FIL – “Lisboa Moto Show”, “Nauticampo” e “Motorclássico”
No fim-de-semana de 11 e 12 de Abril, a FIL teve casa cheia nos seus 4 pavilhões. Juntaram-se
nestes dias 3 diferentes Salões temáticos, “Lisboa Moto Show”, “Nauticampo”, “Motorclássico”
e ainda um evento de uma agência de viagens no Pavilhão 3.
Os Salões Começaram em dias diferentes: a ”Nauticampo” abriu ao público no dia 08, a “Lisboa
Moto Show” dia 09 e a “Motorclássico” a 10 de Abril.
A “Lisboa Moto Show” regressa passado dois anos da primeira edição, com grande sucesso e
muitos visitantes. Este pavilhão esteve dedicado a expor as novidades que as marcas de motas
apresentaram, assim como artigos e acessórios ligados ao motociclismo.
Kawasaki apresentou a Ninja H2:

A Harley Davidson com cerca de 20 modelos disponíveis no mercado nacional, entre a sua
nova gama Rushmore dedicada à motos Touring, a sua curiosa Trike, um veículo de 3 rodas.
A MV Augusta o apresentou os dois novos modelos a Stradale 800 e a Brutale 800 Dragster RR.
A BMW mostrou as novas BMW R 1200 RS e a BMW S 1000 XR.
Já a Yamaha a nova YZF-R1, a VMAX Carbonn, nas séries especiais tiveram XV 950 Boltage by
Benders e a XJR 1300 Blue Rhapsody by Keino.
A Triumph apresenta nova geração da trail de média cilindrada Tiger 800 versões XR de estrada
e XC de campo. Mostraram também os recentes lançamentos, as Tiger Explorer 1200, e a
desportiva Tiger Sport 1050.

Neste pavilhão estiveram representadas muitas outras marcas de motos e acessórios, com as
suas novidades.

Na parte de fora, estavam a decorrer test-drives de algumas marcas, para os amantes da
modalidade experimentarem os equipamentos. No exterior também se podia verificar a grande
adesão de motards ao evento, pela grande quantidade de motos estacionadas nas redondezas
da FIL.

A Nauticampo, regressou à FIL, após 3 anos de ausência, para a sua 45ª edição, onde houve
contacto directo com as novidades de embarcações e desportos náuticos logo à entrada,
material de navegação e segurança no mar, assim como de pesca desportiva.

Ficando mais para o final do pavilhão a área de caravanismo, todo-o-terreno, campismo e outras
modalidades de campo e ar livre. Esta feira, demonstra aos seus visitantes as mais variadas
formas de lazer de outdoor, sendo um dos eventos do género, mais antigo da Europa.

A Motorclássico, este ano teve uma área dedicada à comemoração dos 60 anos do Citroën DS,
também conhecido como “boca de sapo”, assim como o Café Racers dedicado a motos dos anos
60.

O Museu do Caramulo, trouxe para Lisboa Mercedes-Benz blindado de 1938, que pertenceu ao
Presidente do Conselho de Ministros António de Oliveira Salazar, uma viatura com cerca de 4
toneladas, e com muito pouca quilometragem, uma peça de grande interesse histórico.

Além das exposições estáticas, teve um programa recheado de actividades dos diversos Clubes
como por exemplo os passeios temáticos. A tarde de Sábado ficou também marcada pelo
lançamento oficial do livro “Rui Madeira - 25 Anos de Ralis", de Sérgio Veiga sobre a carreira do
piloto Rui Madeira. O livro tem o prefácio de Carlos Sainz. O lançamento deste evento contou
com a presença de Alexandre Coutinho da “Contra a Corrente”, a apresentação a obra por
António Machado, o próprio piloto Rui Madeira, assim como o autor, Sérgio Veiga, seguindo-se
uma sessão de autógrafos.

Veja a nossa reportagem fotográfica completa em “Galeria de fotos”.
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