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Noticiario
Europeu de SX na Polónia
O título europeu de Supercross foi realizado numa prova única,
disputada na Ergo Arena de Gdansk, na Polónia, com Hugo Basaúla
a ser o único representante das cores nacionais, correndo com a sua
Kawasaki na categoria maior, as SX1, onde conseguiu o 4º posto.
Presentes estiveram 55 atletas oriundos de 16 países e divididos
pelas quatro categorias. No arranque da final de SX1 foi Boris
Maillard quem assumiu o comando da corrida, mas Cole Martinez
aproximou-se do rival e conseguir passar, vencendo a corrida na
frente do francês. Dominique Thury foi o terceiro na frente de Hugo
Basaúla, que lutou de forma intensa ao longo de toda a corrida com
o britânico Jack Brunnel, para terminarem separados por apenas 3
milésimas de segundo.

Manuel Marinheiro
Presidente da FMP

Editorial
Com a época de 2017 terminada
e a próxima temporada já em fase
acelerada de preparação, chegaram
ao final os últimos campeonatos
nacionais que faltavam decidir,
nomeadamente o Enduro, com uma
visita a Águeda para uma jornada
dupla a manter a invencibilidade de
Diogo Ventura, enquanto outro Diogo,
Vieira, somava ao ceptro de Super
Enduro assegurado em setembro
mais um título nacional de Trial, uma
época em pleno, sobre a qual o piloto
nos conta nesta edição da Moto
Portugal. Na Velocidade, duas rondas
no Autódromo do Estoril encerraram
a competição, dando a conhecer os
novos campeões, entre os quais o
veterano Rui Reigoto, a somar mais
um título na categoria máxima aos
44 anos, na terceira temporada após
o seu regresso ao ativo. Finalmente,
no Todo-o-Terreno, a clássica Baja
Portalegre consagrou novamente
António Maio como Campeão
Absoluto, com o piloto alentejano a
conseguir o seu sexto triunfo na prova.
A nível internacional o grande
destaque neste final de época
desportiva vai para Miguel Oliveira
com três vitórias consecutivas nas três
últimas corridas do Campeonato do
Mundo de Velocidade Moto2!
Entretanto, as diversas comissões da
FMP preparam já a época de 2018, com
o orçamento e plano de atividades
a ser submetido a aprovação já na
Assembleia Geral de dezembro, sobre
a qual poderão ler já na próxima
edição desta vossa revista.
A todos os pilotos que animaram
o motociclismo nacional na
época finda, bem como a toda a
família motociclista, deixo o meu
agradecimento e os votos de Festas
Felizes e um 2018 pleno de sucessos
pessoais, profissionais e desportivos.
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Maio reina em Portalegre

Ponta final esmagadora!
Miguel Oliveira teve uma fase final triunfante no Mundial
de Moto2, com três vitórias consecutivas.
Austrália, Malásia e Valência, as três últimas
rondas do Campeonato do Mundo de Velocidade
foram palco de um domínio esmagador do nosso
Miguel Oliveira em Moto2, levando a KTM, no seu
ano de estreia na categoria intermédia, a um “hat
trick” de vitórias consecutivas.
Mas, se em Phillip Island e em Sepang as corridas
desenharam-se de um modo pouco habitual para o
que conhecemos de outros triunfos do português,
com o piloto da KTM a isolar-se no comando desde
muito cedo para vencer sem oposição, rodando
sempre sozinho, já em Valência o Mig#44 teve de
ir roubar a liderança a Morbidelli, atacando pelo
interior do Campeão do Mundo a seis voltas do final
de forma decidida, numa ultrapassagem magistral,
acabando por vencer com 2,1s de vantagem sobre o
italiano.
Com mais este triunfo, Miguel Oliveira reforçou
o seu 3º posto final no campeonato, a somente 2
pontos do 2º colocado, Thomas Lüthi (ausente em
Valência por lesão) e 40 pontos na frente de Alex
Márquez, que foi quarto no Mundial. Para o ano há
mais, apontando-se ao título!
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No fecho do Nacional de
Todo-o-Terreno, António Maio
conseguiu a sua sexta vitória na
Baja Portalegre 500, feito até aqui
só alcançado por dois outros
grandes nomes do TT luso, Mário
Patrão e Roberto Borrego, este
último a vencer entre os quads.
Com este triunfo, Maio revalida
o seu título de Campeão Absoluto
e da classe TT2, enquanto Martim
Ventura arrecada a coroa na classe
TT1 e Luís Teixeira na TT3, dando
novo pleno de títulos nacionais nas
motos para a Yamaha em todas as
classes, com Arnaldo Martins e a
Suzuki a serem campeões no quads.
Nos dois dias da grande clássica
do TT português, António Maio
esteve irrepreensível, começando
por estabelecer a melhor marca
logo no prólogo, repetindo o feito
no segundo sector seletivo. Apesar
disso, o campeão em título não
podia dormir descansado, pois
Luís Oliveira (Honda), estava em
Portalegre para discutir o terceiro

triunfo consecutivo. Outro dos
nomes que centrava as atenções
era Sebastian Bühler (Yamaha), que
chegava a Portalegre empatado
com Maio no campeonato, mas
uma queda aparatosa implicou a
sua desistência. Na segunda etapa,
Maio voltou a ser superior e deixou
Luís Oliveira a mais de 4 minutos,
depois de uma luta cerrada até 70
km do final, altura em que Oliveira
foi forçado a baixar o ritmo devido
a problemas na sua moto. Mário
Patrão (KTM) foi o terceiro.
Roberto Borrego (Yamaha)
venceu com autoridade nos quads,
deixando Filipe Fernandes e Vítor
Caeiro, que o acompanharam
ao pódio, respetivamente a 17 e
21 minutos. Quando aos SSV, a
vitória coube ao nosso conhecido
campeão das duas rodas, Ruben
Faria (Can-Am), que, navegado por
Pedro Velosa, deixou o 2º colocado,
Stéphane Peterhansel, a 2m36s,
com Bruno Martins (Can-Am) a ser
terceiro e a assegurar o título.

Moto Clube do Porto premiado na F.I.M.
Presença notada na Gala de Entrega de Prémios da Federação
Internacional de Motociclismo, lado a lado com todos os campeões do
Mundo das diversas modalidades, o Moto Clube do Porto esteve em
Andorra para receber o FIM Fair Play Award - distinção entregue pela
primeira vez a um clube de vocação mototurística, na sequência do
apoio dado a um casal canadiano que sofreu um acidente em Portugal,
já depois do FIM Mototour of Nations, em setembro de 2016.
A distinção foi recebida pelo vice-presidente do M.C.P. e membro
da Comissão de Turismo e Lazer da FIM, Nuno Trêpa Leite, que esteve
acompanhado do presidente da Comissão de Trial da FMP e do Conselho
Fiscal do MCP, Rui Carvalho e Castro que é também membro da
Comissão de Trial da FIM, e do dirigente do MCP, José Fonseca. Este ato
altruísta valeu também ao M.C.P. o prémio Fulvio Callimaci Suporters
Award, condecoração atribuída pela Canadian Motorcycle Association
(CMA) e entregue pela presidente da federação canadiana durante a
Conferência de Comissões da FIM, em fevereiro deste ano.

Mundial de Trial de regresso!
Depois do Mundial de Enduro, a cidade de Gouveia acolhe no
próximo ano uma prova elegível para o Campeonato do Mundo de Trial.
A última vez que o mundial da especialidade esteve em Portugal foi em
setembro de 2015 e, para Gouveia, este será igualmente um regresso,
pois o campeonato esteve junto à Serra da Estrela em 2004, numa ronda
em que Adam Raga venceu ambas as corridas.
Agora, 14 anos depois e com organização conjunto do clube Talentos &
Objectivos e a Câmara Municipal de Gouveia, a prova será realizada nos
dias 23 e 24 de junho e será a 4ª ronda de um campeonato composto por
oito etapas. A prova de Gouveia contará com a presença dos pilotos do
Trial GP, Trial 2 e Trial 125, sendo as duas primeiras as principais categorias
da modalidade e as 125 destinadas aos jovens pilotos.
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Noticiario
Portugal na Coupe de l'Avenir
Na sua segunda participação consecutiva
na Coupe de L’Avenir, prova de motocross
destinada aos pilotos mais jovens das
classes 65, 85 e Open, a Seleção Nacional
de motocross esteve com oito pilotos na
localidade belga de Quievrain.
Divididos pelas três categorias, os pilotos
portugueses queriam mostrar que o pódio
conseguido nas 85 cc em 2016 não tinha sido
obra do acaso e, mesmo com a falta de um
piloto, a formação da FMP esteve em plano
positivo, fechando a prova na 12ª posição
entre as 14 equipas presentes, sendo a melhor
daquelas que contaram apenas com dois
pilotos.
Nas 65 cc o pódio foi discutido até ao final
e os 13 pontos que separaram a 6ª posição da
equipa do degrau mais baixo do pódio foram
obra do azar, fruto de um resultado menos
positivo de um dos elementos da equipa na
derradeira corrida.
Na Open, igualmente um resultado menos
positivo na corrida de encerramento, com o
trio composto por Diogo Graça, Alexandre
Marques e André Sérgio a ficarem a magros
12 pontos do quinto lugar, com a 10ª posição

entre as 14 equipas a não refletir tudo o que
foi feito em pista pela equipa de pilotos com
mais idade.
Globalmente, Portugal fechou a prova na
11ª posição no somatório das três categorias,
posição que não espelha o andamento dos
oito pilotos e que deixou os responsáveis pelo
motocross português bastante animados com
vista a futuras participações.

Portugal esteve na
Bélgica representado
nas três categorias
desta Coupe de
l'Avenir (65 cc, 85 cc e
Open)

Trial visitou Chaves

Motocross das Regiões
Na sua oitava edição o MX das
Regiões levou pela terceira vez
ao Complexo Desportivo Voltas
& Rodas em Lustosa, perto de
Lousada, as seis equipas oriundas
de outros tantos campeonatos
regionais de motocross.
Com três pilotos em cada
formação, às quais se juntaram
presenças individuais, a equipa
da casa (PentaControl) manteve a
sua invencibilidade neste traçado
e assegurou o seu quarto sucesso
na prova, recuperando assim o
primeiro lugar que nos dois últimos
anos tinha sido conquistado pela
equipa dos Açores, formação que
desta feita perdeu dois dos seus
pilotos logo no Sábado devido
a lesões, ficando Abel Carreiro a
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solo em pista, mas sem qualquer
possibilidade de defender a coroa.
Com sete pontuações válidas
para cada equipa – os dois piores
resultados foram descontados
– os três pilotos da formação da
PentaControl terminaram sempre
entre os dez primeiros, com destaque
para as duas vitórias de João Barros
e um segundo e um terceiro lugares
de Renato Silva. Uma equipa que se
mostrou muito forte e que no final
venceu com duas dezenas de pontos
de vantagem para o trio de Sintra.
Menos consistentes, os pilotos do
Ribatejo viram Ricardo Aires vencer
uma das corridas, a primeira, mas
não conseguiram melhor que a
quarta posição final, na frente dos
desfalcados açoreanos.

Chaves recebeu o Nacional de Trial numa tarde marcada
pelas temperaturas elevadas mas com o céu carregado a ameaçar
chuva. Foram 43 os pilotos que enfrentaram as oito zonas de
obstáculos – cumpridas por quatro vezes – desenhadas em
terreno com pedras de granito, mas onde a terra bastante seca
entre as pedras condimentava a dificuldade com a sua tração
reduzida.
Na classe principal, Elite, Diogo Vieira fez a diferença ao
ultrapassar 26 das zonas sem qualquer penalização e deixou os
seus colegas de pódio, Filipe Paiva e Javier Piñero, longe dos seus
registos desde a primeira volta. Nos Consagrados foi Manuel
Teixeira o melhor, com apenas cinco pontos perdidos logo no
início, ultrapassando depois 31 zonas sem penalizar, numa clara
demonstração de que está preparado para subir à classe maior e
juntar-se aos pilotos Elite. Leonardo Coimbra foi o 2º classificado
na frente de Sofia Porfirio.
Na Promoção dominaram as senhoras e foi Mariana Afonso a
vencer na frente de Leonor Moreira e Mariana Valente, cabendo a
Duarte Lopes o 4º posto. Sem penalizações terminou Paulo Ballas
Júnior para vencer nos Iniciados, batendo Dinis Sá e Diogo Pereira.
Nos mais pequenos, os Infantis, foi Miguel Garcia o vencedor na
frente de Matias Mesquita e Henrique Lopes.

Moto-Ralis

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

PONTA FINAL DE SUL A NORTE

As últimas jornadas do 21º Troféu Nacional de Moto-ralis Turísticos BMW / Dunlop tiveram
como anfitriões coletividades dos dois extremos do País: Albufeira em outubro e Guimarães
a fechar a temporada.
O TROFÉU NACIONAL DE MOTO-RALIS
TURÍSTICOS regressou ao Algarve após um interregno de três anos! Demonstrando as saudades e o
carinho que os mototuristas têm pelo Moto Clube
de Albufeira, bem como por esta região ímpar, a 14ª
edição da sua imaginativa organização recebeu o
maior pelotão de sempre, com 51 equipas e bem
mais de uma centena de pessoas se consideramos os
motociclistas organizadores, emboscados aqui e ali
para muita brincadeira e patifaria.
Tudo isto decorreu no fim de semana de 7 e 8 de
outubro deste 2017 seco e cheio de sol, péssimo para
a agricultura e pouca floresta ainda existente no País
mas fantástico para a praia, motos e esplanadas. E, para
sermos mais exatos, o convívio deste moto-rali turístico
até começou antes, já que praticamente todos os participantes, do centro e norte do país, se juntaram na 6ª
feira à noite, à mesa, nesta incrível cidade que dá pelo
nome de Albufeira, sede de um concelho que possui
mais de 400.000 camas oficiais para turistas, mais que
toda a região da Madeira, por exemplo. E que estavam
quase todas esgotadas, colocando dificuldades aos
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organizadores para conseguirem alojamento para o
grupo, bem como restaurantes que sentassem tanto
mototurista.
E a passeata decorreu ao sabor do relaxe algarvio,
com calor e sol de fazer inveja a muito verão do norte
de Portugal.
Recordando os “hits” de há 10 anos, o MC Albufeira
reeditou a célebre edição de “Albufeira, Capital do
Turismo” com jogos divertidos e périplos semi-urbanos,
não fugindo muito do epicentro desta espécie de “Las
Vegas portuguesa” mas mostrando também um pouco
dos concelhos de Silves e Lagoa.
Com uma caravana bastante renovada, poucos
tinham vivido a borga de há uma década e os que
tiveram a felicidade de a recordar, fizeram-no com um
sorriso nostálgico, pelas estradecas interiores de Tunes,
Estômbar, Algoz, Barragem do Arade, falésias costeiras
da foz do Arade a Benagil, ou o reboliço exótico de
Ferragudo, Carvoeiro, Oura, Olhos de Água ou a cratera
deste vulcão turístico que é o centro de Albufeira.
Com partida da Praça dos Pescadores, que serviu
de chegada e partida a dois Lés-a-Lés bem recentes,

as duas etapas – que não precisaram de somar mais de
157 km no total – mostraram-nos que há viveiros com
muitos milhares de laranjeirinhas à disposição, que há
quem ainda conserte carroças, que voam rapinas no
castelo de Silves, que os produtos artesanais são de
lamber os beiços na Quinta dos Avós e que o Sítio das
Fontes, nas margens do estuário do Arade, está cada vez
mais apetecível para um mergulho em águas límpidas.
Mas houve mais. Os inevitáveis museus e conventos, zonas naturais protegidas, artesãos e escultores,
combatem-nos o Alzheimer e não deixam morrer as
memórias de como Portugal se fez até aos dias de hoje.
E o Algarve tem muita história, ou este clima fora de
série não atraísse desde sempre os nosso antepassados.
E neste moto-rali os organizadores brindaram-nos
ainda – para além de viagem de comboio urbano –
com a adrenalizante experiência de andar em potente
barco com mais de 400 cavalos e voar sobre as ondas
ao largo de Albufeira. Sim, a voar, a 70 km/h em mar
ondulado, mais os piões e até mergulhos de proa que
ensopavam todos os presentes. Fantástico!
Obrigado ao MC Albufeira por tanta variedade

de momentos e por nos mostrar a sua terra de uma
forma mais cultural. Que para o resto já todos sabem
onde se dirigir…
As noitadas foram valentes e só ficamos com pena
de não experimentar a água do mar que estava a 22
graus… E no final de tanta emboscada montada por vaquinhas, freiras, bispos, fotógrafos camuflados, árabes,
camponesas tatuadas ou de bigode, os “Patos Bravos”,
casal constituído pela Carla e Fernando Silva, voltaram
a estes passeios e às vitórias. Não têm emenda…
A Milai e Pedro Morais, dos Motards do Ocidente,
e os “Correias” completaram o pódio de uma extensa
classificação que incluiu prémios para os melhores
árabes do jantar de sábado e, ainda, sorteio de vouchers
de equipamento BMW.
“Pelos caminhos de Santiago”
No mês seguinte, mais exatamente a 4 e 5 de novembro, subiu-se do Algarve para a Cidade Berço,
onde os Conquistadores Moto Clube de Guimarães
acolheram nova caravana recordista, que contava
com nada menos que 125 equipas compostas por
190 animados participantes, para a última jornada
do 21º Troféu de Moto-ralis Turísticos BMW / Dunlop.
Como habitualmente, a partida é efetuada a partir
do local de chegada do ano anterior, neste caso a
Praça da Alfândega em Vila do Conde, viu partir os
muitos mototuristas que foram apreciar algumas das
atrações turísticas, como o forte de S. João Baptista,
por trajeto bem junto ao mar, a privilegiar os Caminhos
de Santiago. Seguindo depois em direção à Póvoa de
Varzim, passagem por entre estufas agrícolas a caminho
de Fão. Para quem quis, um pouco de divertido off-road
e degustação das especialidades da terra, as “Clarinhas”
e os “Folhadinhos”. Uma maravilha!

De novo na estrada para ir até à casa do “pai” dos
moto-ralis que, uma vez mais, voltou a receber a visita
dos mototuristas para apreciar a maior área verde da
cidade de Esposende. Com a “bênção divina” presente,
procurou-se acertar no jogo dos ninhos e com mais
ou menos jeito rachar lenha! O miradouro de Nª Srª da
Paz, no monte com o mesmo nome, encantou pela
sua fantástica vista sobre a diversidade do litoral de
Esposende. As saborosas bifanas do Paulinho e uma
sopa à maneira, aguardavam a caravana para depois
se pegar no “extintor” e apagar o “incêndio” causado
pelo procurado Rui de Góis! Não há melhor do que a
boa disposição dos moto-ralis! Ainda a visita ao Castro
de S.Lourenço, com data lá pelo séc.IV a.C. e siga para
o Mosteiro do Senhor do Bom Jesus em Fão, onde a
caravana foi recebida por simpáticos e bem trajados
“peregrinos” de Santiago para pergunta surpresa e
visita, com direito a receber a fita do peregrino!
Após almoço em São Pedro de Rates, com visita
ao emblemático mosteiro e o museu, os mototuristas continuaram por pitoresco percurso, seguindo
também os caminhos de Fátima, cruzando-se aqui
e ali com os peregrinos que se dirigem a Santiago de
Compostela. Depois de um percurso alternativo de
fora de estrada, tempo para estrelar o ovo, juntar à
bifana, “molhar o bico” e conviver. Que vida tramada
esta de ser mototurista!
Seguiu-se o jantar em unidade hoteleira onde a
caravana ficou muito bem instalada, houve sorteio
de bons equipamentos para motos e não só. Ficou-se
também a saber quais os mais regulares desta primeira
etapa. O dia seguinte prometia, bem cedo, mais ação,
passeio e descoberta dum País sempre admirável!
Após passagem pela imponente Ponte D. Zameiro,
datada de 1185, sobre o rio Ave, a caravana chegava a

Leça do Balio para a visita à fábrica de cerveja Unicer,
com início de laboração no longínquo ano de 1890, e
ao Mosteiro de Leça do Balio, rico em história ligada à
Ordem dos Hospitalários. Já na reta final rumou-se ao
Porto, cidade que deu nome a Portugal, para conhecer o
trabalho notável da Associação dos Albergues Noturnos
do Porto e fazer o retrato de família!
Após almoço no restaurante que se encontra no
antigo armazém-mostruário da Fábrica de Cerâmica
das Devesas, de 1890, com a sua bela fachada em estilo
neo-árabe, foi tempo de conhecer, em ambiente de
grande confraternização e amizade, os mais regulares do moto-rali e respetivo troféu. Do moto-rali os
mais regulares foram o Hélder Alexandre e a Iliana
Pereira, seguidos do Vitor Olivença do Moto Clube de
Albufeira, com o Augusto Santos e a Júlia Carneiro dos
Conquistadores M.C. de Guimarães a fechar o “pódio”.
No troféu os Conquistadores de Guimarães arrebataram o primeiro lugar por clubes, com 70 equipas
participantes ao longo da época, seguidos pelo Moto
Clube do Porto com 36 equipas e pelo Moto Clube
de Albufeira com 33 equipas. Os vencedores do 21º
Troféu Nacional de Moto-ralis Turísticos foram o João
e a Carla Krull, do Moto Clube de Albufeira, seguidos
pelo Vitor Olivença também do M.C. de Albufeira. O
Hélder Alexandre e a Iliana Pereira finalizaram o pódio.
A Comissão de Mototurismo da F.M.P. aproveita
para agradecer todo o esforço e dedicação dos clubes
organizadores, bem como o importante apoio de todas
as entidades públicas e privadas e patrocinadores.
Agradecimento especial a todos os participantes, pelo
fantástico ambiente que ajudaram a criar, ao longo destas inesquecíveis jornadas que compuseram o troféu. O
próximo ano promete mais e bons passeios mototurísticos. Viva o 22º Troféu de Moto-Ralis Turísticos. Até lá!
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Enduro

Texto: Pedro Mariano / Com. de Enduro F.M.P. Fotos: Pedro Meira

Os dois dias do Enduro de Águeda confirmaram a invencibilidade de Diogo Ventura e sagraram os
Campeões e vencedores de troféus ainda por apurar

JORNADA DUPLA A FECHAR

A edição 2017 do Campeonato Nacional de Enduro terminou com uma ronda de dois dias em
Águeda. Eis o balanço da prova e da temporada que agora finda.
A SÉTIMA E ÚLTIMA JORNADA do Campeonato
Nacional de Enduro 2017 foi realizada na zona da
Bairrada, em Águeda, onde o ACTIB recebeu a caravana nacional nas margens do Rio Vouga. Com efeito,
após a anulação da Figueira da Foz o Campeonato
necessitava de mais um dia de pontuação, e foi o ACTIB
que o compensou com a sua prova de dois dias no
término do Campeonato. Os nossos agradecimentos.
A derradeira jornada de 2017 e segunda de dois
dias nesta temporada foi brindada com dois dias de
sol outonal e temperaturas improváveis para a época
do ano, o que, aliado à já natural dificuldade dos trilhos
de montanha da região, resultou numa prova com
um grau de dificuldade e exigência elevado. Para o
segundo dia de prova o Júri decidiu eliminar a meia
volta para as classes Elite e Open e uma volta completa
para as classes de Verdes, decisão esta que se mostrou
acertada e do agrado de todos os presentes. Tudo
foi pensado e repensado para amenizar o traçado,
mas era de facto impossível contornar parte deste e,
em simultâneo, manter as mesmas condições para
todos os concorrentes. O percurso era cerca de 80%
de formato novo, contrastando com as especiais
que, embora com algumas alterações, mantinham
8 MOTO

as mesmas localizações do ano anterior.
Este 3º Enduro de Águeda era composto por um
percurso de 48 km, que se desenrolava pelos trilhos
a oeste da cidade, onde estavam incluídas uma EX
(1,5 km) junto ao Mercado / Paddock, uma ET (4,8 km)
junto da Nacional Nº1, uma CT (5 km) na Pista de MX
do Casarão e três Controlos Horários.
Em relação às Especiais, a Cross Test, como referido,
voltava à pista de Motocross do Casarão, a Enduro Test
estava junto à estrada Nacional 1 e a Extreme era junto
ao Mercado. Todas elas eram de um nível muito elevado,
sendo a CT a utilizada no ano passado, com algumas
derivações na pista do Corssódromo, aproveitando
ainda o terreno contíguo a esta numa extensão de
5 km. Foi uma das especiais que sofreu muito com o
imenso pó existente e que não se dissipava. A ET, com
uma extensão de 4,8 km, estava situada no mesmo local,
sendo, no entanto, mais comprida e menos enrolada
do que em 2016. Por fim, a EX era também em local
similar ao de 2016, mas mais longa e fluída, contendo
alguns obstáculos que foram fazendo a diferença.
Como já comentado anteriormente, todas eram de
excelente qualidade, técnicas e com boa extensão,
perfazendo um bom tempo cronometrado por volta.

Estiveram à partida neste Enduro de Águeda um
total de 161 pilotos, com 119 presentes à chegada.
O Paddock e Parque Fechado, embora situado
na mesma área, funcionou muito melhor que no ano
passado, aproveitando as excelentes condições do
local da Agitágueda - Parque alcatroado, luz e água
disponível. As verificações administrativas e técnicas
foram feitas no mesmo local. Este é um clube a denotar
vontade de bem organizar eventos de Enduro, os
nossos parabéns!!
Num balanço geral da temporada, esta foi,
sem dúvida, uma época de grande qualidade
organizativa e competitiva. Notou-se que os clubes
organizadores esforçaram-se para aumentar o nível
das suas corridas, tanto na qualidade de percursos
como nas especiais e paddocks para melhor receber
a caravana do Campeonato Nacional. Foi também um
ano marcado pela ausência de chuva, a contrastar com
2016 onde 80% das provas foram molhadas, trazendo
naturalmente mais alegria no paddock.
Os nossos parabéns aos organizadores, esperando
que este esforço e dedicação se mantenha em todos
que farão parte do calendário de 2018.

Em relação a resultados, a nível internacional,este
ano não tivemos nenhum piloto a fazer o Mundial
de Enduro por completo, mas sim esporadicamente
- Diogo Ventura esteve presente em três provas na
classe GP e Tomás Clemente fez duas rondas integrado
na Classe Youth.
No Mundial de Super Enduro, Diogo Vieira conseguiu um 7º lugar na Classe Prestige, e marcámos
presença no Europeu de Enduro com uma comitiva
de três pilotos: Tomás Clemente, André Martins e Rita
Vieira. O primeiro conseguiu um 12º lugar na Classe
Under 20, o segundo fez um 17º posto na Juniores 1 e a
Rita um 8º lugar nas Senhoras. Luís Oliveira continuou
a marcar presença no Campeonato Brasileiro, onde
foi Campeão Absoluto.
Nos ISDE, disputados em França, estivemos ao
mais alto nível. A Seleção Sénior - composta por
Diogo Ventura, Luís Oliveira, João Vivas e Gonçalo
Reis - conseguiu um brilhante 4º lugar, igualando a
melhor classificação de sempre, conseguida em 1999
na prova realizada com sede em Coimbra. Em relação
à Seleção Júnior, composta por André Martins, Tomás
Clemente e Manuel Teixeira, cedo ficaram sem um
elemento, o que veio a condicionar de imediato uma

melhor classificação, terminando na 13ª posição. Pela
primeira vez estivemos presentes com as Senhoras e
estas não desiludiram. Flávia Rolo, Rita Vieira e Bruna
Antunes conseguiram, na sua estreia, um 7º lugar, e
eram ainda premiadas com o Troféu Watling para a
Equipa Revelação. Os meus parabéns aos pilotos pelos
resultados, dignidade e profissionalismo demonstrado
nas suas incursões pelo Mundo. Estamos certamente
no caminho correto.
A nível Nacional, Daniel Carracedo venceu a Classe
EliteI batendo Fernando Ferreira e André Mouta. Diogo
Ventura venceu invicto a Elite II suplantando João Vivas
e Gonçalo Reis, dominando também por completo a
tabela do Absoluto. Manuel Teixeira ganharia a Open
a Tomás Clemente e Norberto Teixeira, tudo ficando
decidido na última prova. Nos Veteranos, Nuno Freitas
bateu Albano Mouta e António Oliveira também na última prova, enquanto que, nas Senhoras, Bruna Antunes
levaria de vencida Rita Vieira e Sofia Porfírio, sagrando-se assim a primeira Campeã Nacional Feminina em
Portugal. Nos Troféus Nacionais, os Verdes I foram
ganhos por Renato Silva, que bateu Vasco Salema e
Abel Carballas. Nos Verdes II ganhou Márcio Antunes,
sendo secundado por Leandro Fernandes e Pedro

Rafael e, na classe Verdes III, Ricardo Wilson dominou
face a Bruno Magalhães e Leonel Mendes. Nos Super
Veteranos ganhou Alcides Calçada a Fernando Sousa
e Pedro Sarreira. A Youth Cup foi ganha por Renato
Silva, batendo Vasco Salema e João Campos, enquanto
que a Enduro Cup foi vencida por João Pedro Silva,
com Frederico Rocha e Gonçalo Salgado a ocuparem,
respetivamente, o 2º e 3º lugares finais. Mais uma vez
,os nossos parabéns pela excelente época!
Foi, na nossa opinião, um Campeonato de elevada
qualidade, muito bem disputado e com organizações de nível superior. A Comissão de Enduro da
F.M.P. encontra-se neste momento a trabalhar no
Campeonato de 2018, querendo desde já agradecer
por toda a dedicação e empenho durante a época
aos elementos desta: Carlos Gouveia, Daniel Jordão,
António Pego e, em part-time, Miguel Morais.
Resta-me agradecer aos patrocinadores que nos
acompanharam durante mais uma época, nas empresas CFL – Off Road, 4MX / Technomousse, Red Bull,
Irmãos Sousa Lda. / Clínica Saúde, Polisport, AJP Motos,
Kenny, SP-Graphics, CrossPro e Eni Lubrificantes.
Muito obrigado.
Viva o Enduro!
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Super Enduro

Texto: Pedro Mariano / Com. de Enduro F.M.P. Fotos: Pedro Meira

Entrevista

Texto: M.P. Fotos: Pedro Meira

UM FINAL EM FESTA
UM CAMPEÃO VERSÁTIL!

O Campeonato Nacional de Super Enduro terminou
em festa com duas rondas no norte do País, cabendo
o título Prestige a Diogo Vieira.
NA PONTA FINAL do terceiro Campeonato
Nacional de Super Enduro, agora patrocinado
pela firma BARCENOL através dos seus produtos
BRADOL – Racing Oil e BRUGAROLAS, a competição
prosseguiu para Baltar e para o seu Kartódromo,
fechando-se a época 2017 em Fafe.
Na quarta prova do ano, em Baltar, o clube
aproveitou as excelentes condições do Kartódromo
local para efetuar uma pista bem desenhada, com
variados obstáculos instalados e bons meios técnicos, mostrando-se apenas um pouco curta no
tempo cronometrado por volta. Tudo isto resultou
em mangas bem disputadas de Super Enduro,
ajudando a uma excelente noite de competição e
com uma boa afluência de público.
Em relação à pista, apenas uns retoques, havendo necessidade de rega contínua para que
se conseguisse uma total ausência de pó e uma
iluminação suficiente, mas a melhorar. De salientar
o cuidado colocado na proteção da boa moldura
de público existente, bem como a colocação do
paddock em local alcatroado para dar as melhores
condições aos pilotos. O Paddock e Verificações
estavam colocados na pista de autocross adjacente
à de Super Enduro, com condições suficientes mas
a melhorar para uma próxima corrida (mais iluminação e corrente elétrica para todos os participantes.)
Registaram-se pequenos acidentes, com um mais
grave do piloto Norberto Teixeira que obrigou a uma
bandeira vermelha na segunda manga, felizmente
no final sem consequências para o piloto.
No cômputo geral, estivemos na presença de
10 MOTO

uma boa noite de corridas, onde as lutas entre
classes foram uma constante. Referência ainda
para o facto de terem alinhado em Baltar um total
de 27 pilotos, divididos pelas categorias Prestige
(5), Open (9) e Hobby (13).
De Baltar continuámos no Norte, onde os
Restauradores da Granja se estreavam nas lides
de Super Enduro organizando em Fafe a final do
Campeonato. E que excelente estreia e final! Com
efeito, tanto o local da pista como o desenho da
mesma, os obstáculos colocados, a competição nas
diversas mangas e a afluência de pilotos e público
foram excelentes.
Todas as modificações efetuadas na pista resultaram em pleno, com total ausência de pó e com
boa iluminação em toda a sua extensão, resultando
em pleno para ajudar a um excelente espetáculo de
Super Enduro, onde foram conhecidos os vencedores da época de 2017. Voltaram a estar presentes
27 pilotos, repartidos pelas categorias Prestige (5),
Open (7) e Hobby (15).
O Paddock e o local das Verificações estavam
colocados no pavilhão multiusos adjacente à pista,
com excelentes condições para toda a caravana,
salientando ainda o cuidado posto na proteção
do público presente. Tratou-se de uma excelente
jornada de Super Enduro!
Neste terceiro ano de existência desta espetacular modalidade, esperavam-se intensas e saudáveis lutas, tendo a Comissão procurado adaptar
a modalidade à nossa realidade, introduzindo as
alterações que clubes organizadores, pilotos e pa-

O balanço da época finda e os planos de Diogo Vieira para a próxima temporada,
numa curta entrevista à Moto Portugal.

trocinador, num todo, assim entenderam. O número
de pilotos foi aquém do esperado, principalmente
na classe Prestige, que via dois dos seus principais
candidatos sofrerem lesões antes do campeonato
começar. Uma pena e algo que esperamos não
volte a acontecer em 2018.
Em relação a resultados, a nível internacional
este ano tivemos um piloto no Mundial de Super
Enduro, Diogo Vieira, que conseguiu um 7º lugar
na Classe Prestige. A nível Nacional, Diogo Vieira
venceu a Classe Prestige batendo João Ribeiro e
André Mouta. Márcio Barbosa levou de vencida
Albano Mouta e David Pinto na classe Open. Mais
uma vez os nossos parabéns a todos pela excelente
época!!
Os meus mais sinceros agradecimentos a todos
os clubes envolvidos bem como aos elementos da
Comissão, Serafim Nunes e Hugo Bastos, e parabéns pelo trabalho e resultados alcançados por
todos os pilotos.
Um agradecimento, em nome pessoal e da comissão, ao patrocinador oficial – BARCENOL com as
suas marcas BRADOL – Racing Oil e BRUGAROLAS,
por se terem associado ao Campeonato. Viva o
Super Enduro!

CAMPEÃO NACIONAL DE TRIAL E SUPER
ENDURO EM 2017, resultados de topo no Enduro e
participações em rondas do Mundial de Super Enduro
e provas internacionais de Hard Enduro, Diogo Vieira é
um piloto que alia ao seu enorme talento uma grande
versatilidade a nível desportivo, pelo que, ao cabo
de uma temporada bastante preenchida, quisemos
fazer um curto balanço da temporada finda para o
piloto portuense, bem como saber os seus planos
para 2018, que começam já com mais uma incursão
no Campeonato do Mundo de Super Enduro.
Moto Portugal - Chegámos ao fim de uma
época que terá sido a tua mais intensa de sempre. Nacional de Enduro, Mundial e Nacional de
Super Enduro, Nacional de Trial e algumas provas reputadas de Hard Enduro, como o Erzberg.
Dois títulos nacionais e muita rodagem adquirida. Acabas 2017 satisfeito?
Diogo Vieira – Sim, acabo a temporada de 2017
bastante satisfeito pelos títulos conseguidos mas,
principalmente, pela experiência que adquiri nas
provas internacionais e que será bastante útil na
época de 2018.
M.P. - Se pudesses escolher apenas uma
modalidade específica para apostares a fundo,
qual seria?
D.V. - Não é muito fácil escolher. Por um lado,

adoro o Trial mas já sou um pouco velho para ser
competitivo; por outro lado, a intensidade e a
disputa ombro a ombro do SuperEnduro e das
Extremes é viciante.
M.P. - Tal como o Jarvis, o Blazusiak ou muitos
outros, fica provado que o Trial é uma escola
essencial para as provas de Hard Enduro?
D.V. - Sem dúvida, o Trial é uma excelente escola
de condução e essencial no Hard Enduro, pois cada
vez o nível está mais alto, com provas mais duras
e obstáculos mais difíceis, onde são essenciais as
técnicas de controlo de embraiagem e movimentações de corpo que se aprendem no Trial.
M.P. - Segues algum plano de treino específico, ou apenas o facto de andares tanto de

moto mantém-te na forma necessária?
D.V. - No Trial não fazia preparação física, mas
no Enduro a parte física é bastante importante e,
então, tenho vindo cada vez mais a desenvolver
a parte do treino fora da moto, que é onde ainda
sou bastante fraco e onde penso estar a grande
diferença para os meus adversários.
M.P. - O que é que tens planeado para 2018?
Algo mais focado numa disciplina em particular, ou um programa semelhante ao do ano
que passou?
D.V. - O meu plano para 2018 será semelhante
ao de 2017, mas vou utilizar o que aprendi nesta
época de 2017 para fazer uma gestão de tempo e
esforço mais inteligente.
M.P. - No geral, e sem falar apenas na próxima
época, a tua carreira dirige-se para alguma
direção em particular? E, já agora, os raides
africanos nunca te apelaram?
D.V. - Penso que o meu futuro passará pelo Hard
Enduro e provas semelhantes. Quanto aos raides
africanos, acho que estes seduzem qualquer um,
mas dada a minha escola do Trial, onde a velocidade
máxima não ultrapassa os 10 km/h, não sei andar
rápido, o que é essencial para se ter uma carreira
bem sucedida nos raides.
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Velocidade

Texto: Gabinete Imprensa FMP/MP Fotos: Hellofoto

Patrick Costa venceu no Estoril IV entre as 85GP, enquanto
Kiko Maria (nº4, na foto da esquerda) se estreou a ganhar
nas Pré-Moto3/125GP

CAMPEÕES NO ESTORIL

Dois grandes fins de semana de competição no Autódromo do Estoril encerraram
em outubro o Campeonato Nacional de Velocidade 2017.
Com a anulação de mais uma ronda inicialmente
prevista para Braga, acabaram por ser dois os fins de
semana em que, no mês de outubro, o Autódromo
do Estoril recebeu as duas derradeiras jornadas do
Nacional de Velocidade.
A meio do mês, num fim de semana de muito calor,
eram alguns os títulos que podiam ficar resolvidos logo
neste penúltima ronda, Estoril III, em particular os das
duas classes principais, Superbike e Superstock 600.
Em Superbike, uma queda violenta de Rui Reigoto
no sábado deixou o líder do campeonato bastante
dorido mas, mesmo assim, a sua equipa recuperou a
Yamaha R1 nº22 e, no dia seguinte, Reigoto conseguiu
alinhar numa corrida em que venceu Tiago Magalhães,
quebrando assim a invencibilidade de Rui Reigoto,
numa época em que tinha ganho as seis primeiras
corridas consecutivamente. No entanto, diminuído
fisicamente, o seu 4º posto – atrás ainda de André
Pires e Romeu Leite, que acompanharam Magalhães
ao pódio – foi suficiente para que o piloto da Yamaha
assegurasse, a uma jornada do fim, o seu 8º título
nacional (sexto no CNV, a que se somam dois títulos
de Resistência). Outro dos candidatos aos lugares da
frente, Rui Marto, viria a sofrer uma queda que obrigou
à interrupção da corrida. Nas Superstock 600, Ivo Lopes
venceu a garantiu também o título nacional nesta
classe, fazendo a dobradinha para a Yamaha nas duas
princiais categorias do CNV.
Animadas foram também as duas corridas reservadas às classes de menor cilindrada do campeonato,
uma em cada dia, com as 125GP/Pré-Moto3 e as 85GP/
Moto4 a correrem, como habitualmente, em conjunto.
Angel Dominguez arrancou da ‘pole’ para liderar até ao
final em qualquer um dos dias e recuperar importantes
pontos para um campeonato de 125GP/Pré-Moto3 que
seria decidido apenas no fecho de época.
Na categoria de 85GP, também Gonçalo Ribeiro
venceu em ambos os dias, com Patrick Costa e Nuno
12 MOTO

Regadas a alternarem no 2º posto.
O fim-de-semana contou igualmente com duas
rondas elegíveis para o Troféu ENI – Taça Luís Carreira
(em conjunto com a Zcup Kawasaki) e outras tantas para
Copa Dunlop Motoval. Rui Felisberto foi o vencedor de
ambas as corridas Open na TLC e assegurou já a primeira
posição final na classe, ao contrário da SBK, ganha por
Ricardo Almeida na primeira corrida e João Trancoso
na segunda, com a liderança a ficar ainda nas mãos de
Eduardo Cabreira. Nas Supersport João Vieira venceu
as duas corridas e também garantiu o primeiro lugar
final no troféu, com Albert Vismaier a ser o vencedor
nas Sport e assumir vantagem para o fecho de ano.
Na ZCup Frederic Bottoglieri venceu ambas as corridas e sagrou-se vencedor da competição promovida
pelo igualmente piloto Paulo Vicente, enquanto que
na Copa Dunlop Motoval Jesus Macarro venceu as
corridas na classe 1, reservada às 600 cc, e na classe 2 as
vitórias dividiram-se entre João Silva e Filipe Lourenço.
Duas semanas depois, o Autódromo do Estoril
voltou a receber o CNV para o fecho da temporada,
numa jornada que, no somatório de todas as categorias, teve nada menos que 122 pilotos inscritos. Mais
um fim-de-semana de temperaturas elevadas, boas
corridas e público a comparecer em registo positivo, tal
como tinha acontecido na prova anterior, organizada
igualmente pelo Motor Clube do Estoril. Desta feita,
juntamente com os pilotos das diversas categorias de
Campeonato e troféus, estiveram igualmente em pista
os concorrentes da Oliveira Cup nas suas vertentes
Mini-GP e Naked, que fecharam também a sua temporada e abrilhantaram ainda mais este fecho de época.
Nas SBK foi Tiago Magalhães quem assinou mais
uma ‘pole’, vendo-se passado por Rui Reigoto logo no
início da corrida, iniciando ambos um duelo que os
levou até à bandeira de xadrez, com o recém-sagrado
Campeão Nacional a vencer com escassos 0,8s de mar-

gem sobre Magalhães, que se despediu oficialmente
da placa nº1 conseguida em 2016. Stephen Carmichael
venceu nas Superstock 600 no final de uma corrida
onde foi o único sobrevivente desta classe e na qual
o novo campeão, Ivo Lopes, esteve ausente por estar
a disputar a prova de encerramento do CEV em Jerez
de La Frontera.
Nas sempre animadas classes mais pequenas, com
17 pilotos em pista, nas 125GP/Pré-Moto3 Francisco
“Kiko” Maria estreou-se a vencer, com mais de 5 segundos de vantagem sobre Angel Dominguez, que
assegurou o título. Nas 85cc Patrick Costa bateu na
linha de meta Diogo Regadas, separados por escassas
83 milésimas.
A corrida de Clássicas foi palco de mais uma vitória
de Bernardo Villar, que falhou por completo o arranque e, a duas voltas do final, assumiu a 1ª posição, até
então nas mãos de Rodrigo Amaral que foi igualmente
ultrapassado por António Machado, 2º atrás de Villar,
com Amaral a fechar o pódio. Tom Thompson foi 4º
na linha de meta e vencedor na classe C1.
No Troféu ENI – Taça Luís Carreira as vitórias a ficaram
nas mãos de Fernando Mercier, João Trancoso, Paulo
Costa e João Vieira nas respetivas classes (Open, SBK,
Sport e SS) na 1ª corrida, para na 2ª manga serem
Fernando Mercier, Ricardo Almeida, Paulo Costa e João
Vieira os melhores. Na Kawasaki ZCup Miguel Sousa
venceu a segunda corrida e Bernardo Pereira a primeira.
Na Copa Dunlop Motoval Jesus Macarro e João
Silva foram os vencedores no sábado, com Macarro a
repetir a dose no domingo, sendo Alexandre Rosado
desta feita o melhor na classe 2.
Finalmente, na Oliveira Cup, pela primeira vez a
sair dos kartódromos, Pedro Fraga venceu nas MiniGP
com apenas 77 milésimas de diferença para Tomás
Alonso, cabendo a vitória nas Naked a André Pereira,
numa corrida onde estiveram 25 irrequietas Rav em
pista, nas versões MiniGP e Naked.

Supersport 300 são novidade para 2018
Após o sucesso que se verificou na temporada
finda com o Campeonato do Mundo de Supersport
300, classe que integrou o programa do Mundial
de Superbike, a Federação de Motociclismo de
Portugal revelou que esta classe fará parte do
Campeonato Nacional de Velocidade na época
de 2018, adotando o regulamento FIM para esta
categoria.
Na apresentação desta classe, efetuada
durante o encerramento do CNV no Estoril, no
final de outubro, estiveram presentes também as
máquinas que podem vir a ser utilizadas no referido
campeonato, oriundas da Honda, KTM, Kawasaki
e Yamaha, cujos representantes em Portugal estão
igualmente envolvidos no projeto - com condições
especiais de aquisição das mesmas mesmas para
os pilotos que assim o desejem. Igualmente em
exposição esteve a nova Benelli 302R, moto que
está ainda a ser alvo de processo de homologação
por parte da FIM, podendo posteriormente ser uma
escolha para os pilotos. Já utilizadas em 2017 na

competição, as Yamaha YZF-R3 e Honda CBR500R
não sofrem alterações para 2018, ao contrário da
Kawasaki, que colocará em pista a nova Ninja 400
recentemente apresentada em Tóquio e ás quais se
junta a KTM RC 390, que não esteve no Mundial no
seu ano de estreia mas estará em 2018.
O Campeonato nacional SSP 300 estará aberto
a pilotos com idades entre os 15 e os 28 anos,
sendo que as motos a utilizar terão que cumprir os
parâmetros FIM quanto a peso e regime de rotação,
sendo estas limitadas pelo ‘quick-shifter’ que será
igualmente comum a todas as máquinas. Distinta
será a utilização da centralina e cablagens, que no
caso do campeonato luso serão os componentes
originais. Os pneus serão os Dunlop, como
acontece noutros campeonatos nacionais.
Com esta proximidade pretende-se uma
facilidade maior em termos de participações
internacionais para os portugueses, incluindo o
Mundial. O regulamento completo pode ser já
requisitado junto da FMP.
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Resultados Desportivos
10º/12º/15º/13º
14º/-

SUPER VETERANOS

Campeonato Mundial de Velocidade – Moto2
15ª prova – G.P. Japão / Motegi
7º

2º/1º
1º/2º
3º/3º
4º/4º
6º/5º
5º/-

Miguel Oliveira (KTM)

16ª prova – G.P. Austrália / Phillip Island
1º

Miguel Oliveira (KTM)

17ª prova – G.P. Malásia / Sepang
1º

1º/1º
2º/2º
3º/3º
4º/-

Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato Mundial de Ralis Todo-o-Terreno
5ª prova – OiLibya Rally / Marrocos
8º
11º

1º/1º
2º/2º
3º/3º
4º/-

Campeonato Europeu de Supercross
Polónia / Gdansk

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

António Maio (Yamaha) 1º TT2
Luís Oliveira (Honda) 2º TT2
Mário Patrão (KTM) 3º TT2
Salvador Vargas (KTM) 1º TT3
Luís Teixeira (Yamaha) 2º TT3
Fernando Ferreira (Yamaha) 1º TT1
Martim Ventura (Yamaha) 2º TT1
Bernardo Megre (KTM) 3º TT1
Rodrigo Filipe (Yamaha)
Diogo Ventura (Honda)
António Pereira (Yamaha)
Bruno Borrego (KTM) 3º TT3
Tiago Lopes (Yamaha)
João Moura (Husqvarna)
Abel Carreiro (KTM)

QUADS
1º
2º
3º
4º
14 MOTO

Roberto Borrego (Yamaha)
Filipe Fernandes (Kawasaki)
Vítor Caeiro (Yamaha)
Marco Cardoso (Yamaha)

Rita Vieira (Beta)
Bruna Antunes (KTM)
Flávia Rolo (KTM)
Sofia Porfírio (Husqvarna)

ENDURO CUP

4º (SX1) Hugo Basaúla (Kawasaki)

3º/1º/1º Nuno Rego (Husqvarna)
1º/2º/2º Luís Ferreira (Husqvarna)
2º/4º/3º Nuno Pinto (Husqvarna)
4º/3º/4º Tiago Dias (TM)
6º/5º/5º Ivo Franco (Husqvarna)
7º/6º/6º Sérgio Rego (Honda)
5º/7º/7º Hugo Silva (Aprilia)
8º/9º/9º Bruno Alexandre (KTM)
9º/8º/8º Sebastian Gil (KTM)
10º/10º/10º Carlos Correia (Kawasaki)
11º/11º/11º Fernando Freitas (TM)

Renato Silva (TM)
Vasco Salema (KTM)
João Campos (Husqvarna)
João Queirós (Yamaha)

SENHORAS

Joaquim Rodrigues (Hero Speedbrain)
Mário Patrão (KTM)

Campeonato Nacional de Supermoto
Fase final / 3ª prova – Fátima

Alcides Calçada (Honda)
Pedro Sarreira (Yamaha)
Francisco Costa (n.d.)
Fernando Sousa (KTM)
Juan Caballero (KTM)
Ulisses Rossa (Beta)

YOUTH CUP

Miguel Oliveira (KTM)

18ª prova – G.P. Com. Valenciana / Valência
1º

José Pereira (Sherco)
Enrique Pacheco (Sherco)
Jorge Jesus (TM)
Paulo Amado (Beta)

5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Joni Fonseca (Yamaha)
Filipe Silva (Suzuki)
Duarte Morgado (Suzuki)
Fábio Ferreira (Yamaha)
Marco Pedroso (Yamaha)
Cristobal Hernandez (Honda)
Fernando Cardoso (Yamaha)
Miguel Esteban Plo (Yamaha)
Javier Calomarde (KTM)
Miguel Conde (Yamaha)
Carlos Ferreira (Yamaha)

SSV
1º Ruben Faria / Pedro Velosa (Can-Am) 1º TT1
2º Stéphane Peterhansel /Andrea Peterhansel
(Yamaha) 1º TT2
3º Bruno Martins / Eurico Adão (Can-Am) 2º TT1
4º David Assunção (Can-Am) 3º TT1
5º Álvaro Oliveira / Rui Cascalho (Yamaha) 2º TT2
6º Mário Ferreira (Can-Am) 1º Vet.
7º Pedro Grancha / Tomás Neves (Can-Am)
8º Mário Franco / Luís Engeitado (Yamaha) 3º TT2
9º Vítor Santos / José Pereira (Can-Am)
10º Pedro S. Mendes / Vítor Mendes (Can-Am)
11º Lourenço Rosa / Luís Ramalho (Can-Am)
12º António Ferreira (Yamaha)
13º Roberto Viñaras (Yamaha)
14º Ghislain de Mevius / Johan Jalet (Yamaha)
15º Nuno Matias / António Cuco (Can-Am)

Campeonato Nacional de Enduro
7ª prova – Águeda
ELITE
1º/1º
2º/2º
3º/7º
4º/6º
5º/5º
6º/8º
7º/8º/9º/3º
-/4º

Diogo Ventura (Honda) E2
Gonçalo Reis (KTM) E2
Diogo Vieira (Beta) E2
André Mouta (KTM) E1
Fernando Ferreira (Yamaha) E1
Daniel Carracedo (Honda) E1
Fábio Pereira (Yamaha) E1
João Hortega (Sherco) E2
João Vivas (KTM) E2
André Martins (Suzuki)

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

Manuel Teixeira (Husqvarna)
Tomás Clemente (KTM)
Norberto Teixeira (Yamaha)
João H. Santos (TM)
Fernando Sousa Jr. (KTM)
Elias Rodrigues (Yamaha)
Marco Correia (Sherco)
Marcelo Lourenço (Husqvarna)
Filipe Conceição (KTM)
Tiago Silva (TM)

VERDES
1º/1º
2º/2º
3º/3º
4º/4º
10º/5º
7º/8º
8º/10º
11º/9º
14º/6º
9º/11º
5º/6º/15º
12º/14º
-/12º
-/13º
13º/15º/-

Renato Silva (TM) V1
Márcio Antunes (Sherco) V2
Vasco Salema (KTM) V1
Bruno O. Magalhães (Beta) V3
Ricardo Wilson (TM) V3
João M. Rafael (KTM) V1
Diogo Lopes (KTM) V3
João C. Pinto (Husqvarna) V1
Leonel Mendes (Sherco) V3
Pedro Rafael (KTM) V2
Diogo A. Nogueira (KTM) V2
Hélder Oliveira (Sherco) V2
Pedro Teixeira (Sherco) V2
André Miranda (Yamaha) V2
Ricardo Barbosa (Sherco) V2
Leandro Fernandes (KTM) V2
Nuno Brandão (Honda) V1

VETERANOS
1º/1º
3º/2º
2º/3º
4º/4º
5º/5º
6º/7º
8º/8º
7º/10º
9º/9º
-/6º
11º/11º
13º/12º

António Oliveira (Yamaha)
Nuno Freitas (KTM)
Albano Mouta (KTM)
Filipe Abreu (KTM)
Diogo Salema (KTM)
Pedro Rodrigues (Beta)
Oscar Araújo (Beta)
Oscar M. Teixeira (Beta)
Tony Carvalho (Beta)
José L. Domingues (Husqvarna)
Marco A. Soares (KTM)
Gabriel Seco (Beta)

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

João P. Silva (Beta)
Frederico Jesus (AJP)
Gonçalo Salgado (Sherco)
Nuno Barradas (AJP)
Miguel Saraiva (AJP)
Mateus Cêpa (AJP)
André Azenha (Honda)

VINTAGE
1º/1º
-/2º

Nuno Rocha (Honda)
Luís Antunes (Kawasaki)

Campeonato Nacional de Velocidade
5ª prova – Estoril III
SUPERBIKE
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Tiago Magalhães (Aprilia)
André Pires (Kawasaki)
Romeu Leite (Yamaha)
Rui Reigoto (Yamaha)
Ricardo Lopes (Kawasaki)
Eusébio Nogueira (Yamaha)
Tony Costa (Yamaha)
Mário Alves (Yamaha)
José Ribeiro (Honda)
Gonçalo Ferreira (Yamaha)

SUPERSTOCK 600
1º
2º
3º

Ivo Lopes (Yamaha)
Stephen Carmichael (Kawasaki)
João Leandro (Honda)

125GP / PRÉ-MOTO3
1º/1º
2º/4º
5º/2º
4º/3º
6º/6º
3º/-/5º
8º/7º
9º/9º
7º/-

Angel Dominguez (Honda)
Vasco Esturrado (Moriwaki)
Kiko Maria (Beon)
Tomás Alonso (Moriwaki)
João Marinho (Beon)
David Ferreira (Minarelli)
Paulo Leite (Beon)
Diogo Pires (Beon)
Pedro Fraga (Metrakit)
Rui Afonso (Honda)

85GP / MOTO4
1º/1º
2º/4º
3º/3º
-/2º

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

Outubro/Novembro

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

Albert Vismaier (Kawasaki)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SS
1º/1º
3º/2º
4º/3º
2º/-

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

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – OPEN
1º/1º
2º/2º
3º/3º
4º/4º
5º/5º

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

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SBK
3º/1º
2º/3º
1º/6º
4º/4º
5º/5º
-/2º

João Trancoso (Suzuki)
José Teixeira (Aprilia)
Ricardo Almeida (Suzuki)
Eduardo Cabreira (Aprilia)
Nelson Saldanha (Suzuki)
João Quelhas (Ducati)

KAWASAKI ZCUP PT
1º/1º
Frederic Bottoglieri
2º/3º
Miguel Sousa
3º/4º
Pavel Bogdanov
5º/5º
Joaquim Boavida
-/2º
Paulo Vicente (*)
4º/Duarte Amaral (*)
(*) moto partilhada

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

Jesus Macarro (Yamaha)
Daniel Rodriguez (Yamaha)
Jaime Coelho (Suzuki)
Tiago Nogueira (Honda)
Fernando Merchan (Yamaha)
Sérgio Leitão (Honda)
Péricles Lacerda (Honda)
Luís Branquinho (Kawasaki)

COPA DUNLOP MOTOVAL - CLASSE 2
2º/1º
1º/2º
3º/3º
4º/4º
8º/5º
6º/7º
5º/9º
7º/8º
9º/11º
-/6º
-/10º

Filipe Lourenço (Aprilia)
João D. Silva (Kawasaki)
Alexandre Rosado (Suzuki)
Tiago Pires (Suzuki)
Hugo Lopes (Honda)
Victor Vasquez (Kawasaki)
Angel Conde (Kawasaki)
Pedro Dias (Kawasaki)
Carlos Fonseca (Kawasaki)
António Costa (BMW)
Jaime Fordham (Suzuki)

6ª prova – Estoril IV
SUPERBIKE
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Rui Reigoto (Yamaha)
Tiago Magalhães (Aprilia)
Romeu Leite (Yamaha)
Nelson Rosa (Kawasaki)
Mário Alves (Yamaha)
Ricardo Andrade (Yamaha)
Gonçalo Ferreira (Yamaha)

SUPERSTOCK 600
1º

Stephen Carmichael (Kawasaki)

125GP / PRÉ-MOTO3
1º
2º
3º
4º

Kiko Maria (Beon)
Angel Dominguez (Honda)
David Ferreira (Minarelli)
Tomás Alonso (Moriwaki)

5º
6º
7º
8º
9º
10º

Paulo Leite (Beon)
Vasco Esturrado (Moriwaki)
Diogo Pires (Beon)
João Marinho (Beon)
Pedro Fraga (Metrakit)
Filipe Silva (Yamaha)

85GP / MOTO4
1º
2º
3º
4º

Patrick Costa (Minarelli)
Diogo Regadas (Beon)
Marco Mateiro (Conti)
Nuno Ribeiro (Honda)

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

Paulo Costa (Honda)
Albert Vismaier (Kawasaki)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SS
1º/1º
2º/2º
3º/3º

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

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

Fernando Mercier (Yamaha)
João Leandro (Yamaha)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SBK
3º/1º
2º/3º
4º/2º
1º/5º/4º
6º/5º
7º/6º

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

KAWASAKI ZCUP PT
2º/1º
Miguel Sousa
3º/2º
Pavel Bogdanov
1º/Frederic Bottoglieri
5º/5º
Joaquim Boavida
-/3º
Bernardo Pereira (*)
-/4º
Ricardo Pires (*)
4º/Paulo Vicente (*)
(*) moto partilhada

CLÁSSICAS – CLASSE C1
1º
2º
3º

Tom Thompson (Norton)
Joaquim Boavida (Moto Guzzi)
João Leandro (Triumph)

CLÁSSICAS – CLASSE C2
1º
2º
3º
4º

Bernardo Villar (Honda)
António S. Machado (Yamaha)
Rodrigo Amaral (Honda)
Duarte Amaral (Honda)

COPA DUNLOP MOTOVAL - CLASSE 1

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

Jesus Macarro (Yamaha)
Jaime Coelho (Suzuki)
Tiago Nogueira (Honda)
Fernando Merchan (Yamaha)
João Serzedelo (Triumph)
Daniel Rodriguez (Yamaha)
Péricles Lacerda (Honda)
Luís Branquinho (Kawasaki)
Sérgio Leitão (Honda)
César Coelho (Honda)

COPA DUNLOP MOTOVAL - CLASSE 2

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

João D. Silva (Kawasaki)
Alexandre Rosado (Suzuki)
Filipe Lourenço (Aprilia)
Tiago Pires (Suzuki)
Nuno Simões (Honda)
Pedro Dias (Kawasaki)
Carlos Fonseca (Kawasaki)
Jaime Fordham (Suzuki)
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