
 
 
 
 
 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO  
  

Agradecemos o preenchimento de TODOS os campos deste impresso com letra legível.  

* Campos de preenchimento obrigatório 
  
 

 

IDENTIFICAÇÃO 
*NOME NO CARTÃO                     
 
*NOME COMPLETO                                  
 
                                    
 
*DATA NASCIMENTO             *SEXO: Masculino 

   Feminino     
 
*TELEMÓVEL            TELEFONE          
 
*CORREIO ELETRÓNICO                             
 
 
*MORADA                                 
 
*LOCALIDADE                  *CODIGO POSTAL     -    
 
*CONCELHO                  DISTRITO           
 
*NACIONALIDADE:                 
 
*DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO (BI) / (CC)             *NIF:          
 

 QUOTA ANUAL      ,   € 
 
Declaro sob compromisso de honra que as informações que preenchi nesta Ficha de Inscrição são verdadeiras, assim como 
declaro conhecer e cumprir os estatutos e regulamentos internos do Moto Clube de Coimbra.  
 
DATA E ASSINATURA DO CANDIDATO   ESPAÇO RESERVADO À DIREÇÃO 
 

Data   -   -           Aprovado em reunião de Direção em   -   -    
 
                  Com o número de ASSOCIADO:           

Assinatura do candidato                     

             Assinatura               

 

1.º MOTO RALI do MOTO CLUBE de COIMBRA
23º Troféu Nacional de Moto Ralis Turísticos da FMP / Dunlop / BMW

5 e 6 OUTUBRO 2019

“Por entre capas e batinas”

Coimbra dos estudantes... 
Localizada na sua magnífica colina, em posição  altiva, encontra-se a bela Coimbra, 
terra de história e tradição. A seus pés correm em calmaria as águas do Mondego. 

UC: Uma marca com história
D. Dinis criou a Universidade mais antiga do país e uma das mais antigas do mundo. 
Com uma incontornável herança histórica, a Universidade de Coimbra celebrou em 
2015 os seus 725 anos. Contando com um património material e imaterial único, 
fundamental na história da cultura científica europeia e mundial, é desde 2013 
Património Mundial da UNESCO.

Mas Coimbra é mais!
A Fonte dos Castros é uma fonte em Ançã, vila muito abundante em água. A sua 
fonte pública tem um volumoso caudal superior a 20.000 litros por minuto. É um 
espectáculo raro não só o caudal que ali brota com tanta abundância, mas também 
o realce arquitectónico do alpendre. 
Vamos encontrar a Mata Nacional de Vale de Canas. Conhecida por ter o eucalipto 
(Eucalyptus diversicolor Müller) mais alto da Europa, a mata ocupa uma área de 16 
hectares e a sua riqueza consiste, essencialmente, na sua fauna, uma vez que alberga 
dois endemismos ibéricos, a Lagartixa-de-cauda-comprida e a Rã Ibérica.

E muito mais! Venham descobrir!

Coimbra é uma lição
De sonho e tradição
O lente é uma canção
E a lua a faculdade
O livro é uma mulher
Só passa quem souber
E aprende-se a dizer saudade
Coimbra do choupal
Ainda és capital
Do amor em Portugal, ainda

Coimbra onde uma vez
Com lágrimas se fez
A história dessa Inês tão linda
Coimbra das canções
Coimbra que nos põe
Os nossos corações, à luz
Coimbra dos doutores
Pra nós os seus cantores
A fonte dos amores és tu

Coimbra é uma lição
De sonho e tradição
O lente é uma canção
E a lua a faculdade
O livro é uma mulher
Só passa quem souber
E aprende-se a dizer saudade
O livro é uma mulher
Só passa quem souber
E aprende-se a dizer saudade
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Organização: Apoios:

18º Moto Rali da Associação Clube Moto Galos de Barcelos
23º Troféu Nacional de Moto Ralis Turísticos da FMP / Dunlop / BMW

"Norte mais norte não há"
14 e 15 de Setembro de 2019

Melgaço é o município mais setentrional 
português. Norte mais norte não há. E é 

cheio de surpresas e coisas boas. Tem um 
pé no Parque Nacional da Peneda-Gerês e 

engloba a belíssima vila de Castro 
Laboreiro. É terra do bem-afamado 
alvarinho, de cabrito e de presunto. 

Venham descobrir!
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Mosteiro 
de Celas


