico, que pode ser facilmente removido.

A gola é almofadada e ajustável. Aliás, a 
Alpinestars permite que o utilizador do blusão 
Honda Gravity Drystar consiga encontrar um ajuste 
perfeito através de vários pontos de ajuste, tando 
nos braços como na cintura.

O sistema de fecho YKK é também protegido por 
membrana impermeável, e para além dos inúmeros 
bolsos internos, um deles impermeável e com 
capacidade para transporte de pequenos objetos 
ou documentos, o blusão Alpinestars Honda 
Gravity Drystar conta com três bolsos externos de 
maior dimensão.

Para garantir ainda a segurança em condições 
de visibilidade reduzida este blusão está decorado 
com várias inserções refletoras.

De acordo com a Multimoto, representante da 
Alpinestars no nosso país, o blusão Honda Gravity 
Drystar está disponível em diversos tamanhos e 
com um PVP de 224,95€. Para mais informações 
clique aqui.//

O NOVO BLUSÃO ALPINESTARS HONDA GRAVITY DRYSTAR 
PROMETE PROTEÇÃO TOTAL EM QUALQUER TIPO DE CONDIÇÕES 
E ESTÁ PREPARADO PARA USO DO COLETE AIRBAG TECH-AIR 5.

Preparado para TODAS AS CONDIÇÕES

https://www.multimoto.pt/pt


Preparado para TODAS AS CONDIÇÕES

http://www.andardemoto.pt/l/adm-pt/rm/202107/pdf/xhqdr


EQUIPAMENTO BLUSÃO MACNA ORCANO
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O blusão Macna Orcano é uma das proposta 
para os dias de calor, já que conta com 
grandes áreas em rede para uma maior 
ventilação.

No exterior, os materiais incorporam tecnologia 
Poly 600 e Mesh, enquanto no interior o seu forro é 
também fabricado em rede, dando um maior conforto 
ao utilizador.

O blusão MACNA Orcano vem equipado com 
proteções CE nível 1 na zona dos ombros e cotovelos 
e está preparado para receber uma proteção de costas 
nível 2 (vendida em separado). Este modelo tem ainda 
elementos refletores na zona dos braços para maior 
visibilidade e segurança.

Em termos de arrumação, este blusão tem um bolso 
interior estilo napoleão além de 2 bolsos exteriores. 
O ajuste das mangas na zona dos pulsos é feito por 
fecho zip e tem ajuste de velcro na cintura. A presilha 
para cinto incluída no casaco permite ainda a ligação 
com todas os jeans MACNA.

Para uma maior visibilidade, especialmente nas 
alturas de menor visibilidade, a MACNA desenvolveu 
os tecidos NIGHT EYE, têxteis que contêm pequenas 
partículas de cristais que refletem a luz, fazendo com 
que o blusão se ilumine com as luzes de um outro 
veículo, mesmo a grande distância.

Disponível também para senhora, apresenta um 
corte específico para anatomia feminina, mantendo 
as restantes especificações iguais às do modelo 
masculino.

O blusão MACNA Orcano, na versão masculina, está 
disponível nos tamanhos XS ao 3XL, nas cores: Preto, 
Cinza Claro, Preto Camo, por um P.V.P. recomendado de 
149.95 Euros.

O modelo Preto Night Eye tem um P.V.P. 
recomendado de 169.95 Euros.

VERSÃO DE SENHORA
O blusão MACNA Orcano, na versão feminina, está 

disponível nos tamanhos XS ao XXL, nas cores: Preto, 
Cinza Claro, Preto Camo, por um P.V.P. recomendado de 
149.95 Euros.

O modelo Preto Night Eye tem um P.V.P. 
recomendado de 169.95 Euros.

Para mais informações contacte a SPLASH 
DESIGN, importador oficial dos produtos MACNA 
para o nosso país. //

Para um 
VERÃO FRESCO
UMA PROPOSTA SEGURA E CONFORTÁVEL DE ESTILO 
DESPORTIVO, PARA OS DIAS MAIS QUENTES DO VERÃO. 
DISPONÍVEL EM VERSÕES DE HOMEM E SENHORA.

https://www.splashdesign.com/pt


http://www.andardemoto.pt/l/adm-pt/rm/202107/pdf/ziuth


EQUIPAMENTO TCX STREET 3 LADY AIR
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As botas técnicas TCX Street 3 Lady Air 
já são bastante conhecidas  junto das 
mulheres motociclistas e esta é a sua 
versão de verão.

Com um novo e atraente desenho e uma maior 
capacidade de ventilação e respirabilidade, as botas de 
motociclismo TCX Street 3 Lady Air foram concebidas 
para um uso intensivo durante as estações do ano com 
temperaturas mais elevadas, 24 horas por dia, 7 dias 
por semana.

Esta nova versão já conta com uma base estrutural 
100% ergonómica, denominada por Z Plate, pelo 
que esta botas com aspecto de ténis promovem o 
movimento natural do pé ao caminhar, ao mesmo 
tempo que garantem a rigidez transversal necessária à 
segurança.

Equipadas com as conhecidas proteções D3O, 
que oferecem um excelente nível de flexibilidade e 
proteção, estas botas impressionam pelo seu conforto 
desde a primeira utilização.

Para os dias em que o calor se faz sentir, as botas 
técnicas TCX Street 3 Lady Air são fabricadas com 
uma rede 3D que proporciona um excelente fluxo de 
ventilação, assegurando que os pés permanecem com 

uma temperatura agradável, evitando a acumulação 
da transpiração.

A sola de borracha das TCX Street 3 Lady Air é 
totalmente nova e conta agora com a tecnologia 
Groundtrax que garante uma aderência ainda maior 
em pisos escorregadios e uma maior resistência ao 
desgaste.

Estas botas técnicas para motociclismo incluem 
ainda palmilhas OrthoLite para proporcionarem 
um amortecimento duradouro e um bom nível de 
respirabilidade, reforçando a sua vocação para uso 
prolongado em diferentes situações.

Perfeitamente adaptadas à fisionomia feminina, 
estas botas possuem uma cunha interna com um 
formato específico, que garante uma postura mais 
elevada.

As botas STREET 3 LADY AIR estão disponíveis 
numa combinação preto/cinzento, em tamanhos que 
vão desde o 35 ao 42 e têm um PVP recomendado de 
€139,99.

Para mais informações e para um melhor 
aconselhamento visite um revendedor autorizado TCX 
ou aceda a ao site do importador oficial para Portugal, 
a Golden Bat. //

ESPECÍFICAS PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA, GARANTINDO 
ELEVADA PROTEÇÃO E CONFORTO MESMO NOS DIAS DE CALOR.

Femininas E FRESCAS...
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Há muito que esta visita estava prometida. 
Costumamos dizer “Um destes dias vou 

lá...”. Mas, por estas ou por outras razões, 
acaba por nunca ser. Desta vez foi!

A vetusta senhora estava à espera, 
já o sabia. Fui encontrá-la com exce-

lente aspecto. Idosa é certo, vestida à moda da sua 
época, mas conservada como se ainda estivesse no 
alvor da sua juventude.  

Verdade seja dita que também está muito bem instalada. 
Amplo salão, com muita luz natural (mitigada por grandes 
persianas) e impecavelmente limpo. A D. Elvira estava 
à espera, confortavelmente instalada na mezzanine de 
onde podia observar a maioria dos seus companheiros. 
Aqueles que não estavam ao lado dela no piso superior.

Deixem-me apresentar-vos a D. Elvira: um espec-
tacular Ford T de 1906, veículo dos primórdios da 
História do Automóvel. 

O local? O Museu Automóvel do Caramulo.
Mas vamos por partes, porque o caminho para lá chegar 

foi longo (e divertido, muito divertido!).

A CAMINHO DO CARAMULO - O PRELÚDIO DA 
JORNADA

Pelo caminho mais fácil, nunca aquele que um motoci-
clista deseja, por auto-estrada e outros bons caminhos, são 
cerca de 280 km e 3 horas de viagem. Mas que piada tem 
isso, quando podemos divergir um pouquinho e abraçar 
as serranias que ficam ao lado?

Assim fizemos. Mesmo que para maximizar o tempo 
de diversão fosse necessário percorrer uns ainda longos 
170 km pela A1, A23 e A13 até ao nó de Alvaiázere. Aí 
saímos em direcção a Figueiró dos Vinhos (a obrigatória 
paragem para reforço de cafeína). 

E qual não foi a nossa surpresa, porque depois de tanta 
monotonia, assim que deixámos o asfalto pago... en-

contramos uma estreita estrada, com alguma inclinação, 
ganchos à direita e esquerda, para apanharmos a M517 
que nos conduziria a Figueiró. 

3 km chegaram para abrirmos a pestana... e demos 
connosco em Venda do Henrique. Nome que me soou a 
estranho, vá-se lá saber porquê! Bem, selfie da praxe e 
a caminho do ansiado cafezinho. 

Mas para lá chegarmos, ainda desfrutámos de uns 20 
km bem interessantes... assim a modos que um aperitivo 
para o que nos aguardava no resto do dia.

Convém aqui referir que desta feita não estava so-
zinho. O Jaime e o Zé são, para lá de amigos de longa 
data, parceiros habituais de tertúlias, passeios e convívios 
motociclísticos.

Todos tínhamos vontade de visitar o Museu do Cara-
mulo e fazer com que o caminho até lá fosse memorável.

EM MODO SOBE E DESCE, CURVA E CONTRACURVA
De Figueiró dos Vinhos até Castanheira de Pera são 

pouco mais de 15 km. Por estrada nacional... claro! 
Fizemos mais do dobro.

O primeiro ponto de passagem foi uma aldeia com um 
nome curioso: Ana de Aviz. Aqui virámos à esquerda, para 
a M525, que nos levou até às Fragas de S. Simão.

À beira da estrada, fica o miradouro de onde conse-
guimos vislumbrar uma paisagem extraordinária: duas 
graníticas paredes rochosas verticais onde, bem lá no 
fundo, corre a Ribeira de Alge. 

Deste miradouro sai um passadiço que desce até lá 
abaixo, ao longo de cerca de 2 km até à aldeia de xisto 
de Casal de S. Simão. Pelo caminho, passa pela praia 
fluvial das Fragas de S. Simão. Não era nosso objectivo 
caminhar... até porque o destino estava ainda longe.

Prosseguimos sem mais paragens até Castanheira. 
Sem paragens, mas com muita “mão de obra”: a M525, as 

CM1447, CM1131, CM1130, CM1128, a M521 e finalmente 

CRÓNICA

Henrique Saraiva
Gosto de voltas e passeios de moto 
aqui ao pé… e mais além!

FUI VISITAR
a D. Elvira
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FUI VISITAR
a D. Elvira

a EN347 deixaram-nos às portas de Castanheira de Pera 
com um enorme sorriso no rosto. E mal tinha começado 
a festa... porque vinha aí em pleno a Serra da Lousã.

RUMO AO ALMOÇO, NA LOUSÃ
A Serra da Lousã é linda. Arvoredo frondoso e uma 

estrada espectacular. Mais “trabalhinho” para as nos-
sas meninas.

Ainda não tinha falado das nossas companheiras, 
mas aqui vai: uma V-Strom 650, uma Multistrada 950 
e a Africa Twin do escriba. 

As armas perfeitas para nos divertirmos com segurança, 
algum conforto (até porque levávamos bagagem) e des-
frutarmos de bons momentos de condução.

Para lá de repetir que a paisagem é fantástica, as curvas 
e contracurvas são deleite puro, passámos ainda, ao longo 
destes 30 km que nos separavam do reabastecimento 
alimentar, pela bonita aldeia de xisto do Candal. 

Se fosse esse o objectivo - as aldeias de xisto - teríamos 
muito para ver: não só a já falada Casal de S. Simão, 
o Candal onde passámos, também Talasnal e Cerdeira 
ficavam aqui próximo.

Chegámos finalmente à Lousã. A jornada ia longa. Cerca 
de 4 horas de viagem até agora e muito havia ainda a 
percorrer. Era tempo de almoço. Foi o que fizemos.

COMEÇA O MEIO-DIA DA TARDE
Com motos e condutores devidamente atestados, 

Lousã ficou para trás. 
O que não abandonámos foi o traçado sinuoso do 

percurso escolhido. Até Vila Nova do Ceira, onde apa-
nhámos e depois seguimos pela Estrada Nacional 2, 
percorremos a EN342 e depois a M554. Em Serpins, 
seguimos junto ao Rio Ceira pela EN342-3 durante 
um pedaço, até Candosa. Depois, a estrada afasta-se 
do rio. Prosseguimos até V. N. do Ceira e à EN2.
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CRÓNICA
Nesta altura tínhamos um objectivo concreto: estávamos 

aqui e impunha-se uma visita ao nosso amigo Rogério 
Lima e ao seu Central Bar em Vila Nova de Poiares. Um 
local já célebre para quem percorre a EN2 e que no dia 
seguinte viveria um momento alto: o Portugal de Lés-
-a-Lés aqui fez a sua paragem obrigatória. 

Breve descanso, pusemos a conversa em dia pois tinha 
aqui estado em Janeiro do ano passado (este malfadado 
ano e meio!) e não tinha voltado. 

Seguimos viagem, deixámos a EN2 e rumámos ao Mos-
teiro de Lorvão. Sempre no registo de estradas secundárias, 
tão sinuosas quanto possível.

ATÉ AO MOSTEIRO DO LORVÃO
Não foi fácil dar com o Mosteiro. Alguma confusão entre 

o que víamos na estrada e o que o GPS nos dizia. E pelos 
vistos não fomos só nós. Lá chegados, outro visitante 
veio-nos perguntar por onde deveria ir para sair dali...

Lorvão é uma pequenina aldeia, ao ponto de a rua 
principal até ter circulação alternada. Quando deparámos 
com o edifício que foi Mosteiro primeiro e Hospital mais 
tarde, ficámos surpreendidos pela sua dimensão, rodeado 
de serrania com frondosa vegetação. E água a correr por 
todo o lado! Diversas fontes, dá ideia que entre quaisquer 
duas pedras brota água, límpida e fresca. 

A origem perde-se no tempo. Lorvão derivará de “Lur-

bine”, nome da paróquia suevo-visigótica cuja lenda 
diz que aqui terá sido localizada, no Séc. VI. Os pri-
meiros documentos escritos em que é referido são 
de 878. Aqui existia uma comunidade que teve papel 
fundamental no povoamento e no fomento agrário. 
São os Monges de Cluny que vão fundar o Mosteiro 
e dedicá-lo a S. Mamede e S. Pelágio.

O Mosteiro e a comunidade cresceram e desenvol-
veram-se e no Séc. X tinha relevância na região, até 
porque os domínios se tinham estendido devido a 
muitas doações de fiéis. No final deste século, todavia, 
com a conquista muçulmana, este esplendor vai decair. 

Mas foi período que durou menos de um século. 
A partir de 1064, a par com a reconquista cristã, a 
comunidade laurbanense recuperou o seu prestígio, 
esplendor e em redor do Mosteiro cresceu uma popu-
lação atraída pelo trabalho oferecido pelos monges 
nas suas vastas propriedades.

Depois de uma fase inicial na posse dos monges ere-
mitas de Santo Agostinho ou sem regra fixa, em 1109, o 
Conde D. Henrique fez doação do Mosteiro ao Bispo de 
Coimbra, tendo o mesmo adotado, em meados do séc. 
XI, a Regra Beneditina, que se manteve até 1200, quando 
passou para a Ordem de Cister. Nesta data, não apenas 
se adotou a nova reforma cisterciense, como o Mosteiro 
passou a ser feminino, tendo por invocação Santa Maria.

Passadiços de S. Simão

Aldeia de Ana de Aviz  Fragas de S. Simão



Deve-se esta profunda mudança que, naturalmente im-
plicou também adaptações nos espaços, a D. Teresa, filha 
do rei D. Sancho I. Esta, vendo anulado o seu casamento 
com Afonso XI de Leão, veio para Lorvão e aqui introduziu 
a congregação feminina, expulsando os monges.

Até aos Séc. XVII e XVIII, em que por via de sucessivas 
obras o Mosteiro veio a ter a configuração que hoje po-
demos ver, passou por diversos momentos de esplendor e 
outros nem tanto, mas sempre com notória importância e 
que foram também acrescentando dimensão ao edificado.

Entre 1748 e 1761, procedeu-se a nova remode-
lação. E a definitiva que veio até à actualidade. A 
igreja foi reconstruída e o seu traçado denota a forte 
influência do barroco joanino de Mafra. Para além da 
arquitetura, são nela merecedores de especial atenção, 
os túmulos de prata das Santas Teresa e Sancha, da 
autoria do ourives portuense Manuel Carneiro da 
Silva, datados de 1715; as grandes telas de Pascoal 
Parente, representando São Bento e São Bernardo, 
nos altares sob o zimbório; e a porta de entrada de 
pau-preto, com aplicações de bronze dourado. Parale-
lamente a esta campanha, procedeu-se à mobilação 
litúrgica e artística. 

A separação entre a Igreja e o Coro é feita por uma grade 
de ferro forjado com aplicações de bronze dourado, a 
melhor obra de rococó do seu género, em Portugal. Sobre 
ela ergue-se o órgão de duas fachadas em sóbrio, mas 
gracioso, neoclássico. A particularidade das duas fachadas 
se encontrarem opostas uma à outra, tornam-no único 
no país. Foi feito por António Xavier Machado Cerveira 

em 1795 e tem 61 registos.
Destaca-se, num dos altares do coro, a formosa imagem 

de Nossa Senhora da Vida, do Séc. XIV. Mas, o que na-
quele espaço, mais desperta a admiração é, sem dúvida, 
o grandioso cadeiral em jacarandá preto do Brasil e no-
gueira, construído entre 1742 e 1747, pela delicadeza dos 
ornatos, pela espiritualidade tocante dos santos mártires 
esculpidos sobre as cadeiras e pela nota de fantasia dada 
pelas máscaras existentes na parte inferior dos assentos.

É o mais espetacular cadeiral português e o mais ma-
gistral, sob o ponto de vista técnico.

A Revolução Liberal de 1820 e a extinção das Ordens 
Religiosas em Portugal, em 1834, deram início à depre-
dação de todas as riquezas acumuladas durante séculos. 
Espoliadas dos seus bens, as últimas freiras de Lorvão 
acabaram na mais degradante miséria. Tendo sido proibido 
ao Mosteiro de Santa Maria de Lorvão receber noviças, a 
última monja faleceu a 8 de julho de 1887.

Abandonado durante a primeira metade do séc. XX, o 
Mosteiro viria a ser restaurado pelo Estado, tendo então 
ficado com três dormitórios, noviciaria, hospício, coro, 
igreja, dois claustros, refeitório, botica, cartório, oficinas, 
celeiro e outras dependências. A generalidade destas 
instalações foi, até 2012, ocupada por uma unidade 
hospitalar para doentes de foro psiquiátrico, o Hospital 
Psiquiátrico de Lorvão.

Visitámos a Igreja e sem dúvida que o cadeiral nos 
deixou impressionados. Lindíssimo!

Veja-se o que José Saramago referiu em 1981, no seu 
livro “Viagem a Portugal”:
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“
...Estes caminhos são fora do mundo. Estando o céu aberto 

e o sol fulgindo, talvez a paisagem se torne amável, mas o 
viajante (nota: assim ele se refere a si próprio, Saramago) 
duvida. Tudo por aqui é grave, severo, um pouco inquie-
tante. As árvores escuríssimas, as encostas quase verticais, 
a estrada que tem de ser acautelada.

...
De Lorvão não viu muito. Levava a cabeça cheia de ima-

ginações, e portanto só se pode queixar de si próprio. Da 
primitiva construção, no século IX, nada resta. Do que no 
século XII se fez, uns poucos capitéis. Pouco relevantes as 
obras dos séculos XVI e XVII. De maneira que aquilo que 
mais avulta, a igreja, é obra do século XVIII, e este século 
não é dos que o viajante mais estime, e em alguns casos 
desestima muito. Vir a Lorvão á espera de um mosteiro que 
corresponda a sonhos românticos e responda à paisagem 
que o rodeia, é encontrar uma decepção. A igreja é ampla, alta, 
imponente, mas de arquitectura fria, traçada a tira-linhas 
e escantilhão de curvas. E as três gigantescas cabeças de 
anjos que enchem o frontão por cima da capela-mor, são, 
no franco entender do viajante, de um atroz mau gosto. 
Belo é porém o coro, com a sua grade que junta o ferro 
e o bronze, belo o cadeiral setecentista. E aqui aproveita 
para verificar que o século XVIII, que tão mal se entendeu 
com a pedra, soube trabalhar a madeira como raras vezes 
antes e depois. E é também belo o claustro seiscentista, da 
renascença coimbrã. E se o viajante está de maré de não 
esquecer o que estimou, fiquem também notadas as boas 
pinturas que na igreja estão.

...”

Vista da Serra da Lousã para sul

Vila Nova do Ceira

Candal
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Que da nossa modesta apreciação ou da ilustre escrita 
do nosso Nobel, fique a vontade de visitar estas para-
gens. Julgo que os viajantes não ficarão desapontados, 
pelo contrário. Escolham um dia bonito (como o que 
encontrámos) e talvez o vosso olhar seja como o nosso, 
mais benevolente.

A CAMINHO DO CARAMULO
A tarde ia adiantada e a perspectiva inicial de nos em-

brenharmos de novo nas estradinhas mais secundárias 
foi revista. Importava chegar ao destino ainda com dia 
aberto. Tínhamos a subida da Serra do Caramulo, pelo 
percurso tornado célebre pela Rampa Automobilística, 
e a visita ao Caramulinho: uma daquelas vistas a 360º 
que nos expandem os horizontes.

Assim, apontámos para um percurso mais rápido pelo 

IP3 até Tondela, passando por Penacova. 
Com a curiosidade de em grande medida seguir paralelo 

à Estrada Nacional 2 o que nos possibilitou ter uma outra 
perspectiva desta: não a de quem nela vai, mas sim de 
quem vê os que lá vão!

Pequena paragem para reabastecimento alimentar e 
rumámos ao Caramulo. Que estava bem à nossa frente. 
Cerca de 20km pela EN230, com passagem por Campo 
de Besteiros. 

E foi precisamente a partir daqui que tivemos a parte 
final de diversão do dia. 

A subida até ao Caramulo, em excelente estrada, com 
curvas e contracurvas sucessivas foram a melhor forma 
de concluir a jornada que ia bem longa. 

Faltava só a “piéce de resistence”: a subida ao Cara-
mulinho! Passámos em frente do Museu do Caramulo 

Lorvão

Com o Rogério Lima no Central Bar - V. N. Poiares Mosteiro de Lorvão



andardemoto.pt    121

(e do hotel onde recuperaríamos forças) e seguimos por 
mais 3 km a subir.

Por falar nisso, o Golden Tulip Caramulo Hotel & SPA 
onde ficámos revelou ser uma excelente opção. Com 4 
estrelas, preço em conta, serviu na perfeição, até porque 
fica em frente do Museu o que é bastante conveniente. 

Algo datado na decoração é verdade, mas com exce-
lentes condições de conforto e um acolhimento extra-
-simpático, só teve um senão: porque não nos apetecia 
andar às voltas, resolvemos marcar o jantar no respectivo 
restaurante. Azar! 

Reserva feita para as 21h, cardápio na mão às 22.15h, 
manjar nitidamente de recurso (sopa salgada com aroma a 
cenoura, potas à lagareiro, para mais aquecidas no micro-
-ondas... excesso de sal? potas? francamente!). Se fosse 
no Hell´s Kitchen tinha havido bernarda da grossa!!! E no 
final... convite para levantar ferro porque já estávamos a 
ultrapassar a “hora de recolher da pandemia”. 

O preço foi a condizer com a casa, manifestamente exa-
gerado para a qualidade do repasto ou do atendimento. 
O restaurante ganhou uma cruz! E esta referência, claro...

MUSEU AUTOMÓVEL DO CARAMULO
O Caramulo (a localidade) nasceu do espírito empreen-

dedor da família Lacerda.
Jerónimo Lacerda, médico com grande espírito em-

preendedor, vindo dos campos de batalha da 1ª Grande 
Guerra, resolve lançar uma estância termal e turística do 
melhor que havia por esse mundo fora. 

Aproveitando os ares e as águas da Serra do Caramulo, 

era esta infraestrutura virada para o combate ao flagelo 
da época: a “peste branca” como lhe chamavam, ou seja, 
a tuberculose.

Da página do Museu do Caramulo retiramos este texto 
que muito bem resume a história do Caramulo:

“Magnífica obra urbanística dotada de infra-estruturas 
únicas em Portugal, naquela data. Em 1938 já possui água 
canalizada ao domicílio, uma exemplar rede de esgotos ur-
banos e respectiva estação de tratamento, sistema de recolha 
de lixos com forno crematório, energia eléctrica produzida a 
partir de central hídrica própria, bem como um planeamento 
urbanístico invulgar, com estradas largas com passeios, espa-
ços verdes e jardins públicos de beleza incomparável e numa 
proporção nunca vista. É neste cenário que, em 1921 e 1923, 
nascem dois filhos do Dr. Jerónimo de Lacerda, Abel e João.

Cientes de que o progresso da medicina ditaria o fim do 
Caramulo enquanto centro de tratamento, Abel, que envere-
dara pela carreira de economista, e o seu irmão João, médico, 
iniciam a procura de ideias que assegurem a sobrevivência 
da sua terra e a continuação da obra herdada. Decidem 
programar a transformação das estruturas existentes em 
turismo de altitude e retirar ao nome Caramulo o epíteto de 
doença, convertendo o cenário serrano em polo de atracção 
cultural e artística.

É com esta ideia em mente que Abel e João de Lacerda 
fundam, nos anos cinquenta, um invulgar museu, situado numa 
montanha no centro de Portugal, com luxuriante vegetação, 
virada a Sul, sobre um vale extenso de 80 Km: o mais vasto 
panorama do país. Abel de Lacerda, apaixonado pela arte, 

Mosteiro de Lorvão
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constrói um edifício, com os mais modernos conceitos de 
museologia, para expor uma invulgar colecção de objectos de 
arte constituída por 500 peças de pintura, escultura, mobiliário, 
cerâmica e tapeçarias, que vão do antigo Egipto até Picasso.

João de Lacerda, apaixonado por automóveis, constrói outro 
edifício anexo ao primeiro, vocacionado para expor 100 auto-
móveis e motos, dentro do princípio de que todos os veículos 
pudessem sair facilmente, para exibição e conservação. 

Com a morte prematura de Abel de Lacerda em 1957, criou-
-se a Fundação Abel de Lacerda – hoje Fundação Abel e João 
de Lacerda – detentora do Museu do Caramulo. Aberto ao 
público todo o ano, o Museu do Caramulo já recebeu mais 
de um milhão e meio de visitantes desde a sua criação. O 
edifício planeado por Abel Lacerda, para albergar as precio-
sas antiguidades doadas, foi inaugurado pelo Presidente da 
República em 1959, tendo sido um dos primeiros museus 
concebidos e realizados em Portugal, com todos os requisitos 
modernos da museologia. “

Depois de uma excelente noite de sono, sentidos todos 
alerta para uma viagem à história dos motores - sim, o 
Museu também tem motos. 

A expectativa era elevada. E foi confirmada!
Vamos por partes:
A visita principia no edifício central onde tivemos 

oportunidade de apreciar uma magnífica colecção de 
miniaturas. Merecedora talvez de um espaço mais amplo 
em que fosse possível uma maior separação das peças 
e uma arrumação temática mais detalhada. Mas não há 
dúvida que vale a pena determo-nos um pedaço a apreciar 
brinquedos… que não são brincadeira. 

Passámos depois ao edifício lateral, onde está a D. El-
vira que referi no início em muitíssimo boa companhia. 
Convém esclarecer que escolhi o Ford T para “a” D. Elvira 
por ser um modelo que marcou profundamente toda a 
História do Automóvel. Mas a outros que lá estão também 
assentaria bem.

Já agora, não consegui descobrir - e tentei mesmo - por 
que razão se utiliza o termo para designar estas preciosi-
dades. No dicionário fica bem definido que uma D. Elvira 
não é uma velharia ou uma carripana. O significado é: 
“um automóvel de modelo muito antigo, mas que poderá 
estar muito cuidado e a funcionar relativamente bem.”

Mas porquê D. Elvira e não uma outra Dona qualquer? 
Alguém sabe? Adiante...

Este edifício amplo - e onde também está a loja que 
tem alguns artigos de memorabilia bem interessantes - 
irrepreensivelmente limpo, com temperatura adequada 
apesar das grandes janelas envidraçadas de um dos lados, 
com a luz solar temperada por persianas, reúne no piso 

Penacova

Caramulinho



térreo e na mezzanine um conjunto relevante de veículos 
que marcaram de uma forma ou de outra a história do 
automóvel, nomeadamente em Portugal: desde o Chrysler 
Imperial que transportou Álvaro Cunhal na sua fuga da 
prisão de Peniche, o Mercedes blindado de Salazar, o 
desportivo Alba de fabrico nacional, tal como o pequeno 
IPA, ou o Reynard de Fórmula 3 que levou Michael Schu-
macher à vitória no Grande Prémio de Macau de 1990, 
derrotando (como viria a fazer inúmeras vezes depois na 
F1) Mika Hakkinen.

E as verdadeiras D. Elvira: Benz, De Dion-Buton, 
Panhard Levassor, Hispano-Suiza, Abadal, Delahaye, 
Peugeot (de 1899), Darracq, Unic.

Ou os mais recentes, Mercedes Silverwing, Jaguar 
Type E, Lamborghini Miura, Maserati Merak e os Lan-
cia 037 e Delta HF que tantas vitórias conquistaram 
nos ralis por esse mundo fora. Nem sequer falta um 
VW Carocha artilhado com uns skis, um Triumph, um 
Simca ou até uma Fiat 600 Multipla... ou um VW 
Kubelwagen da 2ª Guerra Mundial.

Devo dizer que quando saí, tinha um leve “sabor a pouco”. 
Estava à espera de ver mais carros. Depois, digerida a 
visita, revista a colecção de fotos, é um facto que estão 
lá representados praticamente todos os emblemas que 
num ou noutro momento foram verdadeiramente rele-

Museu do Caramulo
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Alba

Reynard 903 - M. Schumacher Honda CX 650 Turbo - Honda NR750

vantes. E alguns dos modelos que deixaram a sua marca 
na História do Automóvel. 

E motos? Já referi que não sendo o foco principal do 
museu, também lá estão representadas: várias Indian, 
Vellocette, Matchless, Norton, BSA, Rudger, Wanderer-
-Werke, Peugeot... E até as mais recentes Honda CX650 
Turbo ou NR750!

Ainda assim, achei que havia algumas lacunas que não 
esperava (meros exemplos) ...

- uma representação da indústria nacional mais recente 
- os UMM e Portaro, por exemplo. Seja nas suas versões 
normais, seja naquelas que brilharam no Paris-Dakar;

- alguns dos carros que marcaram o panorama dos ralis 
(nacionais e internacionais) como sejam os Ford Escort, 
Fiat Abarth ou Audi Quattro. 

Mas o facto é que no Museu Automóvel do Caramulo 
conseguimos ver a História do Automóvel desde o seu 
início. O primado da qualidade versus a quantidade.

E um elogio que merece ser destacado: todos os au-
tomóveis e motos em exposição estão irrepreensíveis! 

Nota final: depois da visita, surgiram-me algumas ques-
tões que achei valeriam a pena ser esclarecidas. Enviei 
um e-mail ao Museu em que questionava o seguinte:

- se os veículos expostos representavam o total do 

acervo do Museu ou outros existem que não estariam 
expostos (eventualmente para assegurar alguma rota-
tividade)?

- em condições normais, realizam exposições tempo-
rárias com outros veículos do acervo do museu ou de 
outros colecionadores? Com que frequência?

- todos os veículos do acervo pertenciam à colecção do 
Dr. João de Lacerda ou foram doados, como está expresso 
num texto à entrada do Museu? Ou algumas viaturas 
têm sido adquiridas?

Quase 1 mês depois... nem resposta! Lamentável..., 
mas é algo que tenho constatado ser uma constante em 
muitas empresas e instituições nacionais. 

A mim ensinaram-me que uma carta, qualquer carta, 
merece sempre uma resposta. Outros tempos...

CONCLUSÃO
E pronto! O objectivo estava concluído. Uma excelente 

jornada motociclística, complementada com uma visita ao 
Museu Automóvel do Caramulo, um desejo já de longa data. 

Veja aqui o filme que está no Canal Youtube de Viagens 
ao Virar da Esquina e fique a conhecer melhor o Museu...

E a seguir? Pois... a seguir foi o Inferno! Mas essa é 
outra história ao virar da esquina. Que fica para o mês 
que vem! //
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DICAS

PORQUE É QUE PARECE QUE ALGUMA 
COISA ESTÁ SOLTA?

Nunca sabemos ao certo de onde surgem. 
Mas a verdade é que muitas vezes ouvimos 
ruídos na moto que nos deixam com a 
certeza de que há algum problema. Neste 
artigo identificamos cinco ruídos e possíveis 
soluções para os deixar de ouvir.

Ruídos na moto?
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S
er proprietário de uma moto é 
uma sensação única. Recorda-se 
do dia em que a foi buscar ao 
concessionário? Era perfeita! 
Nova, limpa, e quando a ligou 
pela primeira vez o motor não 
fazia qualquer ruído. Tudo está 
bem quando a moto é nova.

Porém, com o passar dos quilómetros (e anos), 
é normal que a sua moto comece a fazer ruídos 
estranhos. Há várias razões para que isso aconteça, 
muitas vezes razões ligadas a uma manutenção 
menos cuidada da sua parte.

Outras vezes porque as motos usam muitos 
componentes mecânicos móveis, que se desgastam 
com o uso, e por isso acabam por fazer ruídos fora 
do comum e que indicam que se calhar está na 
hora de se proceder à sua substituição.

Abaixo vamos identificar cinco ruídos comuns e 
que deixam os motociclistas “loucos”. Deixamos 
também algumas indicações úteis de como poderá 
acabar com os ruídos na moto.

 

1 – O MOTOR EMITE UM SOM PARECIDO COM
 “TIC TIC TIC TIC” QUANDO ESTÁ FRIO, E O
  RUÍDO NÃO DESAPARECE. APENAS ACONTECE
 ENQUANTO GANHA TEMPERATURA

Seguramente que o motor da sua moto, 
para estar a fazer isto, já conta com bastantes 
quilómetros e provavelmente estará na altura de 
olhar para o livro de manutenção da sua moto 
e confirmar se chegou o momento de afinar 
as válvulas, trocar a correia ou a corrente de 
distribuição, ou ainda o tensor da distribuição.

Não convém “esticar” em demasia os prazos de 
manutenção definidos pelo fabricante da moto. 
Um excesso deste tipo pode resultar num prejuízo 
enorme e uma falha mecânica grave.

Realizar a manutenção destes componentes 

de acordo com o calendário definido no livro de 
manutenção da moto assegura que o motor estará 
a funcionar no seu máximo rendimento ao longo 
dos anos. Cada vez que ligar a sua moto, aguarde 
um pouco para que a temperatura suba. Isto 
permitirá que o sistema de lubrificação consiga 
fazer chegar o lubrificante a todos os componentes 
internos, evitando o desgaste prematuro.

Para ter uma ideia se o motor está numa 
temperatura aceitável para poder começar a 
conduzir a sua moto, verifique a indicação de 
temperatura do líquido de refrigeração ou do óleo.

Evite acelerar bruscamente caso o motor esteja frio.

 

2 – O AMORTECEDOR TRASEIRO FAZ RUÍDOS
 COMO AS MOLAS DE UMA CAMA ANTIGA

Não vale a pena entrar em pânico! Mas convém 
rever os apoios de borracha do amortecedor e 
também confirmar que as partes móveis das bielas 
inferiores do amortecedor estão devidamente 
lubrificadas. Este é um sistema que se tem 
revelado bastante fiável, mas não convém abusar 
da sua robustez.

Para manter as suspensões da sua moto no 
melhor estado possível, primeiro tem de utilizar 
uma afinação que seja adequada ao seu peso e à 
utilização que vai dar à moto. Não se trata apenas 
de pensar exclusivamente no peso do condutor, 
mas também fazer as contas à sobrecarga para 
o amortecedor traseiro que supõe circular com 
passageiro.

Esta afinação pode ser feita facilmente através 
dos sistemas de afinação que se encontram na 
forquilha e no amortecedor, seguindo sempre as 
recomendações e indicações do fabricante da 
moto. Para aqueles motociclistas que não têm 
tanta experiência na afinação de suspensões, 
o melhor será recorrer aos serviços de um 
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especialista na matéria.
Além disso, e de forma mais regular, convém 

verificar o estado dos retentores em cada bainha 
da forquilha dianteira. Se notar que as bainhas 
têm demasiado óleo na sua superfície, então tudo 
indica que terá ocorrido uma falha com o retentor 
e será necessário efetuar a sua substituição.

 

3 – QUANDO ACELERA A MOTO EM ANDAMENTO
 É GERADO UM RUÍDO MUITO INTENSO E AS 
 ROTAÇÕES SOBEM DE FORMA INEXPLICÁVEL
 SEM QUE A VELOCIDADE DA MOTO AUMENTE
 DE FORMA CORRESPONDENTE

A causa mais provável para este ruído 
anormal e comportamento será o cabo da 
embraiagem demasiado tenso / esticado. O cabo 
de embraiagem pode ser ajustado. Deverá ser 
ajustado para que fique com uma folga de cerca de 
meio centímetro antes de começar a atuar.

Outra razão para este ruído e comportamento 
pode ser o desgaste muito elevado dos discos de 
embraiagem. Neste caso a sua substituição deverá 
acontecer de forma imediata, uma operação que 
tem de ser realizada por um mecânico.

No sentido de maximizar a vida da embraiagem, 
há certas coisas que poderá fazer durante a 
condução da sua moto.

Utilize todo o curso da manete de embraiagem 
e use-a apenas nos momentos de arranque, de 
troca de caixa ou quando pretende colocar a 
caixa em neutro. O mais importante aqui é não 
submeter a embraiagem a esforços inúteis. Um 
exemplo disto é, quando paramos num semáforo, 
em vez de colocar a caixa em neutro, manter a 
primeira relação engrenada e apertar a manete de 
embraiagem enquanto esperamos que o semáforo 
fique verde para arrancar.

Quanto mais tempo esperamos no semáforo, 

maior a temperatura gerada, e maior será o 
desgaste dos discos de embraiagem.

 

4 – O SISTEMA DE ESCAPE ESTÁ A FAZER
 UM SOM MAIS GRAVE COMO UMA MOTO DE
 COMPETIÇÃO

Nesta situação vai ter de se ajoelhar. O objetivo 
será procurar ao longo do sistema de escape 
(coletores e ponteira) alguma fuga provocada por 
uma rutura da parede dos tubos dos coletores ou um 
tubo mal encaixado noutro. Caso o sistema apresente 
alguma fissura ou esteja mal encaixado, certamente 
a moto ficará com uma sonoridade próxima aquela 
que associamos a uma moto de competição, porém a 
performance da sua moto não será a ideal.

A boa notícia é que na maioria dos sistemas de 
escape estas ruturas ou fissuras podem ser facilmente 
reparadas com uma soldadura. Caso a fissura seja 
demasiado grande ou a corrosão muito extensa, 
deverá considerar a substituição do sistema de escape.

Para maximizar a vida útil do sistema de escape 
da sua moto, há algumas coisas que pode fazer. Se 
viver junto ao mar ou numa zona onde a humidade 
seja acentuada, deverá proteger a moto num local 
fechado ou protegido com uma capa que proteja 
da chuva. Sistemas de escape cromados estão 
sujeitos a maiores cuidados de manutenção, e cada 
vez que os limpamos deveremos usar produtos 
próprios para manter o brilho sem estragar o 
tratamento superficial do cromado.

 5 – SISTEMA DE TRAVAGEM DIANTEIRO FAZ
 MUITO BARULHO

Provavelmente deverá estar na altura de trocar 
pastilhas de travão e os discos, componentes 
que têm uma vida útil algo limitada. Se o ruído 
proveniente do travão dianteiro for demasiado 
exagerado então as pastilhas já estão totalmente 
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desgastadas e os pistões metálicos da pinça estão 
a apertar diretamente no disco de travão.

Se as pastilhas ainda não chegaram a este ponto 
de desgaste exagerado, então pode ter-se dado 
o caso de estarem contaminadas com partículas 
metálicas do disco. Neste caso a sua substituição 
também deve ser realizada o mais rápido possível.

A manutenção de um disco de travão começa 
com uma inspeção visual frequente. Verifique se a 
superfície do disco apresenta zonas de desgaste 
acentuado ou anormal, verifique a espessura do 
próprio disco, e acima de tudo confirme que o 
disco não está empenado pois isso criará vibrações 
indesejadas e uma travagem muito menos eficaz.

E já que estamos a falar de manutenção do sistema 
de travagem, aproveite para verificar o estado dos 
tubos de travão. Estes tubos levam o hidráulico desde 
a bomba de travão – na manete ou no pedal – até à 
pinça de travão. A borracha, com o passar dos anos, 
e por estar sujeita às condições climatéricas como 
água ou sol, frio e calor, perde a sua estanquicidade 
e o próprio líquido de travões perde as suas 

características absorvendo humidade.
Convém trocar os tubos de travão ao fim de alguns 

anos e sempre que revelem estar danificados. Uma 
boa solução que deve ter em conta é adquirir tubos 
de travão de malha de aço, metálicos, que resistem 
melhor e garantem uma eficiência maior do sistema 
de travagem em condições de condução extremas ou 
mais exigentes. //

http://www.andardemoto.pt/l/adm-pt/rm/202107/pdf/nurlt
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Miguel Oliveira juntou a imprensa para um 
almoço que serviu de desculpa para uma 
análise à primeira metade da temporada do 
MotoGP. A vitória, os pódios e um crescendo 
de forma e resultados colocam o português 
da KTM como um dos candidatos ao título. 
Contem com ele!

Contem 
COM ELE

//

Texto: Bruno Gomes Fotos: Oficiais



Com a caravana do Mundial de 
Velocidade parada para umas 
merecidas férias de verão, o 
piloto português Miguel Oliveira 
aproveitou este raro momento de 
descanso para juntar a imprensa 

para um agradável almoço na sua terra natal, 
Almada. Foi com o ar fresco do rio Tejo que separa 
Almada de Lisboa, e na companhia do Cristo Rei, 
que tivemos a oportunidade de passar algumas 
horas com o piloto da Red Bull KTM Factory.

Numa primeira metade de temporada onde há tanto 
para analisar e para contar, como por exemplo a ques-
tão dos pneus Michelin e dos compostos assimétricos 
que causaram tantas dores de cabeça na afinação da 
moto, Miguel Oliveira falou abertamente de vários te-
mas, alguns mais técnicos como a alteração no chassis 
da KTM RC16, e que permitem agora entender melhor 
que aconteceu no início de temporada menos positivo 
do que se esperava.

Mas agora entramos na segunda metade do ano, e 
a situação inverteu-se por completo com o português 
a somar vitória e pódios, revelando estar mais forte 
do que nunca em MotoGP. A vitória em Barcelona e 
os pódios consecutivos vieram dar um novo alento ao 

piloto luso e à sua equipa. O festejo ao melhor estilo 
de Cristiano Ronaldo em Montmeló, como que a dizer 
“Calma, eu estou aqui!”, são a demonstração da matu-
ridade de um piloto que não desiste do seu sonho de 
ser campeão de MotoGP. Contem com ele para estar 
na luta até ao fim!

- Como analisas a primeira metade da temporada de 
MotoGP?

Miguel Oliveira - As corridas têm sido muito mais 
rápidas não só a nível de volta rápida, mas também do 
tempo total de corrida. Lembro-me que terminei no 
Qatar, a segunda corrida a 8 segundos, e penso que na 
história foi a corrida com a menor diferença de tempo 
entre 1º e o 15º. Mas toda a época tem sido bastante 
competitiva, temos ido a vários circuitos e têm-se ba-
tido vários recordes. Cada vez mais os terceiros treinos 
livres estão a virar autênticas sessões de qualificação, 
onde se batem recordes, e portanto torna-se cada vez 
mais difícil nós estarmos naquele grupo tão restrito 
que são os dez primeiros. As motos têm evoluído bas-
tante, e obviamente que a proximidade técnica entre 
os construtores tem contribuído massivamente para 
que as coisas estejam muito mais apertadas e que 
criem um espetáculo muito bonito. Temos visto cor-
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ridas espetaculares com várias ultrapassagens, muita 
incerteza naquele que será o resultado final, temos 
visto surpresas, a maior parte delas surgem da minha 
parte (risos). Mas está a ser um campeonato muito in-
teressante, com muitos fatores que contribuem para 
isso. Julgo que este último ano o facto de não termos 
permitido um desenvolvimento daquilo que são as 
peças para as motos veio aproximar tudo um pouco, e 
vemos que os pilotos conseguem explorar ao máximo 
as suas máquinas e isso acaba por trazer uma compe-
titividade brutal.

- O campeonato começou de uma forma inesperada, 
pelo lado negativo para ti também, porque esperavas 
com toda a certeza mais. Foi coincidente com a altura 
em que houve a vacinação para todo o paddock. Essa 
parte da vacinação afetou-te? Tanta gente tem sido 
afetada…

Miguel Oliveira - Nós no paddock tivemos testemu-
nhos muito diferentes de pessoas que não sentiram 
nada, outros que sentiram alguma coisa. Esse (a va-
cinação) foi um ponto de viragem essencial para nós 
continuarmos o nosso campeonato, porque temos 
uma caravana gigante de equipas e pilotos e pessoal 
da organização, que são fundamentais. Da parte do 
promotor, que é a Dorna, garantir essa vacina atra-

vés do governo do Qatar para quem quisesse foi um 
passo importante, porque temos visto praticamente 
zero casos de Covid-19 no paddock e estamos a viajar 
pela Europa inteira, e começámos a viajar há algumas 
semanas para fora de Europa com o início do cam-
peonato no Qatar. Eu tive um ligeiro sintoma de febre 
até quinta-feira antes da segunda corrida, mas toda a 
equipa passou bem, felizmente os mecânicos e toda a 
gente sempre em forma e de boa saúde.

- De um momento para o outro, a partir de Mugello 
principalmente, pareceu ter existido um volte-face to-
tal entre a KTM que tínhamos visto até então. O que 
aconteceu para que de um momento para o outro a 
KTM curvasse como tu queres?

Miguel Oliveira - É um tema que parece que sem-
pre que eu respondo a essa questão parece que estou 
a esconder alguma coisa. Mas não há nada a escon-
der. Nós quisemos contar à imprensa que na corrida 
de Mugello começámos a usar um chassis que já tí-
nhamos testado no passado, após o Grande Prémio 
de Jerez. Era um chassis que achávamos que em lon-
ga duração, numa corrida, pudesse dar alguma coisa 
de positivo e em Mugello tivemos essa confirmação. 
Por outro lado, a equipa aliou-se a um novo parceiro 
técnico de combustível, e tudo junto acabou por dar 

"...TODA A ÉPOCA TEM SIDO 
BASTANTE COMPETITIVA"



bom resultado. Da minha perspetiva, a perspetiva 
de quem trabalha dentro da box, já vínhamos com a 
sensação de que o pódio já poderia ter chegado há 
mais tempo. Talvez na segunda corrida do Qatar em 
que tive aquele problema com o painel de instru-
mentos. Portimão era outra prova em que poderia ter 
terminado no pódio. Jerez foi mais limitante pela mi-
nha posição de saída, mas também o meu ritmo não 
era muito promissor para fazer algo mais, e depois 
chegou França que era o Grande Prémio claramente 
onde tanto a seco como a chuva as coisas podiam 
correr muito bem, mas acabei por cair na corrida. 
Portanto, a verdade é que parece que as coisas só 
começaram a correr bem a partir de Mugello, mas da 
minha perspetiva já tínhamos tudo para correr bem 
antes, mas não aconteceu. E a alta competição é isso. 
Às vezes nós sentimos que temos tudo para… mas 
falta aquela pontinha de sorte. De facto, a partir de 
Mugello focámo-nos em terminar corridas e o fim de 
semana na maior perfeição possível.

- Já vimos que o início de temporada não foi o ideal. 
Que parte dos problemas foram resolvidos pela KTM e 
qual a parte em que foram resolvidos por ti?

Miguel Oliveira - Nós tivemos uma dificuldade de 
adaptação este ano ao novo pneu assimétrico da Mi-

chelin. A nossa moto neste momento tem uma baliza 
muito pequena de temperatura de pista para traba-
lhar com os compostos do pneu dianteiro, e portanto a 
adaptação foi técnica. Tivemos de repensar um pouco 
a estratégia, como passar mais peso para a dianteira 
da moto, gerando o calor suficiente para que o pneu 
funcionasse. Também tivemos essa sorte do nosso lado 
nas últimas corridas porque os compostos não são as-
simétricos e temos bastante à vontade para trabalhar 
com estes compostos. Neste momento no MotoGP, os 
pneus são talvez um dos componentes mais importan-
tes em que precisamos de acertar logo. E é muito difí-
cil encontrar aquela linha de equilíbrio para podermos 
trabalhar com todos os compostos que temos na Mi-
chelin. Por vezes vemos na televisão os compostos, mas 
não quer dizer necessariamente que são mais macios 
ou mais duros que temos. Torna-se complicado passar 
essa mensagem cá para fora. A Michelin é um parceiro 
técnico excelente do MotoGP e tem já vários anos de 
experiência nas duas rodas, e tem sido um excelente 
exemplo em termos de segurança. Da nossa parte, o 
investimento técnico que fazemos para durante o fim 
de semana reunir a informação dos pneus é essencial 
para fazer com que as coisas funcionem bem. Portanto 
tivemos adaptação técnica, e nalgumas corridas conse-
gui perceber bem até que ponto posso arriscar e levar 
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a minha moto, como em Barcelona. E isso dá-me um 
pouco de vantagem face aos restantes pilotos KTM.

- Falaste sem revelar grandes segredos da importân-
cia do novo chassis. Falaste na baliza de temperatura. 
A procura por mais aderência alargou essa baliza?

Miguel Oliveira - O chassis apenas nos veio dar o 
que eu disse anteriormente. A performance de longa 
duração. Eu fui rápido quando fizemos o teste com as 
duas motos. Foi mais uma questão de sensação do 
que puramente aquilo que o cronómetro mostrava, e 
a minha sensação era que o novo chassis pudesse ser 
um pouco mais amigável para a traseira da moto. O 
foco do novo chassis não foi bem a dianteira. Portan-
to conseguimos ganhar um pouco mais de aderência, 
mais estabilidade na saída das curvas rápidas. A equi-
pa da Tech3 também acreditava que o chassis era uma 
peça fundamental para melhorar a performance, mas 
quando os pilotos da Tech3 o experimentaram não 
notaram grandes diferenças. Aqui está a prova de que 
ao nível do chassis não fizemos a escolha errada, ape-
nas seguimos mais a minha sensação e que no final 
do dia foi aquilo que contou mais.

- E tu, mudaste alguma coisa na tua preparação?
Miguel Oliveira - Julgo que talvez aquele mau ar-

ranque de campeonato me tivesse trazido alguma 
ansiedade em querer demonstrar alguma coisa. E até 
Mugello não tive nenhum resultado dentro do top 10, 
mesmo terminando as corridas. E isso poderá ter-me 
trazido alguma ansiedade. Até mesmo a minha equipa, 
apesar de toda a gente saber o meu valor, havia ali um 
ânimo que é sempre reforçado com um bom resul-
tado. E foi isso que aconteceu. A partir daí entrou em 
piloto automático e portanto as últimas corridas têm 
sido aquilo que se viu.

- O mercado está em ebulição total. De que maneira 
é que tu te vês no mercado, sabendo que tens contrato 
até 2022 e que estás “blindado”? E de que maneira é 
que vês uma segunda corrida em Portimão este ano? 
Poderá ser uma vingança?

Miguel Oliveira - O mercado, sobretudo nestes tem-
pos modernos, os contratos vêm demonstrar, e já hou-
ve um ou dois casos, que quando não existe vontade 
de uma das partes em continuar esses contratos são 
quebrados. Hoje em dia ter um contrato assinado vale 
o que vale. Eu tenho o meu compromisso assumido 
com a minha equipa, já desde o ano passado com a 
KTM, e essa palavra é palavra que eu não vou voltar 
atrás. Naturalmente que esta situação do Viñales veio 
trazer algum nervosismo nas negociações e antecipou 



um pouco as negociações para o futuro, também fui 
abordado nesse sentido, mas como disse há pouco, o 
meu foco está neste momento na minha equipa, numa 
equipa em que eu acredito que posso ser campeão do 
mundo, e até o conquistar haverá ainda trabalho pela 
frente. Em relação a Portimão, ficarei muito feliz por 
poder voltar a correr num circuito de casa, a minha 
ambição é alterar o resultado do início do ano (queda 
em Portimão). E, portanto, o objetivo será obviamente 
apontar à vitória.

- Quais consideras que são os pontos fortes e os me-
nos bons da tua moto em relação à concorrência?

Miguel Oliveira - Em primeiro lugar precisamos de 
partir da premissa que nenhuma moto é má. Todas as 
motos que alinham na grelha do MotoGP todas elas 
são muito competitivas. Das 22 motos que participam 
temos 20 que são oficiais, as outras são motos 2019 ou 
2020. Tendo essa igualdade entre construtores torna-
-se difícil de perceber quais são os nossos pontos mui-
to fortes ou os menos bons. O que queremos melhorar 
para o futuro é, mantendo as características de parar 
bem a moto para a curva ou com menos grip na pista, 
podermos usar bem a nossa eletrónica e usar o motor 
V4, mas gostaríamos de ganhar agilidade, porque as 
motos com motores quatro em linha são mais naturais 
nas trocas de direção e muito mais rápidas. Não é fácil, 
pois podemos alterar o compromisso que já está bom. 

Tudo o resto são detalhes que vamos sempre otimi-
zando, quer seja a estratégia da eletrónica, a injeção, 
o próprio corpo de injeção, a forma como otimizamos 
todo o ar que entra na moto, e o novo campo a ex-
plorar que tem sofrido um elevado investimento que 
é o campo da aerodinâmica, onde aí sim, há algum 
trabalho para fazer.

- O que é que sentiste quando venceste na Catalunha 
e celebraste como o Cristiano Ronaldo?

Miguel Oliveira - Basicamente a ideia da celebração 
já tinha surgido antes de Mugello, por ser um mo-
mento em que necessitava de me afirmar. Foi perfeito 
ser em Barcelona, onde o Cristiano fez o mesmo mo-
vimento há alguns anos no Camp Nou, mas isso não 
foi propositado, era algo que já tinha na mente que 
queria fazer e quando surgisse a oportunidade iria fa-
zer. Não tem nenhum significado especial. Apenas que 
têm de contar comigo.

- As corridas de Moto3 estão a ficar caóticas. O que 
achas que se pode fazer nas corridas de Moto3 para 
disciplinar a confusão?

Miguel Oliveira - Em relação às Moto3, e é a minha 
opinião, acredito que o nível não é muito elevado. Isto 
porque, factualmente, temos assistido a grandes pilotos 
passar por essa categoria e víamos esses grandes pilo-
tos conseguirem destacar-se, fisicamente, dos restantes 
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na corrida, por exemplo o Jorge Martin ou o Joan Mir, 
que agora estão em MotoGP. E o que é certo é que é 
muito fácil levar uma Moto3 ao limite, onde os cones 
de ar são super importantes e retiram uma vantagem 
a nível de tempo que é absurda. Mas é a categoria. Na 
minha opinião, a solução seria aumentar um pouco o 
nível das motos, ou através do incremento da potência, 
ou fazendo uma alteração na largura dos pneus, para 
que aumente um pouco a dificuldade técnica de levar a 
Moto3 ao limite. E aí penso que seria possível ao piloto 
sobressair mais durante a corrida. Os grupos são muito 
grandes, as motos muito leves, e há muita agressivida-
de nos pilotos que depois levam a quedas.

- Como vês o papel do público no MotoGP?
Miguel Oliveira - O público tem um papel fundamen-

tal. E notamos isso agora que passámos um ano sem 
público e agora voltamos a ter. Para quem pensa que 
só ouvimos as motos dentro do capacete isso é men-
tira. Temos uma atmosfera completamente diferente 
quando há público nas bancadas, e na Áustria vamos 
ter a primeira experiência com casa cheia e sentir a 
adrenalina de público nas bancadas. Na Holanda tive-
mos algum público, e é sempre bonito termos o apoio 
dos fãs. O reconhecimento internacional também me 
deixa muito orgulhoso, e é inevitável não falar dos 
próprios portugueses que estão sempre em todas as 
corridas, mesmo fora da Península Ibérica, vejo sem-

pre bandeiras de Portugal por todo o mundo.

- Já disseste que esperas ser campeão do mundo. O 
que é essencial para que isso aconteça?

Miguel Oliveira - O essencial é acreditar até ao final. 
Tenho vivido essa experiência pessoalmente de que 
acreditar é preponderante. Acreditar quando se ganha 
é muito fácil, o acreditar quando não se ganha e se 
passa por momentos difíceis é o verdadeiro teste. Soa 
sempre a cliché, mas cada vez mais tem-se mostrado 
que é preponderante a competência psicológica no 
desporto, tão importante como as competências téc-
nicas. Por isso temos sempre de acreditar até ao final.

- O foco é, portanto, mais no “eu daqui já não vou 
descer!”?

Miguel Oliveira - O foco é sempre no “eu vou conse-
guir!”. Neste mundo da alta competição nada é garan-
tido, e vivemos numa era onde tudo acontece de forma 
muito mais rápida, passa do muito bom para o muito 
mau, é sempre bom caminhar na direção justa e o foco 
naquilo que queremos porque há muitas coisas que 
podem influenciar e desestabilizar um pouco. Estou ro-
deado por uma equipa excelente, que acredita em mim 
como nunca, e isso dá-me muita força para manter o 
foco naquilo que é o objetivo maior. Há duas coisas pre-
ponderantes que é acreditar até ao final, e depois che-
gar ao fim com mais pontos que os outros! (risos)



- Agora vamos entrar numa nova fase do campeona-
to. Quais são os circuitos onde pensas que vais estar 
mais à vontade e aqueles que estarás menos à von-
tade?

Miguel Oliveira - Diria que os circuitos onde esta-
remos menos à vontade serão aqueles em que não 
competimos com a nossa moto versão de 2020, que é 
praticamente a mesma que corremos atualmente. Tal-
vez pistas como Texas ou Tailândia sejam circuitos que 
nos criem dificuldades pois não temos experiência. No 
entanto, acredito que a segunda metade da tempora-
da tem circuitos que de alguma forma são um pouco 
mais amigáveis para a nossa moto e mesmo para o 
meu estilo de condução.

- Achas que o arranque de temporada pode de algu-
ma forma frustrar o que perspetivas para esta tempo-
rada? E quando dizes que foste abordado, nesta lou-
cura que está o mercado de negociações, queres dizer 
que foste abordado pela concorrência ou pela KTM 
para garantir que não te vais embora?

Miguel Oliveira - Como eu tenho vindo a dizer, no final 
do ano em Valência, após a bandeira de xadrez é que se 
fazem as contas. Obviamente que no fim há sempre um 
olhar em retrospetiva e há sempre aquela espinha atra-
vessada de “se não fosse…”. A minha estratégia é focar-
-me no presente e na segunda metade da temporada, 
e o que ficou para trás serve apenas de aprendizagem 

e para motivar, serve para alertar que nada é garantido. 
E que o importante é continuar a trabalhar em direção 
ao nosso objetivo. Em relação ao que eu disse anterior-
mente das negociações, ambas as opções.

- O Fabio Quartararo está na frente distanciado. 
Acreditas que até ao final da temporada pode quebrar 
como aconteceu no ano passado? E achas que podes 
lutar pelo título?

Miguel Oliveira - O Fabio é um piloto que é muito 
forte e está numa forma incrível, em que mostra muita 
rapidez. Acredito que nós conseguimos batalhar com 
ele, como conseguiremos batalhar com outros pilotos. 
No que diz respeito a metas e expectativas, a resposta 
é sempre a mesma do costume. Apontamos ao me-
lhor resultado e esperamos que faça jus aquilo em 
que acreditamos que conseguimos fazer. Mas não cor-
remos sozinhos, temos sempre fatores externos que 
podem influenciar o resultado.

- A longo prazo gostarias de participar numa prova 
do Dakar? E em duas ou em quatro rodas?

Miguel Oliveira - Acho muito improvável fazer em 
duas rodas, apesar de ser a minha área de conforto. 
Sigo o Dakar todos os anos e são os Jogos Olímpicos 
do todo-o-terreno. Seria um enorme privilégio algum 
dia poder alinhar num Dakar, espero que em quatro 
rodas, pois quando me retirar (do MotoGP) o meu físi-
co já não estará tão bom como está agora.

- Quantos anos é que achas que Portugal terá de es-
perar para ter outro piloto no Mundial de Velocidade?

Miguel Oliveira - Não sei quantos anos vai ter de es-
perar, mas sei que há imenso potencial. O investimento 
da nossa parte (n.d.r.: Miguel Oliveira Fan Club Racing 
Team) é no fundo alargar a formação para passarmos 
o conhecimento técnico. Os tempos atuais são muito 
diferentes de quando eu me iniciei. O que mais nos 
interessa a nós é passar-lhes (aos jovens) o que cha-
mamos de “soft skills”, aquelas competências que não 
vemos, que são super importantes para singrar em 
qualquer área profissional em que estamos inseridos, 
e passar-lhes estes conhecimentos que fomos ganhan-
do com já vários anos de mundial, vários anos a passar 
por onde eles passam agora em Espanha. Uma coisa é 
certa: pode existir sempre muita vontade de quem quer 
ajudar, mas têm de ser os próprios pilotos a querer. Te-
mos constatado isso mesmo, e há pilotos que chegam 
lá mais facilmente do que outros. Há uns que não che-
gam porque não têm ajuda, mas querem muito. Os que 
têm ajuda têm de querer agarrar na ajuda para chegar 
a algum lado. E é assim em tudo na vida. É essa a men-
sagem que deixo aos pilotos mais jovens. //
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Viajar sozinho não é algo que agrade a 
muitos. Salvo algumas exceções – os de-
signados “bichos do mato” – somos seres 
sociais, e como tal gostamos de partilhar 

os bons momentos da vida com terceiros. 
Estou longe de ser antissocial, e detesto fazer 

viagens de carro sozinha, mas de moto as coisas 
mudam de figura. 

Há qualquer coisa de estranhamente pacífico 
e incrivelmente prazeroso em percorrer 
longas distâncias de moto sozinha. Fazer 
paragens frequentes nos spots que nos saltam 
à vista, conhecer novas pessoas, encontrar 
locais fantásticos que nunca encontraria se 
fosse de carro, travar conversas de capacete 
interessantíssimas, pensar na vida, respirar, 
deixar-me levar…

Faz sentido? Se calhar não. 
Há mais gente assim? Espero que sim (ou 

começo a considerar terapia).
Para além de todas as vozes sonantes que, 

quando digo que vou fazer uma viagem sozinha, 
gritam: “Estás maluca, isso é perigoso”, a minha 
própria consciência diz-me que se calhar elas até 
podem ter razão. De moto todos os potenciais 
perigos ganham uma dimensão diferente:

E se algo se avaria à noite? E se caio? E se furo 
o pneu? E se sou raptada por um grupo de tráfico 
de órgãos? Faço o mesmo que quando estou de 
carro: ligo para a assistência em viagem – talvez à 
exceção deste último caso…

Mas é nos perigos que pensamos quando saímos 
todos os dias de moto? Eu geralmente penso: 
deixa ver quantas pessoas vou hoje apanhar a falar 

ao telemóvel e a guiar ao mesmo tempo.
Para além disto, as pessoas até parecem ser mais 

simpáticas para os motociclistas que se aventuram 
a solo – não sei se por pena, se por curiosidade ou 
por medo de lidar com malucos, mas mostram-se 
mais quentes e disponíveis. Acabamos por 
conhecer pessoas incríveis, com um lado solidário 
e humano fantástico. 

É certo que não temos com quem partilhar as 
aventuras e as selfies. Mas no final da viagem os 
benefícios são inquestionáveis, e as aventuras a 
solo acabam por tornar-se viciantes.

Se calhar, a prazo, corro o risco de me 
transformar numa espécie de lobo do mar solitário 
do asfalto (sem a parte da barba). Ir para Marrocos 
sozinha de moto é um plano que parece maluco, 
mas confesso que me atrai.

Alguém mais com gostos destes e aventuras para 
contar?

Boas curvas //

CRÓNICA

Susana Esteves
Jornalista e motociclista

VIAJANTE SOLITÁRIO
Viajar sozinha de moto – sim ou não?

"Mas no final da 
viagem os benefícios 
são inquestionáveis, 
e as aventuras a 
solo acabam por 
tornar-se viciantes."
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