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Off Road Camp Yamaha
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nunca é demais!
Porque o saber Professores há muitos, no 

TT também, mas o que 

encontramos quando 

entramos na Quinta de S. João 

em Santiago do Cacém (perto de 

Sines), é uma oferta com con-

dições únicas no país, tanto ao 

nível de infra-estruturas como de 

dedicação de quem lá trabalha 

todos os dias. No sossego da 

quinta tipicamente alentejana en-

contramos pistas e espaços bem 

preparados para todo o tipo de 

ensino, seja num espaço amplo e 

livre de obstáculos onde, com a 

ajuda de alguns pinos, se podem 

‘montar’ diferentes exercícios; 

seja em pistas ovais e em circulo; 

ou ainda numa pista mais técni-

ca, com alguns saltos (pequenos) 

e relevês nas curvas. Às pistas 

junta-se o espaço de oficina e 

garagem, onde ficam guarda-

das e são cuidadas as Yamaha 

TT-R 125, TT-R 110 e PW 50 da 

escola, todos estes modelos 

fruto da parceria com a Yamaha 

e que são excelentes motos de 

O ensino motociclístico em Portugal é ainda um tema sub-desenvolvido, mas o Off 
Road Camp Yamaha, fruto da ideia e dedicação de Pedro Barradas, é a excepção 
na matéria. Com forte apoio da Yamaha e condições únicas no país, é uma 
verdadeira escola para todos os níveis e idades!
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A escola está aberta a todo 
o tipo de alunos, tanto em 

termos de nível (desde 
as rodinhas aos mais 

experientes) como de idade. 
Há um rol de exercícios 

pré-definidos, mas existe 
bastante flexibilidade para 
atender a cada solicitação
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Actualidade

Existem motos para todos 
os tamanhos e algumas 
com pequenas modifi-
cações (como a pequena 
PW 50 com rodinhas 
de apoio) para que tudo 
corra de maneira segura 
e confortável. As motos 
de iniciação da Yamaha 
são excelentes bases para 
aprendizagem, mesmo 
para os que já têm moto 
‘maior’

O espírito entre os 
alunos da escola é 
sempre excelente, 

mesmo quando 
se encontram 

noutros ambientes. 
Em baixo, alguns 
pormenores das 
infra-estruturas, 

com a oficina, sala 
dos equipamen-
tos, camarata e 

balneários

iniciação/diversão. A segurança 

é uma das maiores preocupa-

ções da escola, tanto durante o 

ensino, como antes dele, graças 

a algumas pequenas alterações 

às motos que permitem controlar 

um limite máximo de acelerador 

para cada aluno. Existem ainda 

motos com assentos e guiadores 

mais altos (nos vários modelos), 

oferecendo assim mais opções 

para estaturas e necessidades 

diferentes. Nas infra-estruturas 

encontramos ainda um amplo 

balneário com duches, lavatórios 

e casa-de-banho além de uma 

zona de vestiário e, naturalmen-

te, a escola tem equipamentos 

completos de TT para todos os 

tamanhos (botas desde o nú-

mero 27 ao 48, por ex.). Para os 

Camp’s em que os alunos ficam 

durante cinco dias, existe ainda 

uma camarata com beliches, 

oferecendo excelentes condi-

ções para quase uma dezena 

de pessoas, estadias essas 

que podem ainda ser utilizadas 

para outras situações que não 

sejam os camp’s. A ligação com 

a Yamaha vai mais além das 

motos, já que o ORCY marca 

presença habitual no popular 

Troféu Yamaha, feiras e certames 

no stand da marca japonesa, e 

outros eventos, havendo ainda 

ligação entre os concessionários 

Yamaha e a escola, tudo locais e 

ocasiões onde podem obter mais 

informações.

Apresentações feitas, falta-nos 

falar da oferta de serviços do Off 

Road Camp Yamaha que é am-

pla, variada e adaptável a cada 

situação e quando necessário. 

Tudo – bem, quase tudo – é 

possível no ORCY, sejam batis-

mos de moto para pequenos ou 

graúdos, aulas para melhorar a 

técnica, cursos de um dia (ou 

mais do que um dia), cursos em 

grupo, passeios, ‘team building’ 

para empresas e os famosos 

Camp (Verão, Natal, Carnaval e 

Páscoa) onde os participantes 

ficam durante cinco dias (com 

alimentação e estadia) a fazer 

um sem-número de actividades 

além das motos (surf, futebol, 

bicicleta, jogos, etc.). Até des-

pedidas de solteiro já se fizeram 

no ORCY, se bem que não é das 

actividades principais da escola. 

Cada caso é um caso, mas a 

técnica de ensino, paciência e 

olho treinado do Professor Pedro 

Barradas são garantia de bons 

resultados para cada aluno que 

vá à escola, detectando os erros 

na altura e arranjando formas 

e estratégias para os explicar 

(várias vezes recorrendo a filma-

gens) e corrigir de forma simples.

A escola de TT está aberta todos 

os dias durante todo o ano, mas 

podem saber mais através do 

site www.orcy.pt, do Facebook 

www.facebook.com/offroadcamp 

, por email: info@orcy.pt ou por 

telefone: 966631317.n




