
                                                                                                                            

 

 

Parque da cidade de Paredes será a base do TT Nacio nal 

Quem será o campeão do CNTrial 4x4 

 

Quatro candidatos, mas, só um pode ser campeão! A derradeira jornada do 

Campeonato Nacional de Trial 4x4 irá atribuir o título nacional de trial – após quatro 

anos de interregno, sucedendo assim a Vasco Andrade, ultimo campeão da 

modalidade. A base de todas as operações será instalada no parque da cidade de 

Paredes, num palco novo, desconhecido para todos, com dez obstáculos diversificados, 

recolhendo uma selecção muito criteriosa quanto ao seu grau de dificuldade, variando 

entre os naturais e “artificiais” pensados na sua constituição, com destaque para a 

“Camel Trophy”. Se matematicamente quatro equipas ainda podem chegar ao título, 

uma há…que se tem evidenciado desde a jornada inaugural em Santa Maria da Feira 

ao assumir a liderança e não mais a abandonar até à chegada à derradeira prova – 

Stand Emanuel Costa/Cibercar/Castrol; outra, é líder de vitórias, somando três em cinco 

- Indigo/Vicitcork. Será este um duelo a dois na prova do título nacional, ou, teremos 

uma oposição mais “arriscada” da Repsol TT e Palject, terceiros e quartos classificados! 

A resposta será dada no próximo Domingo em Paredes, na presença de duas dezenas 

de equipas que se irão debater pelo melhor trial 4x4 que se disputa em Portugal. 

A jornada do Clube TT Paredes Rota dos Móveis disputada a 29 e 30 de Outubro e que 

conta com o apoio da Câmara Municipal de Paredes, será ainda um novo desafio às 

capacidades da associação do “Vale do Sousa” na organização de provas de trial, 

adaptando um espaço com mais de seis hectares de terreno denominadamente 

absorvido por actividades de lazer e recreativas, numa pista de trial 4x4.  

 

Aventura Off Road 4x4 na capital do TT 

É já no próximo Sábado e Domingo, 29 e 30 de Outubro que a cidade do “Vale do 

Sousa”, reconhecida como “Rota dos Móveis” por força da relação, tradição e 

modernidade de trabalhar a madeira - nas suas diferentes vertentes, sustentando um 

produto turístico-cultural, será o ponto de encontro de todos quanto gostam e 

apreciação a modalidade, num fim-de-semana recheado de grandes acontecimentos 

todo-o-terreno. Para além da jornada do CNTrial 4x4, o espaço será ocupado pela 

“Aventura Off Road 4x4” um dos maiores acontecimentos nacional de TT, a cargo do 

Clube TT de Paredes Rota dos Móveis. Do programa fazem parte um vasto leque de 

actividades lúdicas, culturais, recreativas e desportivas: entre exposições de viaturas, 

acessórios, equipamentos e material desportivo, demonstrações de viaturas “Rock 



                                                                                                                            

 

Crawler” e Rádio Modelismo 4x4, actividades radicais, pista de trial e trial nocturno, 

passeios turísticos e concertos de música. No Sábado haverá o tradicional passeio 

turístico e pista de trial, para além de actividades de outdoor, expositores e a XIIIª 

Concentração Nacional de Todo Terreno, o recinto estará apetrechado da melhor 

gastronomia minhota, a cargo do restaurante O Assador. A noite de Sábado culminará 

com um concerto musical. Para Domingo está reservada a parte competitiva com a 

realização da sexta e ultima jornada do Campeonato Nacional de Trial 4x4, com os 

treinos a decorrer durante a manhã e, a prova de resistência de três horas a iniciar-se 

às 14horas. A partir das 17h30 haverá uma demonstração de viaturas "Rock Crawler", 

seguindo-se a entrega de prémios e encerramento de mais uma “Aventura Off Road”. 

  

Programa Oficial do CNTrial4x4  

SABADO: 29 Outubro 

16h00/20h00 - Secretariado, verificações técnicas e administrativas. 

 Parque fechado (Parque Cidade Paredes)  

20h30 - Briefing c/ os pilotos (Salão Nobre Município Paredes) 

 

DOMINGO: 30 Outubro 

08h00/09h00 - Abertura parque fechado 

10h00/12h00 - Treinos Oficiais (2 horas) 

12h15 - Publicação dos tempos e pré-grelha  

12h00/13h30 - Almoço 

13h30/13h50 - Entrada em Parque Fechado/Grelha de Partida 

13h55 - Briefing 

14h00/17h00 - Prova de Resistência Trial 4x4 (3 horas) 

 17h05 - Divulgação da classificação 

17h15/17h30 - Espectáculo demonstração viaturas "Rock Crawler" 

17h30 - Cerimónia de entrega dos prémios 

 

Classificação após cinco jornadas 

1º Stand Emanuel Costa/Cibercar/Castrol, 185 pontos; 2º Indigo/Vicitcork, 177; 3º 

Repsol TT, 174; 4º Paljet, 152; 5º Standcandeias.com; 144; 6º Hortícolas/Cerâmica 

Team, 128; 7º Jipes & Companhia/Troqouro, 128; 8º Cutelarias/Vimaelectrica, 124; 9º 

LM4 TT, 120; 10º Team Serrão/Serraoecebolo.com, 102 

 

 



                                                                                                                            

 

AVENTURA OFF ROAD 4X4 - 2011  

Dia 29 de Outubro, Sábado  

8/9h00 - Passeio TT Aventura Off Road 4x4 (Parque da Cidade) 

 11h00 - 13ª Concentração Nacional do Todo-o-terreno 

 16h00 - Abertura da Pista de Obstáculos 

 16h00 - Campeonato Nacional Trial 4x4 (verificações técnicas e Parque Fechado) 

 20h30 -  Briefing com os pilotos e Comissários (Salão Nobre de Paredes) 

 22h00 - Musica ao vivo / Concerto  

Dia 30 de Outubro, Domingo  

 10h00 - Treinos Oficiais Campeonato nacional Trial  

 14h00 - Inicio da prova Campeonato Nacional Trial 4x4 

 17h15 - Espectáculo demonstração viaturas "Rock Crawler"   

 17h30 - Cerimónia de entrega dos prémios do CNTrial 4x4  

 

Actividades  

• XIIª Concentração Nacional Todo o Terreno (abrangente a todos os aficionados 

e associações TT. Diversas caravanas nacionais e estrangeiras. Parque de 

Campismo com wc/duches). 

• Passeio TT Turístico Aventura Off Road 4x4 

• Campeonato Nacional Trial 4X4 

• Exposição de viaturas, acessórios, equipamentos, material de navegação, 

material para o TT e o desporto de aventura. 

• Viaturas “Rock crawler” e Rádio Modelismo 4x4. 

• Pista de test-drive, Evolução em pista de trial 4X4 e alternativa radical. 

• Pista de trial nocturno. 

• Musica ao vivo. 

 

 

Mais informações das inscrições e documentos obriga tórios: 

Clube TT Paredes Rota dos Móveis  

Antero Bessa: 966501745; Manuel Ribeiro: 935104155; Fernando Mendes: 961217738 

www.clubettparedes.com / www.cntrial4x4.com / geral@trofeutrial4x4.com  

 

 



                                                                                                                            

 

Como chegar: 

De Lisboa:  

A1 Lisboa/Porto; A4 - Vila Real/Valongo/Ermesinde; Saída11/Paredes; 1ª Rotunda virar 

direita; 2ª Rotunda sair 3 saída; 3ª Rotunda virar Esquerda  

 

Do Porto:  

A4 - Vila Real/Valongo/Ermesinde; Saída11/Paredes; 1ª Rotunda virar direita; 2ª 

Rotunda sair 3 saída; 3ª Rotunda virar Esquerda  

 

Coordenadas GPS: 

41°12'30.28"N  /  8°19'27.79"W 

 


