Regularidade

Portugal em Mil Milhas
Prova superada por organização e concorrentes
O edifício da Câmara Municipal do
Porto foi o local escolhido para o final
da grande aventura. Muitos Clássicos à
espera dos participantes na grande maratona. E também um homem cuja paixão pelos Clássicos é bem conhecida:
Rui Rio. Foi ele quem deu a bandeirada
final aos vencedores do 1000 Classic –
Portugal em Mil Milhas – Graham's Port,
a dupla Antero e Elisabete Brochado de
Magalhães, que superaram sem dificuldades de maior os 1.800 quilómetros da
prova idealizada por Pedro Villas-Boas
e Miguel Côrte-Real.
A aventura começou às 8:00 do dia 15 de
Setembro, em Lisboa. Pela frente estava a
primeira volta completa a Portugal Continental reservada a automóveis clássicos. Divido por sete etapas, com cerca de
sete horas de condução, o percurso, feito
maioritariamente por estradas nacionais
e municipais de inquestionável beleza
(para além de uma passagem pelo Autódromo Internacional do Algarve, onde os
concorrentes deram quatro voltas).
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Lisboa, Belém, sábado dia 15 de Setembro às 7h:55: os participantes alinhados e prontos
para a partida da primeira volta completa a Portugal Continental para Clássicos.

Regularidade

No Parque Natural da Peneda-Gerês as estradas e a paisagem eram de cortar a respiração…

Da Serra da Arrábida à Costa Alentejana e
Vicentina, com uma concorrida paragem
no Cabo Sardão; da serra algarvia às vilas
fortificadas de Mértola, Monsaraz, Terena,
Juromenha e Marvão; da subida à Torre
na Serra da Estrela à paragem no Museu
do Caramulo; do vale do Douro à Serra
do Alvão; por fim, do Parque Nacional da
Peneda-Gerês ao extremo do Alto Minho;
de tudo um pouco houve nesta verdadeira
volta a Portugal.
Culminando com um excelente Jantar
de Encerramento – que teve lugar no
restaurante Vinum, em Vila Nova de
Gaia, pertencente à Graham’s – na hora
da distribuição dos prémios, para além
do principal ir para a equipa do Jaguar
E-Type S1, de 1964, ficou a saber-se que
o segundos classificados, Robert e Sharon Giannone (em outro Jaguar E-Type
S1, de 1965), tinha ficado a escassos cinco pontos dos vencedores.
Houve ainda taças para o melhor automóvel em prova – prémio para o Aston
Martin DB2, de 1951, de José Romão de
Souza – e para o Gentleman Driver (atribuída à equipa do pequeno BMW Isetta,
José e Dulce Lino).

“Encontros Imediatos” entre o Aston Martin de Romão de Sousa e um imperturbável garrano “selvagem” do Gerês.
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