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                                          Bienvenida del Presidente

Bem-vindo!  Muito  obrigado  por  participar  deste  XIII  Encontro
Ibérico  organizado  para  desfrutar  desses  dois  maravilhosos
modelos  de  roadsters  britânicos  MGF  &  MG  TF

      Com sua ajuda a este XIII Encontro,  você engrandece este
Clube.
Como bem sabem, o início desta aventura foi em Março de 2008, um
grupo de entusiastas, atrevemo-nos a empreender uma viagem por
terras castelhanas e estremenhas para nos encontrarmos com os
nossos  homólogos  em  Portugal.  O  incidente  ocorreu  em  Ciudad
Rodrigo  (Salamanca).  Um  encontro  informal,  que  viria  a  ser  o
Primeiro  Encontro/Encontro  Ibérico  que,  até  à  data,  percorreu
vários  locais  e  situações  emblemáticas  em  Espanha  e  Portugal.
Muitos anos de memórias e experiências compartilhadas com todos
vocês.
Depois de dois anos difíceis. Este XIII Encontro marca um antes e
um  depois  na  vida  deste  Clube.
Este encontro significa reencontrar-se, desfrutar da sua companhia
e,  sobretudo,  desfrutar  das  nossas  viaturas,  da  sua  condução  e,
sobretudo, da sua manutenção e conservação, principal finalidade
do  nosso  Clube.
    Espero que este encontro seja do seu agrado, que nos ajude a
reencontrar velhos amigos, conhecer novas pessoas com o mesmo
hobby,  partilhar  o  nosso  conhecimento  sobre estes  carros  e  que
aprecie a gastronomia e as paisagens desta bela área geográfica.
Em suma, que você compartilhe conosco o espírito roadster.

       Eduardo Ongil

          Presidente

     

       

www.clubmgftf.com                                   Keeping The Roadster  Spirit alive since 2007         

http://www.clubmgftf.com/


TRANCOSO
seu  castelo  milenar  contrasta  com  os
sobressaltos  e  temores  vividos  pelas
gentes de outrora. Foi terra de fronteira,
palco  de  diversas  lutas  e  batalhas
marcantes  para  a  formação  e
independência  do  reino.  Recebeu
importantes  privilégios.  D.  Afonso
Henriques concede-lhe a carta de Foral e
D. Afonso III a carta de Feira. D. Dinis
manda construir as muralhas que ainda
hoje  protegem  um  burgo  onde
conviveram cristãos e judeus. A cintura
de muralhas  que ainda rodeia  a  antiga
vila  medieval,  bem  como  o  vasto
património  arquitetónico  civil  e
religioso,  nica.

MARIALVA
Marialva  fica  a  poucos
minutos  da  cidade  de  Mêda.
Esta  Aldeia  Histórica,  num
cenário  que  revela  uma  das
relíquias  vivas  da
ancestralidade  portuguesa,
transporta  o  visitante  às
raízes  mais  profundas  da
história  do  país.  As  ruas,
ladeadas  por  edifícios
resistentes  ao  tempo,
conduzem  à  cidadela  cercada
pelas muralhas cujas ruínas é
fácil perder a noção do tempo.
Povoada  pelos  aravos,  povo
lusitano,  foi  posteriormente
conquistada  pelos  romanos,
seguidos  dos  árabes,  até  à
vitória  final  de  D.  Fernando,  o  Magno,  em 1063,  na sua emblemática
conquista  das  Beiras.



CASTELO
RODRIGO
A Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo é, no
seu todo, um autêntico espaço monumental
que  conserva  importantes  referências  no
plano medieval. Entre os monumentos que
acrescentam valor ao património histórico
são  de  destacar  as  velhas  muralhas,  as
ruínas do palácio de Cristóvão de Moura, o
Pelourinho quinhentista, a igreja matriz, a
cisterna  medieval  e  os  vestígios  que

atestam a presença de uma importante comunidade de cristãos-novos.
Durante mais de 600 anos, a povoação foi vila e sede de concelho. Em
vários momentos da história nacional, os seus habitantes destacaram-se
pela sua coragem e lealdade à coroa.

ALMEIDA
Almeida  perante  a
necessidade de modernizar
as  obsoletas  estruturas
medievais,  empenhou-se
após  a  Restauração,  na
construção  de  uma
renovada de guerra que se
pudesse  adaptar  às  novas
armas  de  fogo,  e  que  lhe
permitisse  selar  a
fronteira.  A  Praça-forte  é
de  planta  hexagonal,
constituída  por  seis
baluartes, aos quais correspondem o mesmo número de revelins.



O Club MGF TF vem por este meio dar as Boas Vindas a todos os participantes 
deste que é o XIII Encontro Ibérico.

Depois de um interregno forçado de 2 anos devido à Covid 19, voltamos à estrada 
para mais um Encontro Ibérico.

Este ano em Portugal, a Cidade de Trancoso na região da Beira Alta foi a 
selecionada 

O Hotel Turismo de Trancoso é quem nos vai acolher nestes dois dias, e onde 
vamos fazer os nossos jantares de sexta e sábado.

Temos como programa visitas a Trancoso, Marialva, Castelo Rodrigo e Almeida.

O percurso será sempre feito em caravana por estradas secundarias e sinuosas, 
habitat natural de um roadster, e passando por varias aldeias da região.

Alinhado com os anteriores eventos, estou certo de que este não vai ser diferente e
que vamos poder disfrutar de bons momentos de boa disposição, convívio e 
amizade entre os aficionados desta marca inglesa, nomeadamente destes modelos 
em concreto, MGF e MGTF.

O sucesso destes eventos só é possível graças à vossa participação, ajuda e 
compreensão a todos vós, quando algo corre menos bem.

Obrigado a todos, e que disfrutem



Programa

Sexta feira 16 de Setembro de 2022

16h00 – Chegada dos participantes ao Hotel Turismo de Trancoso.

19h30 – 21h30 - Jantar buffet no Restaurante Quinta da Cerca (instalações do 
Hotel)

21h30 – Noite livre

Sábado 17 de Setembro de 2022

9h00 – Briefing no Hotel com entrega do programa do evento e lembranças.

9h30 – Inicio do evento e saída em direcção a Marialva.

10h45 – Visita ao Castelo de Marialva e prova de vinhos.

12h00 – Saída em direcção a Figueira de Castelo Rodrigo.

13h30 – Almoço no Restaurante A Cerca em Figueira de Castelo Rodrigo

15h00 – Saída em direcção a Castelo Rodrigo

15h30 – Visita guiada a Castelo Rodrigo

16h30 – Visita a casa X e entrega de lembrança de produtos da região.

17h30 – Saída em direcção ao Hotel Turismo de Trancoso.

20h00 – Jantar no Restaurante Quinta da Cerca (instalações do Hotel)

22h00 – Visita guiada a Trancoso e degustação do doce típico da região 

Domingo 18 de Setembro de 2022

9h30 – Saída em direcção a Almeida

11h00 – Visita guiada a Almeida e seus museus

12h30 – Saída em direcção a Vilar Formoso 

13h00 – Almoço no Restaurante Quinta do Prado Verde. 

16h00 – Fim do Evento



Sábado 17 de Setembro 2022

10h00 – Stage 1 – Hotel Turismo de Trancoso – Castelo de Marialva (22 Kms)

12h00 – Stage 2 – Castelo de Marialva – Restaurante a Cerca (41 Kms)



15h00 – Stage 3 – Restaurante a Cerca – Castelo Rodrigo (7 Kms)

17h30 – Stage 4 – Castelo Rodrigo – Hotel Turismo de Trancoso (63 Kms)



Domingo 18 de Setembro de 2022

9h30 – Stage 1 – Hotel Turismo de Trancoso – Almeida (52 Kms)

12h30 – Stage 2 – Almeida – Restaurante Quinta do Prado Verde (16 Kms)



Ementas

Sexta feira 16 de Setembro 2022

Jantar buffet - Vitela Fatiada com Molho de Cogumelos

Sábado 17 de Setembro 2022

Almoço - Bacalhau à S. Jorge + Lombo Recheado

Jantar - Lombinhos Grelhados com manga e requeijão

Domingo 18 de Setembro 2022

Almoço – Filetes de Pescada Dourados + Vitela Estufada com Puré

Agradecimentos:

Camara Municipal de Trancoso
https://www.cm-trancoso.pt/

Camara Municipal de Mêda
https://www.cm-meda.pt/

Camara Municipal de Almeida
https://www.cm-almeida.pt/

Camara Municipal de Castelo Rodrigo
https://cm-fcr.pt/

Hotel turismo de Trancoso
http://www.hotel-trancoso.com/

Restaurante a Cerca
https://a-cerca-restaurant.negocio.site/?utm_source=gmb...

Restaurante Quinta do Prado Verde
http://www.quintadopradoverde.com/

Agradececimento especial:

João Maximo (Motards Del Rey)
https://www.facebook.com/motards.delrey/


