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Mundial arrancou no Qatar

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Com a entrada em ação de 
mais quatro campeonatos 
nacionais de motociclismo 
durante o mês de março 
– Motocross, Trial, Todo-o-
Terreno e Rally Raid -, e apesar 
do mau tempo que obrigou 
a um esforço acrescido de 
todos os envolvidos, desde 
organizações a pilotos, 
obrigando em alguns casos 
a recalendarizar provas, a 
verdade é que, olhando para 
as listas de inscritos, voltou a 
ficar patente o bom trabalho 
que tem sido desenvolvido 
por quem trabalha para um 
melhor e maior motociclismo.
De facto, e depois do 
acréscimo de participantes 
verificado em 2017, este 
este início de temporada 
mostrou que a tendência é 
para continuarmos este bom 
momento na generalidade 
das disciplinas deste nosso 
desporto.
Abril, com a celebração do 
Dia Nacional do Motociclista, 
o arranque do Nacional 
de Velocidade e a visita do 
Campeonato do Mundo de 
Motocross a Águeda, promete 
ser mais um mês em pleno 
para o motociclismo no nosso 
País.

A septuagésima temporada do Campeonato 
do Mundo de Velocidade, que teve a sua primeira 
edição em 1949, arrancou a meio de março no Qatar, 
como tem sido tradição nos últimos anos, sob os 
holofotes do circuito de Losail.

Andrea Dovizioso levou a Ducati à vitória na classe 
rainha, MotoGP, após uma boa recuperação e aceso 
duelo final com Marc Márquez até à bandeira de 
xadrez, um pouco a exemplo do que havia sucedido 
na corrida que abriu o programa, a de Moto3, entre 
Jorge Martin e Aron Canet, com o primeiro a vencer 
por escassa margem.

Mas, entre estas duas corridas, disputou-se aquela 
pela qual os adeptos portugueses aguardavam, a de 
Moto2, onde o nosso Miguel Oliveira alinhava para 
dar início a uma época onde terá a responsabilidade 
de lutar pelo título mundial, em especial após o 
final fulgurante da época passada, com três vitórias 
consecutivas nas últimas corridas.

O piloto português da KTM saiu da segunda fila 
da grelha, após o 4º tempo na qualificação, e de 
imediato saltou para o 3º posto mal se apagaram os 
semáfotos, mas um ligeiro toque na roda traseira da 
moto de Alex Márquez forçou-o a alargar a trajetória 
e a perder algumas posições, caindo para o 8º 
lugar num grupo de cinco pilotos, e perdendo o ali 

“comboio” dos homens da frente.
Muito seguro no comando esteve sempre 

Francesco “Pecco” Bagnaia justificava o que se tinha 
visto dele na pré-temporada, assegurando uma 
liderança que nunca esteve em causa apesar da 
perseguição cerrada de Lorenzo Baldassarri, que 
foi 2º na frente de Márquez. No derradeiro terço da 
corrida, Miguel Oliveira conseguiu finalmente atacar 
e foi subindo até ao 5º posto final atrás de Mattia 
Pasini e do trio antes referido, uma posição que lhe 
permite manter intactas as suas aspirações à coroa 
mundial de Moto2.
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Tal como acontece no Campeonato Nacional 
de Enduro a Salgados Moto, representante em 
Portugal dos capacetes Airoh, irá promover 
também no Campeonato Nacional de Velocidade 
2018 um troféu destinado aos pilotos que utilizem 
os capacetes da marca italiana ao longo da época. 
A classificação do Troféu Airoh 2018, será 
apurada mediante a volta mais rápida de cada 
piloto, nas corridas do CNV 2018. No final do dia 
será apurado um pódio exclusivo para o troféu 
Airoh 2018. Em caso de empate conta a volta 
mais rápida de todas.

Não existe custo de participação no Troféu 
Airoh 2018 e só podem participar pilotos que 
utilizem o capacete Airoh durante as provas. As 
inscrições devem ser efetuadas juntamente com 

a ficha de inscrição do CNV 2018.
Dividido em três “classes” o mesmo será válido 

desde que seja atingido o número de cinco 
participantes por classe - Airoh 1: Troféu ENI / Taça 
Luís Carreira e Kawasaki Zcup. Airoh 2: Supersport 
300. Airoh 3: Pré-Moto3/Moto4/85GP.

Por cada prova, a organização atribuirá troféus 
aos 3 primeiros classificados de cada classe. Serão 
igualmente atribuídos cheques de desconto para 
as classes Airoh 1, Airoh 2 e Airoh 3. O vencedor 
do Troféu Airoh no final do campeonato receberá 
ainda diversos prémios, consoante as classes.

Mais informações podem ser obtidas 
diretamente na Salgados Moto através 
do telefone +351 214 691 484 ou do mail 
bbsalgado@salgadosmoto.pt

Troféu Airoh na Velocidade

Miguel Oliveira iniciou em Losail a sua luta 
pelo título de Moto2.

Para além de Miguel Oliveira 
no G.P. do Qatar, também outro 
português esteve presente no 
Médio Oriente para uma prova de 
Campeonato do Mundo, e também 
ele conseguiu o 5º posto final, aos 
comandos da sua Honda CRF450 
Rally oficial. Falamos de Paulo 
Gonçalves, quevoltou à ação na 
abertura do Campeonato do Mundo 
de Ralis TT, no Abu Dhabi Desert 
Challenge, Emiratos Árabes Unidos.

Após mais de dois meses 
afastado da competição, o piloto 
de Esposende encarou esta 
participação como um ensaio à 
sua condição física, tendo perfeita 
consciência que não se encontrava 
na mesma forma que os seus 
rivais diretos. Ainda assim, mesmo 
tomando algumas precauções, 

Paulo Gonçalves terminou a 
semana de prova no 5º posto da 
classificação geral. Pablo Quintanilla 
(Husqvarna) começou a defesa 
do seu título vencendo a prova, 
seguido de Sam Sunderland (KTM), 
Kevin Benavides (Honda) e Matthias 
Walkner (KTM).

Para Paulo Gonçalves, este foi um 
“desafio cumprido! Terminar esta 
primeira prova do Mundial de Ralis 
com o 5° lugar final acaba por ser 
muito positivo. O objetivo inicial era 
recuperar um bom ritmo depois da 
paragem que me afastou do Dakar, 
fazer quilómetros com a moto para 
voltar a ser competitivo. Correu 
tudo muito bem, senti-me bem 
com a moto, as lesões não foram 
um impeditivo, estamos no bom 
caminho!”

Paulo Gonçalves 5º no regresso

O Campeonato Nacional Enduro - CFL 2018 teve a sua terceira 
jornada – e primeira de dois dias – nas margens do rio Douro, com o 
Peso da Régua como base de operações. Com um percurso de pouco 
mais de quatro dezenas de quilómetros por volta, e a presença de 
centena e meia de pilotos divididos pelas diversas categorias, voltou a 
ficar demonstrada a vitalidade de um campeonato que tem revelado 
listas de inscritos bem recheadas.

No primeiro dia, os pilotos das principais categorias cumpriram 
um total de três voltas ao percurso e respetivas três especiais por 
volta, jornada onde Diogo Ventura (Honda) assumiu o comando da 
classificação absoluta logo na segunda especial das nove realizadas, 
segurando a diferença na luta com Luís Oliveira (Yamaha) até ao 
final do dia, ficando então separados por menos de dez segundos. 
O Campeão Nacional venceu três especiais e Oliveira as restantes, 
mas foi mesmo Ventura a tornar-se no terceiro vencedor distinto no 
campeonato. Diogo Vieira (Yamaha) fechou o pódio no primeiro dia ao 
passar Gonçalo Reis (Sherco) na derradeira especial do dia, ficando nas 
mãos de João Vivas (KTM) a quinta posição

No segundo dia de prova foi Luís Oliveira quem respondeu a Diogo 
Ventura, com este a ser liderar até ao final da terceira das quatro voltas. 
O líder do campeonato perdeu novamente o comando na última 
passagem pela Enduro Test e foi com apenas 1,3s de diferença que 
ambos atacaram a derradeira especial da prova, a Extreme, onde Luís 
Oliveira voltou à 1ª posição para assegurar a vitória na prova e ser assim 
o primeiro piloto em 2018 a conseguir duas vitórias no campeonato.

Diogo Ventura fechou na 2ª posição nas contas das especiais, mas 
seria penalizado em 1 minuto por falha num controlo horário e desceu 
ao 4º posto, ficando Gonçalo Reis no 2º posto final na frente de João 
Vivas. Diogo Vieira foi o 5º colocado, vencendo novamente a Elite 1 e 
mantendo a invencibilidade na classe. 
Resultados completos de todas as classes mais à frente nesta edição.

Enduro da Régua
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Expomoto ruma ao Porto

MXGP aterra em Águeda

De 3 a 6 de maio próximo, a Expomoto, certame que a 
organização do evento, a Exposalão, tem levado a cabo na 
Batalha ao longo de 23 edições, terá pela primeira vez lugar nos 
pavilhões da Exponor, no Porto, levando a popular feira que, 
atrai habitualmente milhares de visitantes, até ao norte do País.

Segundo a organização, esta ida para o norte surge como 
“resposta ao crescimento do mercado das duas rodas nessa 
região, por um lado; e, por outro, a uma estratégia de alargamento 
de escala a nível internacional, que já se impunha neste certame. 
Com efeito, a proximidade entre o Porto e a Galiza (pouco mais de 
200 quilómetros) ou a Madrid (cerca de 600 quilómetros) permite 
atrair também os espanhóis apaixonados por motos, para além de 
todos os portugueses que, nos últimos anos, se habituaram a ver na 
Expomoto um aliado na divulgação das novidades do setor. Esta feira, 
dedicada aos motards e a todos os apreciadores das motos, reúne 
concessionários e representantes de motos, equipamentos e acessórios 
para motociclistas, clubes e imprensa especializada. A sua última 

edição, em abril de 2016, atraiu mais de 45 mil visitantes à Batalha 
mas a próxima edição espera superar em larga medida esse número, 
dado que estão já em preparação várias atividades de freestyle e 
diversas demonstrações das duas rodas elétricas numa zona reservada, 
no exterior do edifício de exposição.”

A abertura é na 5ª feira, 3 de maio, às 14h00, com fecho às 23h00, horário 
idêntico ao de 6ª feira. No sábado as portas abrem às 11h00 e fecham às 
23h00, enquanto no último dia o horário é das 11h00 às 20h00.

É já a 14 e 15 de abril que o Mundial de Motocross MXGP regressa ao 
Crossódromo Internacional de Águeda, para mais uma das grandes provas 
de estatuto internacional que Portugal acolhe este ano. Região de forte 
tradição no motociclismo a nível industrial e desportivo, Águeda recebeu 
pela primeira vez uma prova elegível para a modalidade nos dias 27 e 28 
de Julho de 1985. A pista do Lameirão recebeu os pilotos do mundial 125 
cc com a vitória a sorrir então ao holandês Dave Strijbos, ele que um ano 
mais tarde conseguiria o seu único título mundial na mesma classe. 33 anos 
depois é o renovado e atualizado Crossódromo Internacional de Águeda 
que recebe o Campeonato do Mundo, com organização a cargo do ACTIB, 
clube que nasceu da vontade de alguns membros do anterior organizador 
das provas do Mundial e que, em 2017, voltou a trazer à Bairrada o MXGP.

Em 2017 mais de 10.000 espetadores assistiram às vitórias de Jeffrey 
Herlings e Antonio Cairoli em MXGP, cabendo ao italiano a vitória no GP, 
com Pauls Jonass e Jeremy Seewer a dividirem o sucesso na classe MX2 
saindo vencedor o piloto suíço.

Com cerca de 1.700 metros de perímetro a pista mostrou-se rápida e 
técnica na sua nova configuração e, em 2018, a aposta do Águeda Action 
Club é direcionada em especial ao público que pela primeira vez terá 
bancadas no recinto para acompanhar as corridas de forma mais cómoda. 
Com preço único nos bilhetes para ambos os dias, diferenciando apenas no 
acesso a bancada ou não, o clube anfitrião irá igualmente permitir o acesso 
ao paddock mediante um custo extra de 5 euros sobre o preço do bilhete, 
assegurando assim a oportunidade aos amantes do motocross em estar 
perto das estrelas da modalidade.

No total serão oito as corridas a realizar, duas mangas para cada uma das 
quatro classes em pista pois, para além das MXGP e MX2, vão igualmente 
estar em prova os pilotos do Europeu EMX250 e as pilotos do Mundial 
Feminino (WMX). De fora do mundial a tempo inteiro depois de 16 anos 
consecutivos no paddock, Rui Gonçalves vai participar na prova de Águeda 
em conjunto com sete outros pilotos lusos divididos pela MXGP, EMX 
250 e WMX. Ao lado do Vice-Campeão do Mundo MX2 em 2009, e nesse 
mesmo ano vencedor do GP de Portugal, vão estar Paulo Alberto e Sandro 

Peixe, aos quais se juntam no EMX 250 os nomes de Diogo Graça e Luís 
Outeiro. Na divisão feminina nunca antes a representação portuguesa foi 
tão numerosa, com três atletas em pista: Ana Santos, Filipa Leite e Tatiana 
Graça.

Com uma nova data que antecipa a prova em dois meses e meio, 
esperam-se temperaturas mais primaveris e agradáveis para pilotos e 
público, com este a ter pela primeira vez em Portugal a oportunidade 
de assistir às oito corridas pontuáveis para os quatro campeonatos 
confortavelmente instalado numa bancada erguida para o efeito. A festa 
do Motocross está de volta à catedral e cabe novamente ao ACTIB ser o 
anfitrião dos melhores pilotos do mundo. 

O Campeonato Nacional de Rally Raid, que surge 
na sequência do Troféu Nacional de Navegação, teve a 
sua primeira ronda em Santo André. O R3 – Roadbook 
Rally Raid, aqui com o clube MotorSport, voltou a 
colocar de pé uma prova que contou com a presença 
de várias “estrelas” do TT luso, como António Maio, 

Sebastian Buhler, Mário Patrão ou Bianchi Prata, e 
alguns estrangeiros como Lorenzo Santolino. Mas 
a surpresa nesta ronda alentejana acabou por ser o 
triunfo de Bruno Santos nas motos, acompanhado 
ao pódio por Santolino e Maio. A dupla Marco Silva e 
João Pedro Silva venceu nos entre os SSV, classe que 
contou com uma dezena de inscritos.

A próxima ronda do Campeonato Nacional de Rally 
Raid tem lugar em Fafe, a 9 e 10 de junho.

No âmbito da parceria entre a Federação 
de Motociclismo de Portugal e os Jogos 
Santa Casa, seis colaboradores desta 
última instituição estiveram no Autódromo 
Internacional do Algarve para um curso 
de condução defensiva. A cargo da 
Racing School do circuito algarvio e com 
a presença dos monitores Miguel Praia e 
e Marcos Leal os colaboradores da Santa 
Casa cumpriram diversos parâmetros de 
aprendizagem aos comandos de motos 
disponíveis para o efeito. Controlo de 
moto, curvar e travar foram três blocos 
de ensino durante a manhã, seguindo-se 
uma sessão teórica de esclarecimento 
onde foi igualmente abordado tema do 
equipamento, antes da saída para a estrada 
que finalizou a secção prática do dia antes 
do exercício de avaliação final.

Satisfação total para os motociclistas da 
Santa Casa, que deixaram o Algarve e o curso 
ministrado pela AIA Racing School com novos 
recursos e métodos para maior segurança na 
utilização das suas motos na estrada.

Novas datas no MX e TT

Nacional de Rally Raid 

Condução defensiva 
FMP / Santa Casa

Bilhete MXGP Passe Geral:  25,00€
Bilhete MXGP Passe Geral Bancada:  35,00€
Bilhete MXGP Passe Geral VIP:  250,00€
Crianças até aos 7 anos (inclusive):  Gratuito
Bilhetes MXGP 8 a 11 anos:  50% Desconto
Bilhete Paddock:  5€ *
*só disponível para venda na Bilheteira Local

BILHETES

O final de inverno e início de primavera 
foi um período de grande instabilidade 
meteorológica, que levou à alteração de datas 
em diversos eventos desportivos.

Assim, no Motocross, o Regional de MX 
PentaControl decidiu adiar a prova agendada 
para o Crossódromo da Quinta da Azenha, em 
Lustosa, que iria a abrir a competição, a par dos 
Nacionais de Iniciados e Infantis A.

As entidades envolvidas, em conjunto com 
a FMP, estão a procurar uma data alternativa 
para a realização deste espetáculo desportivo, 
com o intuito de minimizar ao máximo os 
constrangimentos que esta decisão implicap 
ara todos os envolvidos, nomeadamente 
pilotos, respetivos acompanhantes e o público 
que tencionava se deslocar a esta corrida. 
Oportunamente será a anunciada uma nova 
data para a prova.

Quanto ao calendário do Nacional de Motocross, 

depois do adiamento da prova de abertura em 
Alqueidão por força das tempestades e fortes 
chuvas que assolaram todas as regiões de 
Portugal, o calendário sofreu alterações e ajustes 
para encaixar todas as rondas. Assim, a prova 
de Alqueidão irá realizar-se no dia 10 de junho, 
passando a ser a penúltima de um calendário que 
terá agora oito etapas e não nove depois de Vieira 
do Minho ter deixado de figurar no mesmo.

Finalmente, o calendário do Campeonato 
Nacional de Todo-o-Terreno também sofre uma 
alteração, mas esta não devida ao mau tempo. 
De facto, o 25º Raide de Góis viu a sua data ser 
alterada para os dias 22 e 23 de setembro ao 
invés do originalmente definido fim-de-semana 
de 5 e 6 de outubro. Esta alteração deve-se à 
coincidência de datas com o Rali de Marrocos, 
prova onde vários pilotos portugueses querem 
marcar presença, a maioria deles envolvidos 
igualmente no Campeonato Nacional.
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A abertura do Campeonato FIM CEV 2018, no Autódromo do Estoril, foi palco de um triunfo 
histórico de Ivo Lopes, que teve eco por todo o mundo do motociclismo de competição.

O CAMPEONATO FIM CEV TEVE A SUA PRI-
MEIRA RONDA NO AUTÓDROMO DO ESTORIL 
no final de março, com Ivo Lopes a entrar para a 
história desta competição ao vencer a primeira das 
duas corridas do Europeu de Moto2 aos comandos 
de uma moto de Superstock 600, uma Yamaha R6, 
sendo a primeira vez que uma moto desta classe 
reservada a modelos de série consegue bater os 
protótipos de Moto2. Um feito que teve eco um 
pouco por todo o lado e se revestiu de um senti-
mento especial para os portugueses, que puderam 
ouvir o Hino Nacional no Autódromo do Estoril 
numa corrida internacional.

Logo no dia da qualificação Ivo Lopes tinha 
estado em destaque. Com a manhã a mostrar-se 
novamente “molhada”, ainda antes de almoço a 
chuva deixou de ser companhia da caravana que 
contava com cerca de uma centena de pilotos, 
permitindo que as derradeiras sessões de quali-
ficação se realizassem já com o asfalto mais seco 
mas ainda longe das condições ideais.

Em ritmo sempre infernal os 41 pilotos con-
correntes ao campeonato do mundo Júnior 

Moto3 atacaram decididos ambas as sessões e, 
no final da segunda, mais rápida que a primeira 
devido à melhoria das condições de aderência. O 
ex-mundialista Manuel Pagliani foi o mais veloz, ba-
tendo o britânico Thomas Booth-Amos por apenas 
32 milésimas de segundo, cabendo ao turco Denz 
Oncu, vencedor da Asia Talent Cup no passado ano, 
a terceira posição aos comandos da KTM do Team 
Ajo com 75 milésimas a separar o pequeno piloto 
do primeiro posto. A competitividade da classe 
ficou bem expressa nos 15 pilotos separados por 
menos de um segundo.

No Europeu de Moto2, com 27 pilotos em pista, 
divididos em chassis Moto2 e Superstock 600, foi 
o espanhol Augusto Fernandez o mais rápido na 
qualificação, ao conseguir com a Suter da equipa 
Easyrace uma volta em 1m44.466s no final de uma 
sessão onde todos foram cerca de 15 segundos 
mais rápidos face à sessão matinal, com a pista em 
condições de aderência totalmente distintas. Xavier 
Cardelus foi o segundo a escassas 158 milésimas, 
com o Jesko Raffin - que perdeu a licença para 
correr no mundial e regressou ao FIM CEV - a ser o 
terceiro com a sua Kalex.

Destaque para o fantástico quinto lugar conse-
guido por Ivo Lopes aos comandos da sua Yamaha 
R6 Superstock, sendo claramente o mais rápido 
nesta categoria e deixando, no final da sessão, 13 
pilotos de Moto2 atrás de si e todos os oito adversá-
rios das Superstock bem longe, com 2º da sua classe 
a 2,5 segundos. Ivo Lopes esteve durante grande 
parte da sessão na frente do pelotão, obrigando 
os pilotos da Moto2 a puxarem dos 'galões' para 
não serem envergonhados pelo luso.

Finalmente, no imenso lote de pilotos do 
European Talent Cup, que originou mesmo a sua 
divisão em dois grupos, apuraram-se 22 de cada 
lote, com o belga Barry Baltus a ser o melhor no 
Grupo A com uma volta a 1m42.401s, cabendo a 
Francisco Goméz a melhor prestação no Grupo B ao 
assinar na sua melhor volta um 'crono' de 1m52.667s.

Vida fácil não tiveram, naturalmente, os dois 
pilotos portugueses em prova, Pedro Fragoso e 
Francisco 'Kiko' Maria, com o primeiro a ocupar 
durante muito tempo uma posição entre os 22 
melhores, para ser surpreendido no final pela volta 
rápida de um adversário - momentos antes de 
começar a chover - o que o colocou a apenas 19 

IVO LOPES 
FAZ HISTÓRIA

Ivo Lopes fez história ao vencer a 1ª manga de Moto2 na abertura do Campeonato FIM CEV no Estoril, 
pois foi a primeira vez que uma Superstock 600 bateu os protótipos de Moto2 num confronto direto

FIM CEV no Estoril Texto: Hype Communicatons  Fotos: Hellofoto / Alexandre Araújo
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FIM CEV no Estoril

milésimas de segundo da qualificação direta para a 
sua primeira prova internacional. O jovem piloto da 
equipa de Miguel Oliveira ficou como 'piloto reserva' 
para as corridas de domingo, ficando dependente 
de algum abandono de última hora para alinhar 
entre os 44 que enchem por completo a grelha 
de partida. Kiko Maria foi o 25º do grupo, ficando 
fora das duas corridas da ETC neste lançamento 
do FIM CEV 2018.

No domingo, como referido no início, foi 
Ivo Lopes a grande sensação. Aos comandos da 
Yamaha YZF-R6 com que vai enfrentar o Campeonato 
Espanhol em 2018, o piloto da Amadora arrasou 
por completo a melhor equipada concorrência ao 
liderar as 18 voltas da primeira corrida da classe, 
batendo com autoridade os pilotos das Moto2, motos 
mais leves e fáceis de utilizar pois são verdadeiros 

protótipos de competição. Nunca antes alguém 
tinha conseguido vencer com uma Superstock no 
confronto directo com as Moto2, cabendo a Ivo 
Lopes a queda desse mito, ao terminar a corrida com 
quase seis segundos de vantagem face a pilotos com 
experiência no Campeonato do Mundo de Moto2, 
como Jesko Raffin, que foi mesmo o vencedor da 
segunda corrida da classe, onde Ivo Lopes foi desta 
feita o sexto depois de forte marcação imposta pela 
concorrência que já não se deixou surpreender.

Em pista estiveram igualmente os pilotos da 
European Talent Cup, infelizmente sem a presença 
nas corridas de Kiko Maria e Pedro Fragoso, com este 
a participar ainda no 'warm-up' matinal pois era um 
dos pilotos de reserva e apenas poderia alinhar entre 
os 44 pilotos da grelha caso algum dos seus colegas 
de pista se lesionasse, o que não aconteceu. Ficaram 
de fora os dois mais jovens lusos em prova com as 

duas corridas desta competição destinadas a jovens 
com idade entre os 14 e os 17 anos a ficarem nas 
mãos do belga Barry Baltus e Julián Giral.

Finalmente, na corrida do Campeonato do 
Mundo Júnior de Moto3, foi Manuel Pagliani, pi-
loto que já participou no Mundial de Moto3, que 
levou a Honda com as cores da Leopard ao degrau 
mais alto do pódio.

No final de quatro intensos dias de testes, treinos 
e corridas, os elogios fizeram-se ouvir aos respon-
sáveis do Motor Clube do Estoril, confirmando as 
suas qualidades como organizador de provas de 
importância maior do motociclismo de Velocidade. 
Os comissários e todos os elementos do MCE foram 
referenciados como exemplares e bastante pro-
fissionais, acima da média em qualquer parte do 
globo. Além de Ivo Lopes, também o MCE venceu 
em condições por vezes complicadas.

À esquerda, o ex-mundialista Jesko Raffin (2), vencedor da 2ª manga de Moto2, e Julian Giral, que 
ganhou a 2ª corrida do ETC. Em cima, Manuel Pagliani dominou a corrida do Mundial Júnior de Moto3. 
Em baixo, a partida para a corrida de Moto3

Com cerca de uma centena de pilotos a sairem 
para a pista nos três dias desta ronda inaugural do FIM 
CEV 2018, a Dunlop levou para o Estoril cerca de 2700 
pneus, de diferentes compostos, para as várias sessões 
de treinos e provas do fim-de-semana, com a “oficina” 
instalada no paddock a ser local de trabalho para 13 
competentes funcionários que em segundos trocam 
os pneus das jantes das motos das equipas. Mas, para 
os managers da Dunlop, o fornecedor oficial de pneus 
para o campeonato, a grande surpresa é outra, e é 
portuguesa: Ivo Lopes. De facto, o Manager da área 
Motorsport e responsável pela reposição em Portugal, 
revelou que a grande surpresa do fim de semana foi 
o piloto português: “o Ivo Lopes está a ser a grande 
surpresa, com um tempo bem mais rápido (1m45,217s) 
do que o melhor tempo com uma Superstock 600 do 
ano passado, que não foi além da 9ª posição da grelha 
de partida em 2017.”

Dunlop leva 2700 pneus 
para o estoril
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Nacionais de Todo-o-Terreno e Trial

CAMPEÕES MARCAM O RITMO

TRIAL: MAIS DE 50 EM PADELA

A Baja TT do Pinhal assinalou o “pontapé de saída” para mais 
uma temporada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

O Campeonato Nacional de Trial 2018 arrancou com uma boa afluência de pilotos, 
deixando antever uma época em cheio.

OS CAMPEÕES NACIONAIS DE TT nas motos, 
António Maio (Yamaha), e nos Quads, Arnaldo 
Martins (Suzuki), começaram da melhor maneira 
a defesa dos respetivos títulos ao vencerem na 
abertura do campeonato. Nos SSV foi João Monteiro 
(Can-Am) quem levou a melhor.

O arranque da competição, a Baja TT do Pinhal, 
desenrolou-se nos concelhos de Oleiros, Proença-a-
Nova e Sertã, com organização a cargo da Escuderia 
de Castelo Branco e 325 quilómetros divididos 
pelos diversos setores seletivos. Esta oitava edição 
da Baja TT do Pinhal ficou marcada pela exigência 
técnicas das pistas, devido à chuva que assolou a 
região nos dias anteriores à prova.

Nas motos, o tricampeão nacional, António Maio, 
aproveitou da melhor forma a ausência do seu mais 
direto adversário, Sebastian Bühler, para marcar um 

ritmo forte que desde cedo o afastou da restante 
concorrência. Depois de terminar o primeiro dia 
com mais de 1m20s de vantagem sobre Martim 
Ventura, o piloto da Yamaha WR entrou no segundo 
dia com ritmo superior e acabou por, sem surpresa, 
vencer a prova com mais de 6m de vantagem para 
o 2º classificado. Ao pódio subiram também Mário 
Patrão (KTM) e  Salvador Vargas (KTM).

Apesar da reduzida lista de inscritos, a emoção 
esteve bastante presente na prova dedicada aos 
quads. Fábio Ferreira (ATVRacing) que dominou o 
prólogo, não conseguiu aguentar o ritmo e desde 
cedo ficou arredado da luta pela vitória. Mais tarde 
foi Filipe Silva (Suzuki LTR) a vencer o primeiro sec-
tor seletivo, mas que de nada valeu uma vez que 
Arnaldo Martins (Suzuki LTR), já no segundo dia de 
prova, puxou dos galões para vencer de forma clara. 

E beneficiou, mais tarde, da anulação do último setor 
seletivo devido à falta de condições de segurança 
na pista. Filipe Martins (Yamaha) e Fábio Ferreira 
completaram o pódio.

No SSV, e confirmada que estava a ausência do 
Campeão em título, Bruno Martins, João Monteiro 
(Can-Am) assumiu a liderança ainda durante o 
primeiro dia, não mais largando o topo da clas-
sificação. Ainda assim, foi suplantado por Pedro 
Carvalho (Can-Am) no segundo sector seletivo, o 
que deixava com apenas 19.37s de vantagem para 
gerir nos derradeiros 62.33 km da prova, que acaba-
riam por não se realizar por decisão da Direção de 
Prova. Pedro Carvalho leva para casa um honroso 
2º lugar, especialmente após a luta que travou com 
o vencedor. O degrau mais baixo do pódio ficou 
entregue a Ricardo Carvalho (Yamaha).

COM UMA SEMANA DE ATRASO face à data inicialmente prevista, 
decisão que se deveu ao mau tempo que assolou Portugal durante a maior 
parte do mês de março, e em particular um alerta da Proteção Civil para 
a região e data agendadas, a primeira prova do Campeonato Nacional 
de Trial realizou-se no dia 18 de março no Monte da Padela, no Minho.

Com oito zonas de obstáculos que foram percorridas por quatro 
vezes, foram 52 os pilotos que marcaram presença nesta de abertura, 
abrindo boas perspetivas para a época que agora se inicia. A acompanhar 
a caravana do Trial esteve também muito público, que se deslocou às 
zonas de obstáculos a convite do Sol que, mesmo tímido, se mostrou 
suficiente para proporcionar uma tarde de bom Trial, com muitas e 
animadas lutas ao longo do extenso pelotão, que originou mesmo 
congestionamentos na entrada de algumas zonas.

Sem surpresa, a vitória na categoria maior, a Elite, ficou nas mãos 
do Campeão Nacional Diogo Vieira, que começou a construir a sua 
vantagem logo na primeira passagem pelos obstáculos, a caminho de 
uma jornada onde conseguiu não penalizar em toda a terceira volta. No 
final, foram 24 as zonas que o piloto portuense não averbou qualquer 
ponto - e apenas por uma vez somou os cinco pontos máximos -, o que, 
no somatório final, lhe valeu 43 pontos de vantagem face ao segundo 
colocado, Javier Piñero, piloto espanhol que continua a marcar presença 
nas provas nacionais e que conseguiu oito pontos de margem face a 
Leandro Castro, este aos comandos de uma bonita Vertigo com a qual 
assegurou o 3º posto na Elite.

Na classe de Consagrados, foram sete os pontos a separar os dois 
primeiros, com Bernardo Vots a ser o melhor após um intenso duelo 
com Mariana Afonso, que perdeu logo na primeira volta os sete pontos 
para o rival e, apesar dos esforços, já não os conseguiu anular. A terceira 
posição foi para Rita Vieira, com 27 pontos de diferença para a rival de 
Viana do Castelo.

Paulo Ballas Jr. foi o vencedor na Promoção, com 13 pontos de margem 
sobre Mariana Valente, cabendo a terceira posição a Miguel Ribeiro. João 
Silva foi o único a não penalizar ao longo de todo o dia para vencer nos 
Iniciados, com apenas cinco pontos de margem face a Diogo Pereira, 
com este a suplantar Dinis Sá pela diferença mínima. Entre os Infantis foi 
Matias Mesquita o único piloto presente, assegurando o primeiro posto 
neste arranque de época que promete ser marcado por uma positiva 
adesão de pilotos à modalidade e ao campeonato.

Texto: Gab. Imprensa F.M.P./M.P. Fotos (Trial): Nuno Feliz
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Resultados Desportivos

P O R T U G A L

Março
Campeonato do Mundo de Velocidade - Moto2
1ª prova – Qatar / Losail

5º  Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato do Mundo de Ralis Cross Country
1ª prova – E.A.U. / Abu Dhabi Desert Challenge

5º  Paulo Gonçalves (Honda)

Campeonato Mundial de Super Enduro
4ª prova – Espanha / Bilbau

10º/9º/14º Diogo Vieira (Yamaha)
5ª prova – Suécia / Lidköping

11º/10º/11º Diogo Vieira (Yamaha)

FIM CEV / Europeu de Moto2
1ª prova – Portugal / Estoril

1º/6º (1º/1º STK600) Ivo Lopes (Yamaha)

Campeonato Nacional de Enduro
3ª prova – Régua

ELITE
2º/1º  Luís Oliveira (Yamaha) 2º/1º E2
1º/4º  Diogo Ventura (Honda) 1º/4º E2
4º/2º  Gonçalo Reis (Sherco) 3º/2º E2
5º/3º  João Vivas (KTM) 4º/3º E2
3º/5º  Diogo Vieira (Yamaha) 1º/1º E1
7º/6º  Fernando Ferreira (Sherco) 2º/2º E1
9º/7º  Manuel Teixeira (Beta) 4º/3º E1

8º/9º  Tomás Clemente (KTM) 3º/4º E1
10º/8º  Mário Patrão (KTM) 6º/5º E2
6º/-  João Lourenço (Beta) 5º/- E2
11º/-  André Mouta (KTM) 5º/- E1

OPEN
1º/2º  Nuno Oliveira (Sherco) 
3º/1º  Renato Silva (Honda)
2º/4º  Ricardo Wilson (TM) 
4º/3º  Pedro Oliveira (Honda)
5º/5º  Márcio Antunes (Sherco)
6º/10º  Miguel Fernandes (Beta)
7º/8º  Nuno Couto (Husqvarna)
8º/7º  Luís Cardoso (Beta)
9º/6º  Fernando Sousa Jr. (KTM)
10º/9º  Marco Correia (Sherco)
11º/11º  David Megre (KTM)

VERDES
1º/3º  Gonçalo Sobrosa (KTM) V1
2º/2º  Diogo Parente (TM) V2
3º/4º  Rodrigo Belchior (KTM) V1
4º/1º  João Moura (Sherco) V2
5º/-  Gil Carmo (Honda) V1
6º/7º  João P. Campos (Husqvarna) V1
7º/8º  Igor Domingos (Yamaha) V1
8º/5º  Nuno Cação (Beta) V3
9º/10º  Vasco Quaresma (Honda) V2
10º/13º  João Rafael (Husqvarna) V1
11º/11º  Hélder Fernandes (Sherco) V2
12º/14º  Paulo Barros (Honda) V1
13º/-  Pedro Teixeira (TM) V1
14º/6º  Martim Ventura (Yamaha) V1
15º/9º  Diogo Nogueira (KTM) V2
-/12º  Frederico Rocha (Honda) V1
-/15º  Celso Moreira (KTM) V2

VETERANOS
1º/1º  Nuno Freitas (KTM)
2º/2º  João Nobre (Husqvarna)
3º/3º  Carlos Pedrosa (Yamaha)
5º/4º  Miguel Teixeira (Beta)
6º/5º  Gonçalo Gomes (Yamaha)

7º/7º  Carlos Oliveira (Beta)
13º/6º  Tony Carvalho (Beta)
4º/-  Albano Mouta (KTM)
9º/8º  João Moreira (Husqvarna)
10º/9º  Mário Paiva (Yamaha)
8º/10º  Oscar Araújo (Beta)
12º/11º  Marco Lopes (Sherco)
11º/12º  José Pereira (Sherco)
14º/13º  Paulo Amado (Beta)
15º/14º  Hugo Silva (Sherco)
-/15º  Amadeu Almeida (Husqvarna)

SUPER VETERANOS
1º/1º  Fernando Teixeira (KTM)
2º/2º  Pedro Sarreira (Yamaha)
3º/3º  Paulo Moreno (Sherco)
4º/4º  Ulisses Rossa (Beta)
6º/5º  Abílio Soares (Husqvarna)
5º/6º  Fernando Sousa (KTM)
8º/7º  Juan Caballero (KTM)
7º/8º  António Gudiño (Beta)
9º/9º  Cristovão Teixeira (Husqvarna)
10º/10º  Eduardo Neves (Beta)
11º/11º  Mário Simões (Beta)

YOUTH CUP
1º/1º  Gonçalo Sobrosa (KTM)
2º/2º  Rodrigo Belchior (KTM)
4º/3º  Martim Ventura (Yamaha)
3º/4º  João P. Campos (Husqvarna)
5º/5º  Frederico Rocha (Honda)
6º/8º  João P. Silva (Yamaha)
7º/7º  Bernardo Vots (TM)
8º/9º  Francisco Alvoeiro (KTM)
-/6º  Rui Fernandes (Sherco)

SENHORAS
1º/1º  Joana Gonçalves (Beta)
2º/2º  Rita Vieira (Yamaha)
3º/3º  Bruna Antunes (KTM)

ENDURO CUP
1º/1º  Mateus Cêpa (AJP)

Nacional de Motocross

NOVAS CORES
A primeira ronda do Campeonato Nacional de Motocross 
deu a conhecer algumas alterações nas cores de alguns 
dos principais intervenientes, e promete muita animação.

DEPOIS DE TER SIDO ADIADA A RONDA DE ALQUEIDÃO, que inicial-
mente estava agendada para marcar o arranque do Campeonato Nacional 
de Motocross 2018, foi à pista de Freixo de Espada à Cinta que couberam as 
honras da abertura de hostilidades, traçado que recebe o Nacional pela 11ª vez.

Com um total de 51 pilotos divididos pelas categorias de MX1, MX2 e Infantis 
B, foram muitas as novidades estreadas em Trás-os-Montes, em termos de novas 
motos e cores de pilotos e equipas, sendo igualmente nota de destaque a ausên-
cia de Hugo Basaúla, ele que em 2018 procura novos desafios e não defende o 
título conquistado na passada temporada. Assim, as alterações mais significativas 
entre os homens da frente são referentes a Paulo Alberto e Luís Correia, a alinha-
rem agora com as cores da Yamaha em MX1, enquanto Sandro Peixe passa a vestir 
de amarelo Suzuki em MX1, tal como Diogo Graça em MX2, classe em que Renato 
Silva troca a TM pela Honda. Pedro Carvalho está agora em MX1, com a Honda,   
Com os seus 1.800 metros de extensão, a pista Multiusos da localidade anfitriã 
viu Paulo Alberto vencer de forma categórica tanto na MX1 como em Elite, 
sendo que esta foi a derradeira corrida do dia e o ponto alto da competição. 
O piloto de Leiria apenas não liderou na primeira volta da MX1- coube a Pedro 
Carvalho o feito - comandando o pelotão em todas as restantes voltas da corrida 
da categoria e na totalidade das 20 voltas da corrida Elite.

Nesta derradeira corrida Luís Correia foi sempre segundo na frente de 
Sandro Peixe, para cruzarem a linha de meta separados por escassas décimas 
de segundo. Fora do pódio assistiu-se a alguma animação pelo quarto posto, 
com Ricardo Freire a ocupar a posição nas primeiras três voltas, sendo depois 
ultrapassado por Pedro Carvalho e mais tarde, na sétima passagem, ser Diogo 
Graça a assumir a posição até ao final, ele que venceu entre as MX2 para se 
juntar a Paulo Alberto no lote dos vencedores.

Em MX1 Alberto venceu também na primeira corrida, novamente na frente 

de Luís Correia e Sandro Peixe. Diogo Graça terminou o dia invicto nas MX2, na 
frente de Luis Outeiro, a ascender à classe depois de ter dominado os Iniciados. 
Rodrigo Luz foi o melhor nas 2T e Outeiro foi o vencedor nos Júniores.

Nos Infantis B foi Guilherme Esteves quem venceu depois de divi-
dir vitórias nas mangas com Tomás Santos. Martin Maria fechou o pódio. 

O campeonato arrancou assim para uma época que se antevê bastante 
competitiva, com Paulo Alberto a assinar as suas oitava e nona vitórias da sua 
carreira em Freixo de Espada à Cinta.

Texto: Gab. Imprensa F.M.P./M.P.
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2º/2º  Miguel Saraiva (AJP)
4º/3º  André Azenha (Honda)
3º/4º  Gonçalo Salgado (Sherco)
5º/5º  Nuno Barradas (AJP)
6º/6º  Armando Marques (Beta)
7º/7º  João Antunes (Honda)

VINTAGE
1º/1º  Miguel Antunes (Honda)
2º/2º  Diogo Moura (Kawasaki)

Campeonato Nacional de Rally Raid
1ª prova – Santo André

GERAL – MOTOS
1º  Bruno Santos (KTM)
2º  Lorenzo Santolino (Sherco)
3º  António Maio (Yamaha)
4º  Fernando Sousa Jr. (KTM)
5º  Paul Spierings (Husqvarna)
6º  Mário Patrão (KTM)
7º  Sebastian Buhler (Yamaha)
8º  Clint de Cramer (KTM)
9º  João Roxo (KTM)
10º  Ricardo Pereira (KTM)
11º  Fausto Mota (Husqvarna)
12º  Fernando Sousa (KTM)
13º  Jairo Alves (Yamaha) Quad
14º  João Pais (KTM) Maxitrail
15º  Bianchi Prata (Honda)

GERAL SSV
1º  M. Silva/J. Silva (Can-Am)
2º  D. Rodrigues/N. Matias (Can-Am)
3º  N. Oliveira/M. Pinto (Yamaha)
4º  J. Nogueira/N. Santos (Yamaha)
5º  R. Farinha/R. Pita (Yamaha)

Campeonato Nacional de Motocross
1ª prova – Freixo de Espada à Cinta

MANGA MX1
1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º  Luís Correia (Yamaha)
3º  Sandro Peixe (Suzuki)
4º  Pedro Carvalho (Honda)
5º  Álvaro Gonçalves (Kawasaki)
6º  Vasco Santos (Honda)
7º  Firmino Salazar (Husqvarna)
8º  Luís Salustiano (Yamaha)

9º  Francisco Salgado (Kawasaki)
10º  Victor Hernandez (Kawasaki)
11º  Fábio Varela (KTM)
12º  Dércio Gouveia (Honda)
13º  Pedro Lobo (Kawasaki)
14º  Vítor Fernandes (Kawasaki)
15º  Carlos Alberto (Honda)
16º  Daniel Nogueira (Kawasaki)
17º  Manuel Rivas (Honda)
18º  Pedro Costa (KTM)
19º  Horácio Chaves (Honda)
20º  Juan Crispin (Honda)

MANGA MX2
1º  Diogo Graça (Suzuki)
2º  Luís Outeiro (Honda) 1º Jr.
3º  Bruno Charrua (Yamaha) 2º Jr.
4º  André Sérgio (Yamaha) 
5º  Jorge Leite (Yamaha)
6º  Renato Silva (Honda) 
7º  Ricardo Freire (KTM)
8º  Rodrigo Luz (Yamaha) 3º Jr./2T
9º  Eduardo Santos (KTM) 4º Jr.
10º  Marco Silva (Yamaha)
11º  José Montero (Honda)
12º  Max Ferraz (KTM)
13º  Sérgio Pinto (Yamaha)
14º  Rodrigo Belchior (KTM) 2T
15º  Carlos Moreira (KTM)
16º  Rodolfo Castro (Husqvarna)
17º  Juan Lopez (KTM)
18º  Agustin Montero (Honda)
19º  Ricardo Gonçalves (Honda)
20º  Gonçalo Fantasia (Honda)

MANGA ELITE
1º  Paulo Alberto (Yamaha) MX1
2º  Luís Correia (Yamaha) MX1
3º  Sandro Peixe (Suzuki) MX1
4º  Diogo Graça (Suzuki) MX2
5º  Pedro Carvalho (Honda) MX1
6º  Ricardo Freire (KTM) MX2
7º  Renato Silva (Honda) MX2
8º  André Sérgio (Yamaha) MX2
9º  Jorge Leite (Yamaha) MX2
10º  Luís Outeiro (Honda) MX2
11º  Bruno Charrua (Yamaha) MX2
12º  Jonathan Rodriguez (Yamaha) MX1
13º  Marco Silva (Yamaha) MX2
14º  Eduardo Santos (KTM) MX2

15º  Firmino Salazar (Husqvarna) MX1
16º  José Montero (Honda) MX2
17º  David Silva (Honda) MX2
18º  Álvaro Gonçalves (Kawasaki) MX1
19º  Rodrigo Luz (Yamaha) MX2
20º  Francisco Salgado (Kawasaki) MX1

INFANTIS B
2º/1º  Guilherme Esteves (KTM)
1º/2º  Tomás Santos (KTM)
3º/3º  Martim Maria (KTM)
4º/4º  Alba Lopez (KTM)
6º/5º  Bernardo Pinto (KTM)
5º/6º  Rodrigo Barros (Kawasaki)
7º/7º  Gabriel Pinto (KTM)

Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
1ª prova – Baja TT do Pinhal

MOTOS
1º  António Maio (Yamaha) 1º TT2
2º  Mário Patrão (KTM) 1º TT3
3º  Salvador Vargas (KTM) 2º TT3
4º  Daniel Jordão (Yamaha) 3º TT3
5º  David Megre (KTM) 2º TT2
6º  Sandro Carolino (Husqvarna) 1º TT1
7º  Tiago Lopes (Yamaha) 2º TT1
8º  Daniel Silva (Husqvarna) 4º TT3
9º  Bernardo Megre (Yamaha) 3º TT1
10º  Domingos Santos (AJP) 5º TT3
11º  Tiago Santos (Yamaha) 4º TT1
12º  Luís Albuquerque (Yamaha) 3º TT2
13º  Rui Costa (Husqvarna) 6º TT3/1º Vet.
14º  Luís Cunha (Honda) 4º TT2/2ºVet.
15º  Rui Ferreira (Honda) 5º TT1/3º Vet.
16º  Nelson Vassalo (Honda) 7º TT3/4º vet.
17º  Ivan Ferreira (Kawasaki) 5º TT2/1º Promo.
18º  Fábio Belo (Yamaha) 6º TT1/2º Promo
19º  Peter Lackner (KTM) 8º TT3/5º Vet.
20º  Artur Cotrim (Yamaha) 6º TT2/6º Vet.

QUADS
1º  Arnaldo Martins (Suzuki)
2º  Filipe Martins (Yamaha)
3º  Joni Fonseca (Yamaha)
4º  Fernando Cardoso (Yamaha)
5º  Wilson Galo (Suzuki)
6º  Cristobal Mora (Yamaha)
7º  Fábio Ferreira (ATV Racing)
8º  Francisco Baltazar (Suzuki)

SSV
1º João Monteiro / Manuel Pereira (Can-Am) 1º T1/1º Jr.
2º Pedro Carvalho / André Guerreiro (Can-Am) 2º T1
3º Ricardo Carvalho (Yamaha) 3º T1
4º Henrique Nogueira / Hugo Silva (Can-Am) 4º T1/1º Jr.
5º Mário Ferreira (Can-Am) 5º T1/1º Vet.
6º Marco Silva / João Silva (Can-Am) 6º T1
7º Pedro S. Mendes / Vítor Mendes (Can-Am) 7º T1
8º Paulo Delgado (Can-Am) 8ºT1/2º vet.
9º João Dias / João Filipe (Can-Am) 9º T1/3º Jr.
10º Mário Franco / Luís Engeitado (Yamaha) 1ºT2
11º Avelino Luís / Dinis Carmo (Can-Am) 10º T1/3º vet.
12º Ricardo Doming. / Catarina Marq. (Can-Am) 11º T1
13º Francisco Guedes / Nuno Leotte (Can-Am) 12º T1/1º Promo.
14º Teo Viñaras / Roberto Viñaras (Yamaha) 13º T1
15º Marco Pereira / Sandra Alves (Can-Am) 14º T1

Campeonato Nacional de Trial
1ª prova – Padela

ELITE
1º  Diogo Vieira (Jumatsu)
2º  Javier Piñero (Gas Gas)
3º  Leandro Castro (Vertigo)
4º  Filipe Paiva (Montesa)
5º  Manuel Teixeira (Sherco)

CONSAGRADOS
1º  Bernardo Vots (Gas Gas)
2º  Mariana Afonso (Gas Gas)
3º  Rita Vieira (Jumatsu)
4º  Leonardo Coimbra (Gas Gas)
5º  João Borges (Gas Gas)
6º  Sofia Porfírio (Sherco)
7º  Leonor Moreira (Gas Gas)

PROMOÇÃO
1º  Pedro Ballas Jr. (Oset)
2º  Mariana Valente (Gas Gas)
3º  Miguel Ribeiro (Gas Gas)

INFANTIS
1º  Matias Mesquita (Oset)

INICIADOS
1º  João Silva (Oset)
2º  Diogo Pereira (Oset)
3º  Dinis Sá (Oset)
4º  Madalena Moreira (Oset)
5º  Vicente Faria (Oset)

14 MOTO
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