HISTORIAL do Clube Todo-o-Terreno em Oeiras
O Clube TodO'0-Terreno de Oeiras foi formado em 1 de Dezembro de 1993, por um grupo de amigos que
tinham como objectivo principal reunirem-se aos fins-de-semana, e realizarem passeios e convívios fora de
estrada.
Mais tarde e após vários passeios, bem como participações em passeios organizados por outros Clubes, o
mesmo grupo inicial, então alargado a outros amantes do TT de lazer, resolveu criar oficialmente um clube
Todo-o-Terreno, o que aconteceu em 21 de Julho de 1994.
Se até aí, e contando com apenas cerca de 20 associados, 12 dos quais com viaturas TT (jeeps) e 3 motas,
participou em vários passeios, dos quais se destacam Figueira da Foz, S. João da Madeira, Tomar, Torres
Novas, S. Martinho do Porto, Serra dos Candeeiros, etc., etc., foi a partir daqui que as participações
aumentaram em quantidade e em qualidade, tanto em viaturas como em número de participantes.
Preferencialmente em Portugal, mas com participações atém fronteiras, nomeadamente em Espanha e
Marrocos, o Clube Todo-o-Terreno de Oeiras, na pessoa de um ou mais associados, participou em vários
passeios, entre os quais se destacam: Figueira da Foz, Vila da Feira, Tomar, S. João da Madeira, Torres
Novas, várias descidas do Guadiana, 1o passeio todo-o-terreno do Concelho de Oeiras no âmbito das Festas
do Concelho em 1995, Raid ao porco em S. Martinho do Porto, descida de Mourão a Mértola, Passeio ao
Tejo de V. Franca de Xira à Golegã, Castelo de Vide, Montargil, 1°,2° e 3° convívio nos Picos da Europa em
Espanha, várias participações no Rota das Mós bem como no Transjuncal na Serra dos Candeeiros, Rota
dos Castelos, Barrosinha em Alcácer do Sal, Passeio ao Marvão, Rota dos Castanheiros na Ilha da Madeira,
Passeio Convívio do Estreito de Câmara de Lobos na Madeira, Volta à Ilha de Porto Santo, e vários
passeios/Raids a Marrocos quer de Organização própria quer organizados por outros Clubes, são entre
outras algumas das participações do Clube Todo-o-Terreno de Oeiras.
Em 1999 o CTTO organizou a 1° Concentração Todo-o-terreno do Clube, que juntou num animado convívio,
153 Jeeps. Em 2000, organizou-se pela segunda vez este evento, que juntou do Casal Cabanas em frente ao
Taguspark 207 viaturas TT e dezenas de amantes do todo o terreno de lazer. No decorrer de 2000,
levaram-se a efeito vários passeios TT, organizados por grupos de amigos do Clube, nos quais se destacam
os Picos da Europa - Riano e Linares de Ia Reina, Coruche, Cartaxo, Montargil, etc...
Em Novembro desse ano realizou-se uma Assembleia Geral, para eleição de nova Direcção e corpos
gerentes. Foi nesta data que após firmado um protocolo com o SANAS, passamos a ter em conjunto com
esta Organização, a nossa Sede, situada em Oeiras no Alto do Puxa Feixe. Em Dezembro, e após um mini
passeio TT pelas Serras de Montachique realizou-se um almoço de Natal de todos os sócios e amigos do
Clube e seus familiares.
Em 2001: realizaram-se vários Passeios dos quais se destacam os de Mação, Marvão, Évora 1 e Évora 2, S.
Martinho do Porto e Marrocos.
Em 2002 mais alguns Passeios se organizaram, nomeadamente Évora, Mação, Marvão, Marrocos 1 e 2,
Alcobaça e S. Martinho do Porto. Nos finais de Outubro realizou-se na Sede do Clube, uma Assembleia
Geral para eleição de nova Direcção e corpos gerentes para o biénio 2003/2004.

