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o meu clube

Foi isso que constatámos 
em Itália, terra natal 
da Vespa. No entan-
to, desta vez fomos 

até Modena, onde conhecemos 
Marcello Tesei, o Presidente do 
Vespa Clube daquela cidade que 
nos contou a história de um dos 
mais bem sucedidos Vespa clu-
bes da Europa. 

“O Vespa Club de Modena 
nasceu em 2001, vindo da ideia 
de cinco amigos que partilha-
vam a paixão pela marca Vespa. 
A intenção era criar um clube 
onde as pessoas com os mesmos 
ideais sobre a Vespa pudessem 
trocar ideias e organizarem algu-

mas viagens aos comandos das 
mais fiáveis scooters italianas. E 
apesar do inicio não ter sido uma 
tarefa simples, com a procura 
de um local para os sócios se 
encontrarem (NDR: a generali-
dade dos Vespa Clube da Europa 
reúne-se em cafés ou garagens 
emprestadas, ou possuem mesmo 
apenas endereços postais) e de 
se proceder à comercialização 
do merschandising, a verdade 
é que o projecto foi ganhan-
do forma. Actualmente, o Vespa 
Club de Modena possui cerca de 
300 sócios e é considerado um 
dos mais importantes da região 
de Emilia Romagna.” 

O primeiro evento que orga-
nizaram foi em 2003 e foi, de 
facto, um enorme sucesso. No 
entanto, aquele que até aos dias 
de hoje marcou a vida do Vespa 
Club de Modena foi sem sombra 
de dúvida um encontro realizado 
no dia 26 de Agosto de 2007 que 
teve como ponto alto, um desfile 
na pista de Fiorano, propriedade 
da Ferrari, onde a scuderia testa 
habitualmente os seus monolu-
gares de F1. Este evento contou 
com a participação de vespistas 
de toda a Itália, o que facilmente 
chegou ao limite de inscrições 
de 700 scooters da Piaggio. De 
destacar que este evento teve 

como objectivo recolher fundos 
para a associação “Le Luci di 
ComeTe” – dedicada a oferecer 
bons momentos a doentes em 

Vespa Club Modena
Hoje falamos da afinidade que existe entre os proprie-
tários do mais conhecido veículo motorizado de duas 
rodas: a Vespa. Se por um lado, actualmente é conside-
rado um produto de moda, o certo é que o movimento 
vespista ultrapassa fronteiras há mais de 50 anos. 

Vespa Club Modena 

A sede do Vespa Club Modena 
encontra-se em:
Polisportiva “Il Torrazzo” 
in Papa Giovanni XXIII, 10/A
41100 Modena – Italia
web: www.vespaclubmodena.it 
Email: espaclubmodena@libero.it
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fase terminal – para a compra de 
uma ambulância.  

Segundo nos revelou 
Marcello Tesei, o Presidente do 
Vespa Club de Modena, “esta-
mos bastante satisfeitos com os 
resultados alcançados até agora. 
As participações em eventos 
internacionais dedicados à marca 
Vespa – os chamados EuroVespa, 
ou VespaWorld Days, se prefe-
rirem –  realizados em França 
(Nevers), Turim (Itália), San 

Marino (República de San 
Marino) e Zell Am See (Áustria), 
antecedem a vinda no próximo 
ano até ao Vespa World Dayʼs 
que se realizará em Fátima. 

Segundo Marcello Tesei, “em 
2011, o Vespa Club de Modena 
irá comemorar os seus primeiros 
10 anos de vida, na esperança que 
a paixão que existe pela Vespa 
apoie durante bastante tempo os 
seus sócios e amigos existentes 
no mundo inteiro.” <


