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Editorial
Em setembro, ainda antes dos novos
fogos que flagelaram o País de forma
trágica em outubro, a Federação de
Motociclismo de Portugal voltou a colocar
nos trilhos, pelo terceiro ano consecutivo,
mais uma edição do Portugal de Lés-a-Lés
Off Road, desta vez ligando Vila Pouca
de Aguiar a Lagoa, com paragem em
Belmonte e Arraiolos, ao longo dos três
dias deste evento mototurístico (não
competitivo).
Foi mais um evento da FMP assente numa
organização exemplar e com grande
adesão, e que reforçou também o papel
social dos motociclistas, nomeadamente
as preocupações ambientais. Este
ano o mote é “Reflorestar Portugal de
Lés-a-Lés”, campanha que se focou em
apoiar os municípios mais afetados
pelos incêndios promovendo uma
reflorestação sustentada. Campanha que
durante o evento consistiu na oferta e
plantação de duas árvores autóctones
em cada concelho e que, na altura ideal
de plantação, em novembro/dezembro,
consistirá na oferta e plantação de cerca
de 400 árvores autóctones em cada um
dos concelhos, num total de mais de
quatro milhares de árvores.
Estão também a ser implementadas
parcerias com bombeiros e autarquias
para que os motociclistas e, em
particular, os praticantes de enduro e
todo-o-terreno, sejam parte ativa na
preservação das nossas florestas. Afinal,
são das pessoas que mais gostam e mais
percorrem os montes e vales deste País,
podendo alertar de forma rápida para
o início de incêndios ou para a prática
de outros crimes ambientais, como a
descarga ilegal de resíduos, ou mesmo
ajudar no combate aos fogos incêndios,
nomeadamente pelo conhecimento que
têm da floresta, seus caminhos e acessos
mais rápidos. Ajudar na recuperação e
preservação das florestas portuguesas
é algo que só será possível com o
envolvimento de todos, ficando bem
expressa a disponibilidade total da FMP,
como de todos os motociclistas em geral,
para o apoio a esta causa.
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Supermoto das Nações 2017
Portugal voltou a estar presente numa edição do SM
das Nações, este ano realizado em França.

Foi com sol, calor e bancadas cheias de adeptos do
motociclismo que o traçado francês de Carole, perto de Paris,
recebeu a edição 2017 do Supermoto das Nações, que uma
vez mais contou com a presença de Portugal, através de uma
seleção Nacional composta por Luís Ferreira, Nuno Pinto e
Nuno Rego.
Carole é um traçado bastante diferente do normal, muito
rápido, com duas longas retas e três zonas de terra. O Luís
Ferreira deparou-se, durante todo o fim de semana, com
problemas de adaptação à pista, tendo-se sofrido também
com problemas no travão traseiro e uma aparente falta de
potência na sua moto. Nos treinos de qualificação, tanto Nuno
Rego como Nuno Pinto conseguiram alguns tempos dignos de
nota e, nas corridas de qualificação que se seguiram, em que
contam os dois melhores resultados de cada seleção, Portugal
conseguiu bater as seleções da Letónia, Polónia e Suíça Júnior,
feito que nos colocou na fase final do evento.
Nas corridas de domingo, onde já alinhavam
simultaneamente dois pilotos de cada formação, apenas uma
queda de Nuno Pinto numa das mangas impediu o trio luso
de suplantar novamente a equipa mais jovem da Suíça, mas
conseguiu-se, ainda assim, atingir o objetivo inicial de alcançar
o 15º lugar final, à frente da Letónia, Polónia e República Checa.
A jogar em casa, a França arrecadou a sua quarta vitória
consecutiva, com Thomas Chareyre a vencer as duas mangas
em que participou, batendo a Alemanha por 14 pontos, equipa
que venceu também uma manga através de Markus Class.

RESULTADO FINAL - S.M.O.N. 2017

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º

França
Alemanha
Itália
Áustria
Grã-Bretanha
França Jr.
Suécia
Bélgica
Suíça
Alemanha Jr.
Brasil
Áustria Jr.
Estónia
Suíça Jr.
Portugal
República Checa
Polónia
Letónia

9 pontos
23
30
37
52
71
73
78
80
84
107
108
108
136
140
1032
0
0
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Luís Outeiro fecha “Europeu” no pódio
No final de uma época onde enfrentaram provas na Alemanha, Portugal,
Bélgica e Suécia, Luís Outeiro e Ruben Ferreira fecharam em Assen, na Holanda,
a temporada 2017 do Campeonato Europeu Honda MX 150, uma competição
onde estiveram 35 jovens pilotos ao longo do ano, com os dois pequenos pilotos
lusos a participarem na totalidade das cinco corridas e Outeiro a destacar-se,
fechando o ano no terceiro posto da competição.
Ao longo da época o piloto do Alqueidão apenas por duas vezes não esteve no
pódio e em seis das dez corridas foi segundo classificado. Não fosse um pneu
furado na primeira manga da corrida sueca o segundo lugar poderia mesmo ter
ficado nas mãos do piloto luso, que mostrou perante os chefes das principais
equipas do Mundial de MXGP - em cujas pistas se realiza esta competição

promovida pela Honda - todo o seu valor e capacidade para poder subir de
escalão ao lado de pilotos de outras nações. Os 23 pontos de diferença nas
contas finais face ao vencedor da competição deveram-se, em grande parte, ao
azar sueco, com o furo sofrido a condicionar o resultado final.
Quanto a Ruben Ferreira, a 12ª posição final confirmou que a experiência
pode ter continuidade a caminho de resultados ainda melhores. A
prestação que mais pontos rendeu foi em Águeda, no regresso do MXGP à
pista portuguesa. Globalmente, os dois únicos lusos a tempo inteiro neste
campeonato mostraram que podem até seguir o mesmo caminho que Rui
Gonçalves fez, quando aos 15 anos de idade deixou Portugal a caminho de
uma longa e bem sucedida carreira no Mundial.

Reigoto manda no CNV
Depois de Portimão no final de julho, a
Velocidade nacional regressou ao Estoril para
a realização da 4ª ronda da temporada, com
corrida dupla mais uma vez para as duas classes
maiores, Superbike e Superstock 600, e onde
Rui Reigoto na primeira e Ivo Lopes na segunda
repetiram as vitórias das corridas anteriores.
O comandante do campeonato venceu em
ambos os dias - sábado e domingo - levando
a melhor na primeira corrida sobre André
Pires - que recuperou desde o sexto lugar na
primeira volta e Rui Marto - segundo entre a
terceira e a nona volta - com este a repetir o
degrau mais baixo do pódio no dia seguinte,
ficando a segunda posição para Tiago
Magalhães. Neste segundo dia Magalhães
foi, mais uma vez, adversário de respeito para
Reigoto, lutando com este de forma intensa
nas primeiras seis voltas, em que dividiu a
liderança com o líder do campeonato.
Sem concorrência nas 600, Ivo Lopes voltou
a lutar com os homens das 1000 cc, fechando
na geral conjunta a primeira corrida em
segundo atrás de Reigoto, para ser quarto na
geral no domingo. A segunda posição nas 600
foi para Angel Domingues no sábado, mas
ao não terminar no domingo, André Lopes
e Stephen Carmichael subiram uma posição
cada um e Ivo Lopes regressou ao comando
do campeonato.
Num fim-de-semana de temperaturas
elevadas estiveram igualmente em pista
as restantes classes do campeonato, com

vitórias na Moto3 para Pedro Fragoso; Tomás
Alonso em 125/Pré-Moto3 e Patrick Costa
nas 85 cc. Nas Clássicas o Campeão em título
Bernardo Villar venceu pela terceira vez este
ano, cabendo o primeiro lugar no Troféu ENITLC – em termos de geral - a Ricardo Almeida
no sábado e Rui Felisberto no domingo. Na
sempre animada Kawasaki ZCup foi Frederic
Bottoglieri o vencedor em ambos os dias.
Na Copa Dunlop Motoval vitórias de João
Lourenço e João Silva, respetivamente no
sábado e no domingo.
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Portugal de Les-a-Les Off Road

Texto:Gab. Imprensa Lés-a-Lés Off Road Fotos: Luís Freitas Carvalho

REFLORESTAR PORTUGAL
Pelo terceiro ano consecutivo a FMP colocou nos trilhos o Portugal de Lés-a-Lés Off Road,
nesta edição sob o mote da campanha “Reflorestar Portugal de Lés-a-Lés”.
A PLANTAÇÃO DE UM CARVALHO-NEGRAL
E UMA CEREJEIRA-BRAVA, na Praça João Paulo
II, em Vila Pouca de Aguiar, marcou de forma simbólica o início da 3.ª edição do Portugal de Lés-aLés Off Road, evento organizado pela Federação
de Motociclismo de Portugal este ano sob a égide
da reflorestação sustentada dos concelhos mais
fortemente flagelados pelos incêndios. Apoio que,
depois do início simbólico em terras transmontanas,
será consubstanciado na distribuição de mais de
3000 árvores por alguns dos concelhos atravessados
pelo original passeio mototurístico que privilegia os
caminhos de terra batida em detrimento das estradas asfaltadas. As árvores entregues ao presidente
da edilidade aguiarense, Alberto Machado, foram
plantadas pela ‘mão conhecedora’ do vereador do
Ambiente e presidente da Associação Ambiental e
Florestal Aguiarfloresta, Duarte Marques. Que aplaudiu a Campanha Reflorestar Portugal de Lés-a-Lés.
Ato acompanhado de perto pelo presidente da
FMP, Manuel Marinheiro, que, depois de meter as mãos
à terra, recordou o compromisso assumido de ajudar
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na recuperação das florestas portuguesas, algo que
só será possível com o envolvimento de todos”. Ideia
reforçada com a noção de que “é preciso que todos
pensem na floresta, na preservação da paisagem e do
meio ambiente, preocupação que os motociclistas,
de forma geral, revelam ao longo de todo o ano, quer
nos eventos mototurísticos, como o Portugal de Lésa-Lés, quer nas provas de enduro e todo-o-terreno”.
Cumprimento de “importante papel social” que o
responsável da FMP espera “vir a ganhar âmbito mais
alargado através da cooperação com as autarquias e
bombeiros, aproveitando as centenas de amantes
do todo-o-terreno que, praticamente durante todos
os dias da semana, andam pelos montes, sendo fundamentais no alerta em início de incêndios como na
ajuda de mobilidade aos locais de mais difícil acesso”.
Este ano foram mais de 250 os motociclistas que participaram neste passeio entre Boticas e Lagoa, com paragem em Belmonte e Arraiolos. Com particular cuidado
na escolha do percurso, a Comissão de Mototurismo
da FMP brindou a caravana com passagem por vários
carvalhais, soutos e uns quantos pinhais durante o

primeiro terço do percurso, em terras transmontanas,
onde só o pó, resultado de um verão escaldante e da
seca que assola boa parte do País, roubava algum
brilho à paisagem. Foi assim em Terras de Barroso,
com os rápidos estradões sobranceiros ao fértil Vale
de Aguiar a entremearem grande prazer de condução
com as comparações cromáticas entre tons de verde e
castanho. E com algumas passagens pela mítica EN2, a
‘estrada património’ que levaria motos e motociclistas
até Vila Real, com ‘direito’ a passagem pelas ruas que
acolhem o tradicional circuito de velocidade.
Tempo para mudança de paisagem, com os vinhedos durienses a despontarem à saída de Vila Real, com
espetaculares vistas e mais castanheiros e carvalhos
na travessia da antiga Linha do Corgo, ligação ferroviária entre Chaves e a Régua, desativada em 2010.
Afinal, mudam-se os tempos…mudam-se as formas
de transporte, com o altivo viaduto da A4 que liga as
duas escarpadas margens do rio Corgo sobranceiro
ao traçado da antiga linha de comboio. Vinhas e mais
vinhas que se prolongaram até às margens do Douro,
com paragem na Régua para reforço alimentar que

antecipava gasto de energias que aí vinha. É que, se
até aí foi o pó o maior obstáculo dos mototuristas, as
verdadeiras exigências, momentos de pôr à prova a destreza de condução, surgiam a seguir, com as íngremes
subidas em pedra a obrigarem muitos participantes
a paragens forçadas. Valeu a belíssima paisagem que
sempre ajudava… a descomprimir e recuperar o fôlego
para mais uns quantos quilómetros!
Com a temperatura a subir, a chegada ao centro
do País começou a mostrar outra realidade florestal,
em mudança de cenário que tinha como principal
constante a pedra, com pisos entre o granítico e o
xistoso a obrigarem a cautelas redobradas. Mas, nada
de transcendente rumo ao imponente Castelo de
Belmonte onde teve lugar animado jantar e de onde
partem os aventureiros para a ligação até Arraiolos, ao
longo de mais três centenas de quilómetros por alguns
dos mais bonitos e desconhecidos locais de Portugal.
De Arraiolos saiu-se para 291 quilómetros através
dos rápidos e divertidos estradões tipicamente alentejanos onde a velocidade exponenciou o gozo de
condução entre sobreiros, permitindo vislumbrar, aqui

e ali, pastos extremamente secos e gado alimentado
a ração e feno. Piso duro a que se seguiu boa dose de
areia, com complicações acrescidas para as motos de
grande porte, logo a seguir à travessia do Tejo com
passagem rápida pelo distrito de Santarém antes da
reentrada nos mais rápidos trajetos portalegrenses,
rumo à serra algarvia. Onde a visão do mar deu dose
extra de força anímica rumo a Lagoa onde houve festa
rija com sotaque internacional, dos 45 espanhóis (e
muitos catalães…) ao participante alemão, passando
pelos 5 suíços, 4 franceses, 2 belgas e 1 irlandês.
Finalmente, à chegada a Lagoa, o sucesso deste
3º Lés-a-Lés Off Rad estava bem patente nos rostos cobertos de pó, com evidentes sinais de fatiga
disfarçados por sorrisos de quem viveu três dias de
prazer de condução em ‘off-road’ e espírito de camaradagem, recheados de estórias para todos os gostos,
dos furos à falta de gasolina, dos enganos no percurso
que levaram a aldeias perdidas onde não faltou a oferta
de uma cerveja gelada ou bom copo de tinto até às
sempre enriquecedoras conversas com as populações

visitadas. E que deixou nos mais de 250 motociclistas
que chegaram a terras algarvias sentimento de ‘missão
cumprida’, participando de forma ativa da Campanha
Reflorestar Portugal de Lés-a-Lés.
O presidente da FMP foi um entre esses 250
motociclistas que ligaram os dois extremos do mapa
continental em “mais um projeto da FMP com maturidade suficiente, assente numa organização exemplar e grande adesão. Iniciativa que é um êxito e,
naturalmente, é para continuar, reforçando também
o papel social dos motociclistas, nomeadamente
as preocupações ambientais”. Evento que, “este
ano, esteve particularmente focado na questão da
reflorestação sustentada, apoiando os municípios
mais flagelados, com sensibilização das populações,
autarquias e dos próprios participantes para os benefícios da opção por espécies autóctones”. Apoio
que, “nesta primeira fase, foi simbólico, com oferta
de duas árvores a cada concelho e que, na altura
ideal de plantação, em novembro, será materializado
com plantação de cerca de 400 árvores em cada um
dos concelhos”.
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Mx das Nacoes

Texto: FMP/MP Fotos: Nuno Laranjeira

BATALHAS NA LAMA

Rui Gonçalves, Paulo Alberto e Hugo Basaúla foram os representantes de Portugal na 71ª edição do
Motocross das Nações, que esteve ano teve lugar na enlameada pista de Matterley Basin, no sul de
Inglaterra, onde a formação nacional conseguiu o 16º posto na Final A

Num Motocross das Nações muito complicado a nível físico e técnico, na enlameada pista
de Matterley Basin, Portugal terminou a Final A no 16º posto.
A 71ª EDIÇÃO DA MAIS CONCEITUADA COMPETIÇÃO por equipas do Motocross mundial, o
MX das Nações, teve lugar no traçado de Matterley
Basin, perto de Winchester, no sul de Inglaterra,
uma pista onde a lama foi o principal adversário
das 38 seleções nacionais presentes.
Com uma formação composta por Rui Gonçalves
(recordista de presenças na prova), Hugo Basaúla
e Paulo Alberto, a Seleção Nacional conseguiu um
lugar nas 20 equipas que iriam alinhar na Final A,
conquistando o 16º posto final. Em 24 participações
no Motocross das Nações – ininterruptamente
desde 1994 - a seleção portuguesa conseguiu pela
17ª vez o apuramento para a Final A. Desta forma,
foi com natural ambição que o trio luso preparou
as três corridas que compunham a Final A, com
duas classes em cada uma delas para cada atleta
lutar por duas pontuações para as suas cores. Ou
seja, numa das mangas correm MXGP+MX2, noutra
6 MOTO

MXGP+Open e ainda MX2+Open. A posição em
que cada piloto termina a corrida é transformada
em pontos – quanto melhor a posição menor a
pontuação – e no final a equipa com menos pontos
vence a prova.
Depois de uma noite em que chuva castigou de
forma intensa o local do evento, os muitos milhares
de espectadores presentes tiveram, também eles,
de suportar condições exigentes, lado a lado com
os pilotos que procuravam não apenas o melhor
resultado para as suas equipas, mas muitas vezes
sobreviver à degradação dos quase dois quilómetros do traçado criado para a prova.
O resultado final iria assim depender muito
da própria sorte da corrida pois, com o terreno
tão pesado, era mais do que necessário conseguir
resistir à exigência do mesmo, algo que os pilotos
portugueses mostraram ao longo das três corridas,
resistindo e lutando contra os adversários e a pista

para selarem as contas finais com o 16º posto entre
as 20 equipas que se qualificaram. Uma prestação
notável que foi alcançada depois de Rui Gonçalves
ter sido o 9º na classe MXGP, Paulo Alberto o 17º
em MX2 e Hugo Basaúla o 16º na Open. Três prestações de nível maior para aquela que é a formação
portuguesa mais experiente no MX das Nações.
Nos lugares da frente, a equipa francesa assegurou o seu quarto troféu consecutivo, com um
trio que integrava Gautier Paulin, Romain Febvre e
Christophe Charlier. A França, que conquistou o seu
primeiro MX das Nações em 2001, teve depois um
longo jejum, compensado com uma série vitoriosa
de 2014 para cá. Nesta edição foi acompanhada
ao pódio pela Holanda (Glenn Coldenhoff, Brian
Bogers e Jeffrey Herlings), que repete a posição
do ano passado, e pela Grã-Bretanha, que sobe
ao pódio pela primeira vez em 20 anos, com Max
Anstie, Tommy Searle e Dean Wilson.
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Trial das Nacoes

Texto: FMP/MP Foto: Nuno Feliz

MISSÃO CUMPRIDA

Portugal esteve presente com duas seleções nacionais, masculina e feminina, na edição 2017
do Trial das Nações, em Espanha.
NO FINAL DE MAIS UMA ÉPOCA DESPORTIVA,
cinco pilotos lusos estiveram na cidade galega de
Baiona, em Espanha, a participar em mais uma edição
do Trial das Nações. Dividido por duas equipas nacionais, masculina e feminina, o quinteto português
contou com Rita Vieira e Sofia Porfírio na competição
das Senhoras, cabendo a Diogo Vieira, Filipe Paiva e
Manuel Teixeira a representação masculina no Troféu
Internacional e onde estiveram presentes 13 seleções.
Com dois dias de competição, o de sábado reservado às Senhoras e o domingo para a competição
masculina, a ação começou na tarde de sexta-feira
quando, após a apresentação das equipas, se realizou
a qualificação que definiu a ordem de partida para
os eventos do fim de semana. Na denominada Zona
Espectáculo, Rita Vieira colocou a equipa portuguesa na quarta posição na linha partida para o dia
seguinte, com Diogo Vieira a ser o quinto melhor
no Troféu Internacional para, desta forma, a equipa
lusa ser a quinta no arranque a realizar no domingo.
No sábado a equipa feminina enfrentou as duas
voltas às 15 zonas de obstáculos para fechar a
prova na 10ª posição final, com um total de 194
pontos de penalização. No dia seguinte o trio masculino masculino conseguiu a 9ª posição final - as
prestações dos melhores dois pilotos definiram a
classificação -, terminando a equipa portuguesa
a 15 pontos do 8º posto ocupado pela Letónia e
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com uma dezena de pontos de vantagem para
os décimos classificados, a equipa da Guatemala.
Portugal cumpriu assim assim mais uma participação
honrosa nesta competição, com a Austrália a vencer
o Troféu Internacional, acompanhada ao pódio pelas
formações dos Estados Unidos (a 4 pontos) e da
República Checa (a 9 pontos da equipa vencedora).
A dominadora Espanha venceu nas Senhoras,
batendo a Grã-Bretanha por 3 pontos e a Noruega
por 5 pontos, e também na competição principal, o
Troféu Mundial, que ganha pela 14ª vez. De facto, não
foi por jogarem em casa que a “Invencível Armada”
voltou a esmagar a concorrência, pois este domínio
estende-se por quase década e meia consecutiva,
com a formação composta por Adam Raga, Jaime
Busto e, claro, pelo campeoníssimo Toni Bou, a
somar apenas 6 pontos de penalização no final da
prova, contra os 42 pontos averbados pela seleção
britânica (James Dabill, Jack Price e Iwan Roberts),
que terminou no 2º posto. No último lugar do pódio,
somente três pontos atrás dos britãnicos, ficou o trio
japonês, com Takahisa Fujinami, Kenichi Kuroyama
e Tomoyuki Ogawa.
No final da prova, Toni Bou diria estar “muito
contente. O Trial das Nações é sempre especial
pois trabalhamos juntos, como equipa. Este local
é fantástico para o público, muito bonito e com as
zonas muito próximas da cidade.”

CLASSIFICAÇÕES

TROFÉU MUNDIAL
1.
Espanha
2.
Grã-Bretanha
3.
Japão
4.
Itália
5.
França
6.
Noruea
7.
Alemanha
TROFÉU INTERNACIONAL
1.
Austrália
2.
Estados Unidos
3.
República Checa
4.
Irlanda
5.
Suécia
6.
Suíça
7.
Bélgica
8.
Letónia
9.
Portugal
10.
Guatemala
11.
Andorra
12.
Luxemburgo
13.
Canadá
TROFÉU SENHORAS
1.
Espanha
2.
Grã-Bretanha
3.
Noruega
4.
Alemanha
5.
Itália
6.
Estados Unidos
7.
França
8.
Austrália
9.
Irlanda
10.
Portugal

6 pontos
42
45
84
86
116
150
16 pontos
20
25
35
36
68
77
100
115
125
141
176
188
1 ponto
4
6
11
23
68
74
155
175
194

Mundial de Superbike

Texto: Moto Portugal Fotos: Luís Duarte

Fim de semana totalmente dominado pela
Kawasaki nas cinco corridas das diversas classes.
Em cima, a moto de Tom Sykes em chamas após o
acidente nos treinos que deixou o inglês fora de
combate para as duas mangas

REGRESSO A PORTUGAL

Jonathan Rea dominou no regresso ao Autódromo do Algarve do Campeonato do Mundo
de Superbike, um fim de semana totalmente pintado de verde Kawasaki.

Após um interregno em 2016, temporada em
que o Autódromo Internacional do Algarve recebeu
as 12 Horas de Portimão, prova pontuável para o
Mundial de Resistência, o traçado algarvio voltou
a receber o Campeonato do Mundo de Superbike,
competição que inaugurou precisamente aquele
circuito, em novembro de 2008, e até 2015 o visitou
todos os anos.
Agora, e depois de já se ter realizado a ronda
portuguesa em várias alturas do ano, foi a meio
de setembro que o Algarve acolheu a caravana do
Mundial, numa altura em que pouco faltava para
Jonathan Rea selar o seu “tri”, o que viria a suceder
na ronda seguinte, em Magny Cours.
Com bom tempo e uma assistência muito
bem composta, com o paddock “atestado”, esta
foi mesmo, segundo a organização, a melhor edição da prova em termos de público desde 2008,
ano que houve “casa cheia” em fim de semana de
inauguração. De facto, de acordo com os números
divulgados pela organização, somando as assistências de sexta-feira, sábado e domingo, registaram-se
10 MOTO

42 mil ingressos no Autódromo Internacional do
Algarve durante o fim de semana.
Em termos desportivos, Jonathan Rea venceu
ambas as mangas de Superbike, Kenan Sofuoglu
triunfou em Supersport, outro piloto turco,
Toprak Razgatlioglu, ganhou a corrida da Taça
FIM de Superstock 1000 e, finalmente, na corrida do
Mundial de Supersport 300, competição estreada
este ano, fez-se história, com a espanhola Ana
Carrasco a tornar-se na primeira mulher a vencer
à geral uma prova de um Campeonato do Mundo
de Motociclismo, completando assim também um
pleno de cinco triunfos para a Kawasaki durante
o fim de semana.
Nas lutas pelos títulos em disputa, Jonathan Rea
beneficiou ainda do acidente sofrido nos treinos
pelo seu companheiro de equipa Tom Sykes, que
se lesionou numa mão numa queda em que a sua
ZX-10R pegou fogo, obrigando o piloto inglês a
ficar de fora para as duas mangas.
Desta forma, e após dois triunfos categóricos,
Rea saiu de Portimão com 120 pontos de avanço

sobre Sykes, ficando com o seu terceiro título consecutivo praticamente na mão, coroa que viria a
confirmar logo na ronda seguinte, após vencer à
chuva a primeira manga em Magny Cours, partindo para as duas últimas provas já com o ceptro
assegurado.
Em Supersport, Kenan Sofuoglu conseguiu
finalmente assumir o comando do campeonato,
batendo o francês da Yamaha, Lucas Mahias. No
entanto, uma queda grave e respetiva lesão do
piloto turco na prova francesa viria a afastá-lo da
luta por mais um título mundial, que seria o seu
sexto nesta classe, onde detém um registo recordista de coroas mundiais (2007, 2010, 2012, 2015
e 2016), deixando o caminho aberto para Mahias.
Entretanto, confirmando o que o responsável
do AIA, Paulo Pinheiro, havia afirmado durante o
fim de semana da prova, foi divulgado o calendário provisório do campeonato para 2018, que
podem consultar em anexo e onde figura a prova
de Portimão, novamente em meados de setembro.
Lá estaremos!

Mundial SBK 2018

CALENDÁRIO PROVISÓRIO

23/25 de fevereiro
23/25 de março
13/15 de abril
20/22 de abril
11/13 de maio
25/27 de maio
8/10 de junho
22/24 de junho
6/8 de julho
14/16 de setembro
28/30 de setembro
12/14 de outubro
25/27 de outubro

Phillip Island (AUS)

Chang (TAI)
Já após a prova de Portimão, a Federação
Aragón
(ESP)
Internacional de Motociclismo e a Dorna,
Assen (HOL)
promotora do Campeonato do Mundo de
Imola (ITA)
Superbike, divulgaram o calendário provisório
Donington (GBR)
desta competição para a temporada de 2018,
Brno (CZE)
sendo que a ronda algarvia continuará a figurar
Laguna Seca (EUA)
no alinhamento e no mesmo período, estando
Misano
(ITA)
marcada para o fim de semana de 14 a 16 de
Portimão (POR)
setembro de 2018.
Magny Cours (FRA)
A principal alteração no escalonamento das 13
El Villicum (ARG)*
provas previstas diz respeito à saída da ronda de
Losail (QAT)
Jerez de la Frontera, sendo substituída por uma
(*) sujeito a homologação
prova na Argentina, agenda para perto do final
da temporada no autódromo de El Villicum, perto
de San Juan, estrutura que deverá estar finalizada no final do corrente ano e que, por isso,
está ainda sujeita a homologação. Também a prova alemã de Lausitzring será substituída
por uma ronda em Brno, na República Checa, que assim regressa ao calendário.
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Mototurismo

Texto e fotos: Comissão Mototurismo F.M.P.

Castelo Branco em festa

Aniversário e concentração em Mafra
VINTE E TRÊS ANOS DE IDADE, de paixão
pelas motos, aventuras, convívios e quilómetros
percorridos, conquistando amizades e interagindo
com associações, ajudando nas iniciativas de caráter solidário, traçando objetivos na promoção
e divulgação do motociclismo nacional e da sua
terra. Falamos do Moto Clube de Mafra, que comemorou mais um aniversário e realizou a sua 18ª
Concentração de Motos, de 8 a 10 de setembro no
recinto já habitual do Polidesportivo do Sobreiro.
São muitas as qualidades deste clube,
começando pela hospitalidade com que recebem
os participantes, com tratamento personalizado,
passando pelo fantástico cartaz de espetáculos que
nos apresentam, sempre com excelentes bandas e,
por último, o serviço de fartas e saborosas refeições.
Durante os três dias a animação foi permanente e

diversificada. Ao longo das animadas tardes atuou o
nosso Tricampeão Mundial Humberto Ribeiro, com
as suas acrobacias num bom espetáculo de Stunt
Riding, que encantou todos os presentes. Houve
lugar ainda para uma aula interativa de “Zumbarte”,
que incentivou toda a malta a dançar, seguindo-se
o anche de porco no espeto à descrição. Nas
animações de palco atuaram as bandas The Floody,
4 Revival, Johnny's Band e Nuggyland, intercaladas
pelas passagens de modelos Crazy Moments e
alguns shows de strip, proporcionando duas noites
fantásticas.
Está de parabéns o Moto Clube de Mafra, pelo
empenho na organização do seu convívio anual e
pelo inesquecível fim de semana que proporcionou,
bem como pelo excelente trabalho que tem
efetuado em prol do motociclismo. Desejamos

COM UM CLIMA DE SOL ABRASADOR, um ambiente contagiante
de grande animação, não faltando um
cartaz repleto de excelentes espetáculos, o Moto Clube “Tuku Tuku” de
Castelo Branco levou a efeito a sua 25ª
Concentração de Motos nos dias 1, 2 e
3 de setembro de 2017. A organização
apostou num novo recinto, o Pavilhão
Nercab, junto à Piscina Praia de Castelo
Branco, uma boa aposta, pois as condições são excelentes e a área foi gerida
de forma a que tudo funcionasse na
perfeição, tal como tem sucedido em
anos anteriores.
Sabemos que este sucesso se deve
ao excelente trabalho que, ao longo dos
anos, este grupo tem vindo a realizar,
desde o saber receber, à participação em
muitas atividades motociclistas em todo
o País, cultivando assim laços de amizade
com outros clubes. Há que salientar
ainda as apetitosas e bem servidas
refeições que o clube faz questão de
servir, uma das prioridades com que se
comprometem todos os anos.
A festa foi de arrasar e o clube

que continuem a ter como lema a amizade e o
bem receber.
O Moto Clube de Mafra agradece a todos os
sócios, amigos, patrocinadores, Polidesportivo do
Sobreiro e aos seus apoios oficiais - Município de
Mafra, Junta de Freguesia de Mafra, Bombeiros
de Mafra e G.N.R. - os seu valiosos contributos.

superou todas as expetativas, não
só com a participação de muitos
motociclistas nacionais e espanhóis,
como também devido à forte adesão
da população local. O programa de
entretenimento foi completo, diverso
e animado. Os espetáculos de Freestyle
foram realizados na avenida junto às
piscinas, protagonizados pelo nosso
campeão mundial Humberto Ribeiro.
No palco atuaram as fantásticas bandas
Rock A Lady e Fun To Rock, em duas
noites de animação que levaram ao
rubro os presentes.
Parabéns ao Moto Clube “Tuku
Tuku” de Castelo Branco, pelas suas
bodas de prata de concentrações
e pelo excelente trabalho que tem
executado em prol do motociclismo
nacional. Desejamos que continuem
a ter como lema a amizade e o bem
receber. O clube agradece a todos os
sócios, amigos, patrocinadores, Pavilhão
Nercab e aos apoios oficiais - Câmara
Municipal de Castelo Branco, Escuderia
Castelo e PSP -, todo o seu valioso apoio,
colaboração e contributo.

Mototuristas foram viver Viana

Um quarto de século em Viseu
DEVIDO A ALGUNS FATORES ADVERSOS,
o Moto Clube de Viseu não pôde realizar a sua
concentração anual de motos em 2016. Mas,
este ano, um grupo de sócios cheios de garra,
com muito orgulho no seu clube e que não
querem que este caia no esquecimento - ou
que acabe ao fim de tantos anos de trabalho e
êxitos -, arregaçaram as mangas e, contra todos
os obstáculos, decidiram realizar a sua festa.
Uma boa decisão, pois esta foi de arrasar! Foi
assim que, nos dias 1, 2 e 3 de setembro, o Moto
Clube de Viseu realizou a sua 25ª Concentração
de Motos, no recinto já habitual do Parque
Desportivo de Fontelo, um agradável espaço
repleto de árvores, junto às piscinas, com boas
condições para receber os muitos motociclistas
que ali se deslocaram.
De casa cheia, o clube recebeu todos
com muita simpatia, serviu saborosas e
12 MOTO

fartas refeições e presenteou-nos com um
cartaz de espetáculos repleto de animações
e entretenimento. Nos três dias houve desde
o passeio de motos pela feira de Sº Mateus, a
jogos tradicionais, concurso de tatuagens, bike
wash e passeio pela região. Nos espetáculos de
palco atuaram excelentes bandas - Trucks, Trotil
e Shutter Down -, com diversos shows de strip
tease nos intervalos.
O Moto Clube de Viseu está de parabéns
pelo excelente fim de semana com que brindou
os participantes. Obrigado pelo esforço,
perseverança e dedicação ao clube, bem como
pela coragem de continuarem a realizar a sua
concentração, mantendo assim bem viva a
chama das motos na sua terra. O clube agradece
a todos os sócios, à Câmara Municipal de Viseu e
à Cruz Vermelha, pela sua colaboração, essencial
para que tudo decorresse com sucesso.

A ASSOCIAÇÃO CLUBE MOTO GALOS DE
BARCELOS voltou ao Alto Minho, nos passados dias
16 e 17 setembro, para mais um excelente passeio
que deu a conhecer e a viver esta fantástica cidade e
região do nosso País, com a 5ª jornada do 21º Troféu
Nacional de Moto-Ralis Turísticos BMW/Dunlop da
FMP. Esta contou com a participação de 22 equipas
em igual número de motos e 36 participantes, que
desfrutaram deste agradável fim de semana mototurístico, marcado pela rica história e cultura da cidade,
a sua energia e a bela região onde está inserida.
Aproveitando o festival de música a decorrer
neste fim-de-semana, com nomes bem conhecidos
da música portuguesa, os Moto Galos procuraram
assim tornar o moto-rali ainda mais animado. Não
faltaram momentos de grande diversão por entre
a multidão de gente que inundou as típicas ruas
da cidade de Viana do Castelo. “Viana bateu forte!”
A véspera, como sempre ,foi também bem
animada entre os participantes, com a Vera do Góis
Moto Clube a comemorar mais uma Primavera.
Com partida marcada junto ao emblemático
Gil Eanes, a animada caravana dirigiu-se a Santa
Luzia, a “Princesa do Lima”, imponente TemploMonumento que marca a paisagem pela sua beleza
arquitetónica, lá bem no alto do monte, de onde se
tem uma vista fantástica sobre a cidade. Primeira
pergunta do dia e toca a contar as trompas. Por
interessante percurso fora-de-estrada apreciando o
mar, aparcou-se junto ao Forte de Montedor na praia
de Paçô, para o jogo e a degustação dos famosos
rojões dos Moto Galos! Um pouco mais adiante lá
bem do alto dos 28 metros do Farol de Montedor

com início de funcionamento no ano da implantação
da república, fabulosa vista sobre a região, depois da
visita às suas bem conservadas instalações.
Em Carreço, o rico Núcleo Museológico AgroMarítimo, deu a conhecer os usos e costumes da
região. A caravana continuou ainda junto ao mar no
regresso a Viana, contornando o Forte de Santiago
da Barra, para aprender a laçar o anzol e a pescar.
Após o almoço, visita à loja da Fábrica de Louça
Regional de Viana do Castelo. Com passagem por
Porto do Barco a apreciar o Lima, a caravana seguiu
para o Monte de São Silvestre protetor dos animais
em Cardielos, com seu espetacular miradouro sobre
o Lima e Viana. Algumas questões para responder,
depois do jogo que levou os participantes a conhecer
a lenda do lançamento da vara entre as margens do
rio e a orientarem-se pelo imaginário Farol de São
Silvestre. Por pitoresco caminho entre vinhas, fomos
apreciar as uvas antes e depois de apanhadas por
gente simpática a vindimar que nos ofereceu, em
plena estrada, saborosos cachos de uvas brancas.
O Santuário da Senhora do Minho no alto da
serra d’Arga, seria mais um dos pontos altos a visitar
e, a terminar este bem preenchido dia, o proposto
Peddy Paper levou os sempre animados mototuristas
pelo centro histórico de Viana do Castelo, a conhecer
diversos monumentos e a sua história, bem como
o fabuloso Museu do Traje. Que final!
A interessante visita ao Navio Hospital Gil Eanes
deu início ao 2º dia do moto-rali, seguindo-se depois
pela margem sul do rio Lima até à Veiga de S. Simão
para apreciar o seu estuário. Mais um jogo a testar a
perícia dos participantes antes da subida à Senhora

do Crasto onde se daria por terminado o moto-rali.
A foto de grupo com a vista fantástica sobre Viana
e a região, encerrou as atividades deste excelente
passeio mototurístico por terras minhotas.
Ao som do fado de Amália que eternizou o tema
do moto-rali, o Moto Clube Foz do Lima deu as boasvindas à caravana para o bem servido almoço na sua
sede. Foi com este cenário de confraternização e boa
disposição que se deram a conhecer, após o habitual
sorteio dos vouchers da BMW, os vencedores pela
regularidade: o Hélder Alexandre e a Liliana Pereira
ficaram em primeiro lugar, seguidos do Filipe Torres e
da Filomena Portela dos Moto Galos, com o Eduardo
Rodrigues e a Angelina Silva a encerrar o pódio,
também eles a “jogar em casa”.
A malta dos Moto Galos está de parabéns pelo
sempre admirável esforço na organização do seu
moto-rali. Sem dúvida, foi mais um excelente fimde-semana a passear de moto, desta vez pela bela
região do Alto Minho! A Associação Clube Moto
Galos de Barcelos agradece o apoio da Câmara
Municipal de Viana do Castelo, Moto Clube Foz do
Lima e do Luís Palma.
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Setembro

Resultados Desportivos

SSV

Campeonato Mundial de Velocidade – Moto2
14ª prova – G.P. Aragón / MotorLand Aragón
3º

Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato Mundial de Motocross – MXGP
17ª prova – E.U.A. / Jacksonville
15º/17º Rui Gonçalves (Husqvarna)

18ª prova – Holanda / Assen
15º/16º Rui Gonçalves (Husqvarna)

19ª prova – França / Villars-sous-Écot
16º/14º Rui Gonçalves (Husqvarna)

Motocross das Nações
Inglaterra / Matterley Basin
16º Portugal – Final A
(Hugo Basaúla, Paulo Alberto, Rui Gonçalves)

Supermoto das Nações
França / Carole
15º Portugal
(Luís Ferreira, Nuno Pinto, Nuno Rego)

Trial das Nações
Espanha / Baiona
9º Portugal – Troféu Internacional
(Diogo Vieira, Filipe Paiva, Manuel Teixeira)
10º Portugal – Troféu de Senhoras
(Rita Vieira, Sofia Portfírio)

14 MOTO

Campeonato Nacional de Super Enduro
5ª prova – Fafe
PRESTIGE
2º/1º/1º
3º/2º/2º
1º/3º/4º
4º/4º/3º
5º/5º/5º

Diogo Vieira
André Mouta
João Ribeiro
Joel Vieira
Renato Silva

OPEN
1º/1º/1º
5º/2º/2º
3º/3º/3º
2º/4º/5º
4º/5º/4º
6º/6º/6º
7º/7º/7º

Márcio Barbosa
Norberto Teixeira
David Pinto
Ricardo Rios
Albano Mouta
Carlos Pedrosa
Gonzaga Silva

Campeonato Nacional de Supermoto
Fase final / 1ª prova – Almeirim
1º/1º
3º/2º
2º/4º
5º/3º
4º/5º
6º/6º
7º/8º
8º/7º
9º/9º

Tiago Dias (TM)
Nuno Rego (Husqvarna)
Luís Ferreira (Husqvarna)
Nuno Pinto (Husqvarna)
Hugo Silva (Aprilia)
Sebastian Gil (KTM)
Carlos Correia (Kawasaki)
Filipe Marques (KTM)
Eduardo Patrício (Husqvarna)

Fase final / 2ª prova – V.N. Poiares

1º/1º
2º/2º
4º/3º
3º/4º
5º/5º
7º/6º
6º/9º
8º/7º
9º/8º
10º/10º

Luís Ferreira (Husqvarna)
Nuno Rego (Husqvarna)
Nuno Pinto (Husqvarna)
Tiago Dias (TM)
Filipe Marques (KTM)
Sebastian Gil (KTM)
Eusébio Nogueira (KTM)
Hugo Silva (Aprilia)
Eduardo Patrício (Husqvarna)
Carlos Correia (Kawasaki)

Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
6ª prova – Baja TT Idanha
MOTOS
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Sebastian Buhler (Yamaha) 1º TT2
António Maio (Yamaha) 2º TT2
Mário Patrão (KTM) 3º TT2
Martim Ventura (Yamaha) 1º TT1 – 1º Promo
David Megre (KTM) 2º TT1
Fernando Ferreira (Yamaha) 3º TT1
António Pereira (Yamaha)
Daniel Silva (Suzuki)
Tiago Lopes (Yamaha)
Bruno Borrego (KTM) 1º TT3
Luís Teixeira (Yamaha) 2º TT3
Domingos Santos (AJP) 3º TT3
Luís Aguiar (Yamaha)
Luís Cunha (KTM) 1º Vet.
Luís Albuquerque (Yamaha)

QUADS
1º
2º
3º
4º
5º

Arnaldo Martins (Suzuki)
Filipe Martins (Kawasaki)
Joni Fonseca (Yamaha)
Olga Rauckova (Yamaha)
Zyrin Bogdan (BRP)

1º João Monteiro /Américo Monteiro (Can-Am) 1º T1
2º Bruno Martins / Eurico Adão (Can-Am) 2º T1
3º David Assunção (Can-Am) 3º T1 – 1º Promo.
4º Mário Franco / Luís Engeitado (Yamaha) 1º T2
5º Avelino Luís / Dinis Carmo (Can-Am) 1º Vet.
6º Pedro Grancha / Tomás Neves (Can-Am)
7º Ricardo Domingues / Catarina Marques (Can-Am)
8º João Dias / João Filipe (Polaris)
9º Nuno Matias / Nuno Guilherme (Can-Am)
10º António Ferreira (Yamaha) 2º T2
11º Ricardo Carvalho (Yamaha) 3º T2
12º Alexandre Silva (Polaris)
13º Dorothée Ferreira (Yamaha) 1º Senhoras
14º Fernando Pinheiro / Gonçalo Félix (Yamaha)
15º José Manescas / Pedro Manescas (Yamaha)

Troféu Nacional de Navegação TT
3ª prova – Mação
MOTOS
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Gonçalo Reis (KTM)
Mário Patrão (KTM)
Fernando Sousa Jr. (KTM)
Clint Cramer (KTM)
Joaquim Rodrigues (Hero)
Pedro Bianchi Prata (Honda)
Maikel Smits (KTM)
Jorge Brandão (KTM)
Mathieu Liebaert (n.d.)
Rui Oliveira (Yamaha)
Nuno F. Silva (KTM)
João P. Soares (KTM)
Mikael Berglund (KTM)
Per Enochsson (KTM)
David Ferreira (Yamaha)

SSV
1º

Nelson Oliveira / Pedro Oliveira (Yamaha)

Campeonato Nacional de Velocidade
4ª prova – Estoril II
SUPERBIKE
1º/1º
4º/2º

Rui Reigoto (Yamaha)
Tiago Magalhães (Aprilia)

2º/4º
3º/3º
5º/5º
6º/6º
8º/7º
7º/8º
9º/9º
10º/10º
12º/11º
11º/12º

André Pires (Kawasaki)
Rui Marto (BMW)
Romeu Leite (Yamaha)
Nelson Rosa (Kawasaki)
Eusébio Nogueira (Yamaha)
Ricardo Lopes (Kawasaki)
Tony Costa (Yamaha)
Manuel Rendo (Kawasaki)
José Ribeiro (Honda)
Gonçalo Ferreira (Yamaha)

SUPERSTOCK 600
1º/1º
2º/2º
3º/3º

Ivo Lopes (Yamaha)
André Lopes (Yamaha)
Stephen Carmichael (Kawasaki)

125GP / PRÉ-MOTO3
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Tomás Alonso (Moriwaki)
David Ferreira (Minarelli)
João Marinho (Beon)
Diogo Pires (Beon)
Vasco Esturrado (Moriwaki)
Filipe Silva (Yamaha)
Romão Couto (Yamaha)

85GP / MOTO4
1º
2º
3º
4º

Patrick Costa (Minarelli)
Nuno Ribeiro (Honda)
Alexandre Tavares (Honda)
Diogo Regadas (Beon)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SPORT
1º/1º
2º/2º

Paulo Costa (Honda)
Albert Vismaier (Kawasaki)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SS

2º/1º
3º/2º
4º/3º
1º/-

André Capitão (Yamaha)
Ricardo Guerra (Honda)
António Reis (Honda)
João Vieira (Yamaha)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – OPEN
1º/1º
2º/2º
3º/3º
4º/4º

Rui Felisberto (Yamaha)
Armindo Neves (Honda)
Fernando Mercier (Yamaha)
João Leandro (Yamaha)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SBK
1º/1º
2º/2º

Ricardo Almeida (Suzuki)
João Trancoso (Suzuki)

4º/3º
3º/4º
6º/5º
5º/5º
7º/7º

Eduardo Cabreira (Aprilia)
José Teixeira (Aprilia)
João Quelhas (Ducati)
Nelson Saldanha (Suzuki)
Luís Metelo (Yamaha)

KAWASAKI ZCUP PT
1º/1º
2º/2º
3º/-/3º
4º/4º
5º/5º

Frederic Bottoglieri
Pavel Bogdanov
Paulo Vicente (*)
Miguel Vilares (*)
Miguel Sousa
Joaquim Boavida

(*) moto partilhada

CLÁSSICAS C1
1º
2º

Joaquim Boavida (Moto Guzzi)
João Leandro (Triumph)

CLÁSSICAS C2
1º
2º
3º

Duarte Amaral (Honda)
Bernardo Villar (Honda)
Rodrigo Amaral (Honda)

COPA DUNLOP MOTOVAL CLASSE 1
1º/1º
2º/2º
3º/3º
4º/4º
6º/5º
7º/6º
8º/7º
5º/9º/-

Jesus Macarro (Yamaha)
Daniel Rodriguez (Yamaha)
Jaime Coelho (Suzuki)
Fernando Merchan (Yamaha)
João Serzedelo (Triumph)
Sérgio Leitão (Honda)
Jorge Madeira (Suzuki)
Péricles Lacerda (Honda)
César Coelho (Honda)

COPA DUNLOP MOTOVAL CLASSE 2
1º/3º
2º/2º
3º/4º
-/1º
4º/5º
5º/6º
6º/7º
7º/8º
8º/9º

Filipe Lourenço (Aprilia)
Alexandre Rosado (Suzuki)
Tiago Pires (Suzuki)
João D. Silva (Kawasaki)
Jose Gonzalez (Suzuki)
Pedro Dias (Kawasaki)
Angel Conde (Kawasaki)
Hugo Lopes (Honda)
Carlos Fonseca (Kawasaki)
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