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Mundial de Trial 
está de regresso

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
O mês de abril de 2018 foi, 
segundo anunciaram as entidades 
responsáveis, o quarto abril mais 
chuvoso desde que existem registos 
do género, em 1931, sendo que, desde 
o ano 2000, não se verificava um abril 
que fizesse tanta justiça ao adágio 
popular “abril, águas mil”...
Naturalmente que foi bem-vinda esta 
chuva para colmatar uma necessidade 
premente do País, vindo pôr cobro 
aos meses de seca que estávamos a 
viver, embora tenha criado algumas 
dificuldades ao nosso desporto, 
contornadas pelo bom trabalho 
das organizações e pela abnegação 
dos motociclistas, pilotos e equipas, 
como se verificou de sobremaneira 
na 22ª edição do Dia Nacional do 
Motociclista, que levou tantos milhares 
de motociclistas a Penafiel, e na prova 
de Resistência 3 Horas do Estoril.
A grande festa do Motocross, que 
foi mais uma ronda do Mundial 
de MXGP em Águeda, conseguiu 
escapar à chuva e vivemos mais 
uma grande jornada desportiva com 
uma organização de luxo do Actib 
– Águeda Action Club, que, logo no 
fim-de-semana seguinte foi o clube 
anfitrião da Assembleia Geral da FMP 
onde foram aprovados o Relatório de 
Gestão e as Contas de 2017.
Ainda em Abril iniciámos os 
campeonatos nacionais de Velocidade e 
Trial, bem como a segunda temporada 
do “Velocidade 2020”, projeto de 
iniciação à velocidade promovido pela 
FMP que decorre em conjunto com o 
Troféu-Escola “Oliveira Cup”.
O mês de maio acolhe o Mundial 
de Enduro em Castelo Branco e, em 
junho, o Campeonato do Mundo 
de Trial estará em Gouveia, dando 
sequência à passagem pelo nosso País 
de algumas das maiores manifestações 
desportivas do motociclismo 
desportivo a nível mundial.

Agendada para os próximos dias 23 e 24 de 
junho em Gouveia, a ronda portuguesa do TrialGP foi 
apresentada a todos os visitantes da Feira Ibérica de 
Turismo (FIT) que esteve patente de 28 de abril a 1 de 
maio na cidade da Guarda.

Jorge Simões, o responsável pelo Clube Talentos & 
Objectivos, o organizador da prova, revelou as linhas 
principais da competição que estará totalmente 
concentrada no Parque da Senhoras dos Verdes junto 
à cidade de Gouveia.

De importância maior para o turismo local, a quarta 
prova do calendário mundial de 2018 irá trazer de 
volta ao sopé da Serra da Estrela os melhores pilotos 
da especialidade, no que será um regresso depois de 
13 anos de ausência na região de Gouveia - o Mundial 
esteve aqui em 2004 - e um regresso a Portugal 
depois de dois anos de ausência

São muitos aqueles que querem viajar até Portugal 

para acompanhar o evento, mesmo aqueles que 
são apenas seguidores e não estão diretamente 
envolvidos com pilotos ou equipas. Toda esta 
presença de forasteiros é de importância maior para 
a economia local em qualquer prova ou evento e, 
por isso, as provas desportivas de importância maior 
merecem ser apoiadas e reveladas neste tipo de 
certame. O turismo desportivo pode ser mais um 
argumento entre os muitos que o nosso País tem 
para aliciar novos visitantes." referiu Jorge Simões no 
decorrer da apresentação feita no espaço da FIT. 
A prova será válida não apenas para o TrialGP, a 
categoria maior da especialidade, mas igualmente 
para as classes Trial2 e Trial 125, sendo que todas as 
equipas irão montar a sua base no referido Parque da 
Senhora dos Verdes. Em breve serão revelados todos 
os pormenores desportivos de mais uma prova de 
cariz mundial que se realiza em Portugal este ano.
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Juntamente com os seus associados, 
a direção da Federação de Motociclismo de 
Portugal reuniu a 21 de abril em Assembleia 
Geral Ordinária na cidade de Águeda, a 
convite do Águeda Action Club, organizador 
da ronda lusa do Mundial de Motocross 
MXGP, que mostrou e honrou a conhecida 
hospitalidade bairradina a todos os presentes.

Com vários pontos em agenda: 
apresentação, discussão e votação do Relatório 

de Gestão e dos documentos de prestação 
de contas relativos ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2017; apresentação, 
discussão e votação da proposta de aplicação 
de resultados; apresentação, discussão e 
votação do pedido de exclusão do associado 
Ginásio Clube de Águeda, as atividades 
decorreram dentro da normalidade, com 
todas as propostas a serem aprovadas por 
unanimidade.

A caravana do Campeonato do Mundo de Trial volta 
a ter uma paragem em Portugal, com uma ronda 
em Gouveia a 23 e 24 de junho.

Dando continuidade à parceria 
que liga ambas as instituições, a 
Federação de Motociclismo de 
Portugal e a Santa Casa, através do 
Centro de Medicina de Reabilitação 
de Alcoitão, levaram ao Autódromo 
do Estoril, no domingo que marcou 
o arranque do Campeonato 
Nacional de Velocidade, utentes 
do referido centro, especializado 
na reabilitação de pessoas com 
mobilidade reduzida pelos mais 
diversos motivos.

Estiveram presentes sete 
utentes do Centro de Medicina de 
Reabilitação de Alcoitão, que foram 
acompanhados pela Dra. Ana Rita 
Henriques, Diretora do Núcleo de 
Animação Cultural e Recreativa do 
Centro de Medicina e Reabilitação 
de Alcoitão, por um colaborador, 
uma enfermeira e por um auxiliar 
da CMRA. Também esteve presente 
a Dr. Maria da Cunha, Sub-Diretora 
de Gestão de Patrocínios e 
Eventos. Pela F.M.P. os visitantes 

foram acompanhados pelos dois 
Vice Presidentes, Armando Vieira 
Marques e Gonçalo Morais Sarmento.

Com a especial e valiosa ajuda 
dos pilotos Ricardo Carvalho e 
Rui Reigoto. a Yamaha e a Polaris, 
através de Carlos Antunes da 
Motomercado, um dos seus 
distribuidores em Portugal, 
juntaram-se a esta ação e ajudaram 
a que todos estes sete pacientes do 
CMRA descobrissem as sensações 
da velocidade a bordo de um SSV 
e, também, as características do 
circuito que recebeu a primeira 
prova do CNV.

No final era bem evidente a 
felicidade espelhada nos rostos de 
todos aqueles que participaram 
nesta iniciativa, sendo que 
todos acompanharam as provas 
do Campeonato Nacional e 
manifestaram a vontade de voltar 
ao CNV e a esta ação, que poderá 
ser reeditada ainda durante o ano 
de 2018.

Utentes do CMRA no Estoril
Fruto das adversas condições climatéricas que levaram ao 

adiamento de várias provas dos Campeonatos Nacionais de Motocross, 
a Federação de Motociclismo de Portugal e os clubes organizadores 
procederam a retificações dos seus calendários no que concerne aos 
Campeonatos Nacionais de Iniciados e Infantis A e B.

Já com algumas provas realizadas nos Infantis B e Iniciados, o único 
campeonato a começar foi o de Infantis A, que arrancou a 1 de maio 
em Lustosa/Lousada.

Alterações nos 
calendários de MX

NACIONAL DE MX - INICIADOS 
8 de abril Marinha das Ondas (Clube Rodas n’Areia) * 
29 de abril Granho (Clube TT Os Cabras) * 
6 de maio Cortelha (ADM e Lazer MXGL Ribatejo) 
3 de junho Tarouca (PentaControl) 
10 de junho Alqueidão (S. R. Alqueidoense) 
17 de junho Carrazeda de Ansiães (Clube Douro Aventura TT) 
14 de outubro Torres Vedras/Carvoeira (MX Ribatejo)
NACIONAL DE MX - INFANTIS B 
18 de março Freixo de Espada à Cinta (J. F. Freixo) * 
1 de abril Casais S. Quintino (A.D.C. Casais. S. Quintino) * 
1 de maio Lustosa/Lousada (PentaControl) * 
13 maio São João da Pesqueira (Penta Control) 
24 de junho Glória do Ribatejo (MX Ribatejo) 
2 de setembro Valpaços (Penta Control) 
23 de setembro Nelas (PentaControl)
NACIONAL DE MX - INFANTIS A 
1 de maio Lustosa/Lousada (PentaControl) * 
13 maio São João da Pesqueira (PentaControl) 
20 de maio Moçarria (Moçarria Aventura Clube) 
3 de junho Tarouca (PentaControl) 
1 de julho São João de Loure (PentaControl) 
2 de setembro Valpaços (PentaControl)

(*) já realizado

CALENDÁRIO

Assembleia Geral da F.M.P. em Águeda
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Penafiel voltou a celebrar

Com a chuva a aparecer novamente, mas com maior intensidade na 
parte final das cerimónias, foi possível desta vez viver de forma ainda mais 
intensa as comemorações deste dia tão especial para os motociclistas. 
Foram vários milhares a participar entusiasticamente, vindos de todo o País 
- e do país vizinho, que cada vez em maior número que se juntam a nós -, 
para celebrar a vida e lembrar os amigos que já partiram.

No interessante Museu Municipal, foram recebidos os representantes 
dos moto clubes e grupos motards para as boas-vindas e saboroso 
aperitivo, acompanhado com o bom vinho verde da região.

A procissão desde o Santuário do Sameiro até ao recinto, contou 
com a presença solene e habitual da Charanga a Cavalo da GNR, dos 
representantes das entidades envolvidas na organização, bem como 
inúmeros estandartes das associações de motociclistas presentes. Os 
andores do nosso padroeiro São Rafael e São Martinho padroeiro de 
Penafiel compuseram o cortejo muito aguardado, pelos milhares de 
pessoas presentes no Largo da Feira da cidade.

Em frente à Câmara Municipal de Penafiel foram prestadas honras ao 
município pela Charanga a Cavalo da GNR.

As cerimónias, presididas pelo Bispo Auxiliar do Porto, focaram-se 
no respeito pela vida, pela estrada e pelos valores que norteiam a 
solidariedade e a amizade.

Após a bênção das motos e dos capacetes, lembraram-se, ao toque 
sentido da Charanga a Cavalo da GNR e dos motores, os amigos que 
infelizmente já não partilham a estrada connosco. O Padre Zé Fernando, 
que tanto deu a este dia tão especial, voltou a ser lembrado com enorme 
saudade.

A bênção dos presentes, pelo pároco de Penafiel, deu por encerradas as 
cerimónias religiosas, a que se seguiram os discursos finais.

O presidente da FMP, entidade responsável pelas celebrações, 
agradeceu a presença de todos e, especialmente, o grande esforço e 
empenho no apoio por parte da Câmara Municipal e do Moto Clube 
Vale do Sousa que, uma vez mais, criaram as melhores condições para 
receberem este dia que nos é dedicado, apesar das condições climatéricas. 
Entidades que se encontram em perfeita sintonia para receberem de 
braços abertos todos os motociclistas que queiram visitar Penafiel, como 
foi referido pelos seus presidentes nos discursos de encerramento de mais 
um grande Dia Nacional do Motociclista.
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O Largo da Feira em Penafiel voltou, no passado dia 8 de abril, a encher-se de motos e motociclistas 
para celebrar a 22ª edição do Dia Nacional do Motociclista. Um dia de grandes emoções!

Dia Nacional do motociclista

Da primeira 
prova à
subida
ao Pódio

O Motociclismo tem todo o nosso apoio.
Os Jogos Santa Casa são o principal Patrocinador da Federação de 
Motociclismo de Portugal, das 6 Seleções Nacionais Seniores, das 
etapas Portuguesas do Mundial de Enduro e da Taça do Mundo de 
Bajas. Apoiam também ações de prevenção rodoviária. www.jogossantacasa.pt

AF_IMPRENSA_DESPORTO_MOTOCICLISMO_210X297.indd   1 06/04/18   17:24
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O Crossódromo Internacional de Águeda voltou a receber a elite do Motocross mundial 
para mais uma ronda dos Mundial de MXGP, MX2, WMX e EMX250.

DESTA FEITA NUMA DATA DIFERENTE, em 
meados de abril, o Campeonato do Mundo de MXGP 
e MX2, num programa recheado que incluía tam-
bém o Mundial de MX Senhoras e o EMX250, voltou 
a assentar arraiais no Crossódromo Internacional de 
Águeda, onde, sob a experiente batuta organizatiza 
do Actib, se viveu mais um grande fim de semana 
de corrida do mais alto nível.

As listas de inscritos contavam com nada menos 
que 11 pilotos portugueses, “wild cards”, que iriam 
alinhar em três das quatro categorias, com as MX2 a 
serem a exceção. A competição feminina era onde 
as cores lusas estavam mais representadas, com 
cinco pilotos - Joana Gonçalves, Ana Alves, Filipa 
Leite, Ana Santos e Tatiana Graça -, com quatro 
pilotos a alinharem no Europeu de 250 -  Diogo 
Graça, Luís Outeiro, Bruno Charrua e André Sérgio 

– e, finalmente, dois inscritos na classe rainha, as 
MXGP, que eram Rui Gonçalves e Paulo Alberto.

No entanto, com 61 pilotos inscritos para 
uma grelha que comportaria quatro dezenas, a 
qualificação para a corrida de EMX250 acabou 
por deixar de fora os quatro portugueses que 
alinhavam nesta classe. Com os primeiros 15 de 
cada um dos grupos (A e B) a qualificarem di-
retamente após os treinos cronometrados, os 
quatro pilotos portugueses integraram o lote 
de 30 pilotos que não conseguiram qualificação 
direta e discutiram na manga de repescagem a 
dezena de lugares disponíveis para as mangas. 
Uma qualificação curta (11 voltas no total) onde 
Diogo Graça esteve em posição de conseguir o 
apuramento ao rodar na 10ª posição durante qua-
tro voltas (da 3ª à 6ª), acabando, no entanto, por 

descer ao 15º posto onde veio a concluir a corrida 
e desta forma a sua participação na prova lusa do 
Campeonato da Europa. Destino idêntico tiveram 
Luís Outeiro, 22º, , Bruno Charrua, 25º, e André 
Sérgio, o 26º no final da repescagem.

No sábado tiveram lugar as corridas de qua-
lificação, bem como a 1ª manga do Mundial de 
Senhoras. Debaixo de um sol acolhedor que fez 
esquecer a chuva das últimas duas semanas, a pista 
mostrou-se em perfeito estado de utilização e, com 
o passar das horas, também o público começou a 
preencher em bom número os espaços destinados 
ao acompanhamento do evento. A neo-zelandesa 
Courtney Duncan venceu a 1ª manga do programa 
na frente de Nancy van de Ven e Larissa Papenmeier, 
enquanto, entre as representantes lusas, foi Joana 

HERLINGS E PRADO 
NA FESTA 
DE ÁGUEDA

São Pedro deu tréguas no dia das corridas do Mundial de Motocross em Águeda, e assitiu-se a mais uma 
grande jornada desportiva, com o público presente em força e um programa que incluía, além do MXGP 
e MX2, rondas do Mundial de MX de Senhoras e do EMX250

Mundial de Motocross Texto: Hype Communicatons / M.P.  Fotos: Luís Duarte
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Gonçalves a melhor, ao terminar na 22ª posição.
Na qualificação da categoria maior foi Antonio 

Cairoli quem liderou nas primeiras sete voltas mas, na 
8ª passagem pela linha, de meta era Jeffrey Herlings 
o comandante, que levou a 1ª posição até à bandeira 
de xadrez batendo Cairoli e Romain Febvre. "Esta 
foi a melhor pista do ano até ao momento”, diria 
Herlings. “Demorei algum tempo a perceber qual 
a melhor opção de linhas pela multiplicidade das 
mesmas, mas quando encaixei a pista imprimi o 
meu ritmo e consegui vencer. Depois da chuva 
a organização fez um excelente trabalho para 
que o traçado estivesse nas melhores condições.” 
Também Rui Gonçalves partilhou da mesma opinião 
de Herlings quanto à pista: "Estava dura mas sem 
lama, muito bem preparada." Rui Gonçalves está 
pela primeira vez em pista este ano e, depois de seis 

meses sem competir, terminou a qualificação na 20ª 
posição "...um resultado muito bom, pois se já é difícil 
quando fazemos todas as corridas, desta forma ainda 
mais complicado  é." reforçou o piloto de Vidago, que 
queria celebrar com o público português a sua bem 
sucedida carreira na modalidade. Juntamente com 
o popular RG999 esteve igualmente em pista Paulo 
Alberto, que terminou na 22ª posição.

Em MX2 foi o espanhol Jorge Prado quem liderou 
desde o arranque até ao final a manga de qualifica-
ção, com o dia a fechar com a realização da primeira 
corrida de EMX250, ganha pelo francês Mathys 
Boisrame na frente de Mikkel Haarup e Karej Kutsar. 

Chegados ao grande dia, domingo, acabaram 
por ser os vencedores da ronda anterior à portu-
guesa, em Itália, a repetir os respetivos triunfos, 

com o holandês Jeffrey Herlings a dominar ambas 
as mangas de MXGP e o espanhol Jorge Prado a 
realizar idêntico feito em MX2.

Na 21ª visita do MXGP ao Crossódromo junto à 
cidade bairradina, os dois pilotos da KTM voltaram 
assim a 'pintar' de laranja os lugares mais altos dos 
pódios finais, após dois dias de competição marcados 
pela presença de 21.000 espectadores nas duas jor-
nadas desta que foi uma grande festa do motocross.

Em MXGP, e após ter ganho a corrida de qua-
lificação realizada no dia anterior, o 'Falcão de 
Vankenswaard' dominou ambas as mangas, liderando 
a totalidade das voltas realizadas aos 1700 metros 
do traçado, 16 na primeira manga e 17 na segunda. 
Uma dupla vitória sempre na frente de António 
Cairoli, de novo o segundo em ambas as corridas 
para perder mais 6 pontos em termos de campeo-
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Mundial de Motocross

nato nas contas finais, sendo agora 16 os pontos 
que separam ambos os pilotos, igualando Herlings 
as cinco vitórias de Cairoli na classe maior na pista 
portuguesa.

Na primeira manga Tim Gajser conseguiu o 
seu primeiro pódio do ano ao ser terceiro, posição 
ocupada por Clement Desalle na segunda corrida, 
ele que foi forçado a abandonar na primeira com 
um problema na sua moto, situação semelhante 
ao que sucedeu com Gautier Paulin na segunda 
manga, forçando o gaulês a abandonar.

Nota para a presença de Rui Gonçalves e Paulo 
Alberto na classe maior, com Paulo Alberto a conse-
guir o 19º lugar na primeira corrida. Na derradeira 
do dia o piloto de Leiria era 14º quando foi forçado 
a abandonar devido a um inesperado problema 
na direcção da sua moto. Rui Gonçalves foi 26º na 
primeira corrida e 22º na derradeira.

Na classe de MX2, Jorge Prado tornou-se no 
primeiro espanhol a vencer no complexo bairra-
dino em 21 anos de MXGP em Águeda. O piloto 
galego liderou a totalidade das voltas de ambas as 
mangas, depois de assinar igualmente os melhores 

arranques, deixando Águeda com a desvantagem 
para Pauls Jonass reduzida para 14 pontos após a 
conquista alcançada na exigente pista portuguesa.

Líder do campeonato desde o seu início e apenas 
batido em Itália, o letão Pauls Jonass, Campeão do 
Mundo em título, foi 2º na primeira manga, mas 
na derradeira não teve argumentos para os seus 
adversários mais diretos e fechou as 17 voltas no 7º 
posto, com Prado a ser secundado por Thomas Kjer 
Olsen e Ben Watson, estes separados por apenas 
172 milésimas de segundo após um 'forcing' final 
do britânico que por pouco não surpreendeu o 
dinamarquês.

Sem pilotos portugueses em pista na classe 
o pódio foi fechado com Jed Beaton depois do 
australiano ter sido terceiro na primeira corrida e 
quarto na derradeira, deixando assim Watson em 
quarto na frente de Pauls Jonass, que em apenas 
um dia perdeu 14 pontos para o rival de Lugo, 
Jorge Prado.

No início do programa tinham sido as senhoras 
a entrar em ação. Com o piso mais 'pesado' face ao 

dia de ontem, a vencedora da primeira corrida, a 
neo-zelandesa Courtney Duncan, repetiu o sucesso 
e assinou a segunda vitória para subir à liderança do 
campeonato. Depois da 22ª posição no dia anterior, 
a portuguesa Joana Gonçalves foi desta feita a 13ª, 
entrando assim de forma confortável no lote das 
pontuadas no final de uma corrida mais dura do 
ponto de visita físico devido ao estado do piso, com 
as restantes pilotos lusas a terminaram fora dos 
pontos. Courtney Duncan assumiu assim o comando 
do campeonato com três pontos de vantagem so-
bre Larissa Papenmeier, cabendo a Nacy Van De 
Ven o terceiro posto a dez pontos da nova líder.  
Um fim de semana onde o anfitrião Águeda Action 
Club mereceu rasgados elogios por parte de pilotos, 
equipas e promotor face às exigentes condições 
climatéricas que antecederam a prova e onde foi 
igualmente presença de destaque Miguel Oliveira, 
convidado do Actib e que, mais uma vez, foi forte-
mente acarinhado pelo muito público que esteve 
naquela que é considerada como uma das melhores 
pistas do Campeonato do Mundo, à qual o MXGP 
regressará em 2019.

Foram cinco as pilotos portuguesas que estiveram em Águeda para a prova do WMX, mas foi Joana 
Gonçalves (364) quem mais se destacou, chegando a pontuar na 2ª manga com um 13º posto. Também 
Paulo Alberto (210) somou pontos para o Mundial de MXGP na 1ª manga
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Texto: Comissão Enduro F.M.P. / Pedro Mariano Fotos:Pedro Meira

P O R T U G A L

A TERCEIRA PROVA DO CAMPEONATO 
NACIONAL DE ENDURO CFL 2018 rumou ao Alto 
Douro Vinhateiro, onde o Clube Natureza Extreme 
da Régua preparou o seu 5º Enduro. Com efeito, 
este clube decidiu dar um salto para as provas de 
dois dias de duração, mostrando vontade para voos 
mais altos num futuro próximo. Esta edição dupla 
tinha todo o centro nevrálgico no centro da cidade, 
mais propriamente no parque de estacionamento 
e suas estruturas adjacentes, já utilizado em ante-
riores edições. O Parque Fechado foi montado na 
esplanada do café existente, dando uma excelente 
visibilidade a este e ficando em lugar de excelência 
na avenida marginal. 

A complementar tudo isto, um percurso de 
uma beleza natural fora do normal, com 46 km 
de trilhos que alternavam entre zonas técnicas 
de pedra e as conhecidas vinhas da região, onde 
estavam incluídas uma EX (800 m) junto à Barragem 
de Bagauste, ET (3 km), no mesmo local, uma CT (2,8 
km) junto ao Clube Caça e Pesca e três CH's (um no 
paddock, outro na Vila e o terceiro antes da EX). No 
primeiro fazia-se um percurso de cerca de 28 km 
em 57 minutos, onde estavam incluídas a CT e a ET, 
existindo ainda dois desvios para a Open, 4 para os 
Verdes e 5 para as Senhoras e Hobby. O segundo 
tinha 12 km e 28 minutos, tendo um desvio para 
Verdes e dois para Hobby. No terceiro estava a EX 
e a única assistência permitida num total de 9 km 
e 30 minutos. O percurso tinha dificuldades bem 
escalonadas para as diferentes classes e para as 
condições atmosféricas que se esperavam, que, 
obviamente, com a passagem das motos se iam 
tornando mais difíceis de progredir, mas com maior 
ou menor dificuldade a grande maioria conseguia 
suplantar as dificuldades apresentadas. 

Em relação às especiais, a CT estava colocada 
junto ao Clube Caça e Pesca, aproveitando o leito 
do Rio Douro (local já utilizado mas desta vez muito 
condicionado pelo elevado caudal do rio) onde se 
desenhou uma especial de belo efeito técnico e 
visual, este ano mais curta que em anteriores edições. 
A ET era toda ela nova, aproveitando as banquetas 
e socalcos da margem direita da barragem, sendo 
muito técnica e a necessitar de mais um pouco de 
extensão. A EX aproveitava o local outrora habita-
cional da EDP, com uma boa extensão e dificuldade 
q.b. para as diferentes classes. 

Foi uma boa jornada de Enduro, que contou com 
176 pilotos à partida e 148 à chegada. Depois de 
um primeiro dia chuvoso e ventoso, o segundo foi 
brindado com sol e total ausência de vento, que veio 
a resultar em excelentes condições para a prática da 
modalidade. O traçado e especiais aguentaram-se 
muito bem em ambos os dias, sendo do agrado da 
generalidade dos pilotos.

Para Paddock e Parque Fechado foi utilizado o 
parque de estacionamento da cidade e a avenida mar-
ginal, com o Rio Douro como cenário, que apresentava 
boas condições logísticas, como luz, água e WC's. As 
verificações documentais e todo o secretariado da 
prova foram efetuados nas estruturas adjacentes a 
este, enquanto as técnicas foram efetuadas à entrada 
do Parque Fechado.

Clube a denotar uma evolução de ano para ano, 
aberto a novos desafios (sendo prova disso a passa-
gem para uma corrida de dois dias) e a fazer todos 
os esforços para receber a caravana nacional nas 
melhores condições. Os nossos parabéns!

Do Alto Douro voltámos ao centro do País, para 
sermos recebidos pelo Montanha Clube na Reserva 
Natural de Enduro, a Lousã.

A grande novidade desta jornada foi a realiza-
ção do Primeiro Mini-Enduro 2018. As hostilidades 
abriram-se às 9h30 de sábado com um briefing de 
pilotos e assistentes, seguindo-se as verificações e 
administrativas e técnicas. A corrida começaria às 
14h00 com uma previsão de três voltas para as duas 
classes. No entanto, devido à chuva acabaram por 
se realizar apenas duas voltas para a classe Mini 1, 
cumprindo a Mini 2 o programa pré-estabelecido. 
Um grande sucesso nesta iniciativa, onde estiveram 
27 pilotos divididos pelas duas classes existentes.

O XXII Enduro da Lousã foi em muito idêntico à 
edição do ano passado. Com efeito, o centro nevrál-
gico da prova foi montado no Aeródromo Municipal 
da Lousã, espaço com todas as condições para uma 
prova desta modalidade. O Parque Fechado estava 
na zona cimentada do hangar principal, local ime-
diatamente adjacente ao Paddock.  

A complementar tudo isto, um percurso caracte-
rístico desta região, aproveitando pouco da edição do 
ano passado, com 48 km de trilhos e zonas técnicas de 
pedra, onde estavam incluídas uma EX (900 metros) 
junto ao aeródromo (mesmo local da ET no ano pas-

sado), uma CT (2,7 km), também ela no aeródromo e 
similar à de 2017, e uma ET (4,5 km) na Coelheira em 
Serpins, e três CH's (dois no paddock e um outro antes 
da ET). No primeiro fazia-se um percurso de cerca 
de 18 km em 38 minutos, onde estava incluída a EX, 
existindo ainda um desvio para a Open e dois para 
os Verdes, Senhoras e Hobby. O segundo tinha 23 km 
e 55 minutos, onde estava incluída a ET, tendo um 
desvio para Verdes e Hobby. No terceiro estava a CT 
e a única assistência permitida num total de 3 km e 
20 minutos. Um percurso que tinha dificuldades bem 
escalonadas para as diferentes classes. Verificaram-se 
algumas penalizações nas classes Verdes e Hobby 
devido à exigência do percurso e, também, a uma 
opção de “apertar” um pouco mais os CH 1 e 2. 

Em relação às especiais, a CT era em tudo similar 
à do ano passado, mostrando-se com um traçado 
muito rápido a percorrer todo o aeródromo e resul-
tando numa especial de belo efeito técnico e visual. 
A ET era toda ela nova, aproveitando um terreno de 
eucalipto e que resultou numa especial que foi palco 
das grandes decisões da corrida. Com efeito, havia 
zonas muito técnicas de água e lama que fizeram a 
diferença em algumas classes. A EX aproveitava o 
local outrora utilizado para a ET em 2017, resultando, 
também ela, numa especial muito técnica, faltando 
apenas um pouco mais de tempo cronometrado. 

Foi uma excelente jornada de Enduro! Depois de 
um sábado chuvoso e ventoso, tal como sucedera 
na Régua, o domingo foi completamente diferente, 
resultando num excelente dia de Enduro. O traçado 
e as especiais foram-se degradando ao longo do 
dia, aumentando as dificuldades de progressão e 
trazendo algumas penalizações finais, mas foi do 
agrado da generalidade dos pilotos, que estiveram 
presentes num número de nada menos que 227 
pilotos à partida, com 189 à chegada.

Para Paddock e Parque Fechado foi, como se refe-
riu, utilizado o Aeródromo Municipal, que apresentava 
boas condições logísticas, como luz, água e WC's. As 
verificações documentais e todo o secretariado da 
prova foram efetuados nas estruturas adjacentes a 
este, enquanto as técnicas foram efectuadas à entrada 
do Parque Fechado.

A aposta na Reserva Natural de Enduro foi mais 
que ganha e o Montanha continua a fazer eventos 
de grande nível. Os nossos parabéns!

Viva o Enduro!

A MEIO CAMINHO
Com a realização das rondas da Régua e da Lousã, o Campeonato Nacional de Enduro CFL 
vai já entrar na segunda metade da temporada.

Enduro
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Na "Reserva Natural 
de Enduro" da Lousã 
estiveram presentes à 
partida nada menos 
do que 227 pilotos, 
distribuídos pelas 
classes dos diversos 
Campeonatos Nacionais, 
Troféus e Hobby
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Primeiro com as 3 Horas do Estoril, depois com o arranque do C.N.V. no mesmo traçado 
e, a encerrar o mês de abril, com os troféus de iniciação em Santo André, a Velocidade 
lusa entrou em força na nova época.

O MÊS DE ABRIL assinalou o arranque da temporada de 2018 para a Velocidade 
nacional, com o aperitivo a ser servido logo no dia 8 com as 3 Horas do Estoril, 
prova de Resistência que, este ano, foi assolada por mau tempo e bastante 
chuva, tornando-se numa epopeia para os bravos pilotos, membros de equipas 
e comissários que a tudo resistiram para levar a prova a bom termo. O triunfo 
final acabou por ser para a formação Aprilia de Tiago Magalhães, Filipe Lourenço 
e João Diogo, na frente da dupla Mário Alves / André Verdasca (Yamaha) e da 
Kawasaki Z900 de António “Ruca” Moreira e Miguel Vilares, uma das motos da 
ZCup que muito ajudaram ao espetáculo no Estoril, com seis equipas presentes.

Duas semanas depois foi a vez do Autódromo do Estoril voltar a receber as 
motos, desta feita para a primeira ronda do Campeonato Nacional de Velocidade.

Com sete dezenas de pilotos inscritos, divididos pelas diversas classes, foi 
debaixo de condições mistas que todos enfrentaram o primeiro embate do 
ano, pois a chuva voltou a aparecer, principalmente no sábado. Interesse maior 
ao redor da classe Superbike, onde Rui Reigoto defende o ceptro conquistado 
em 2017, numa prova em que as máquinas Superstock 600 apenas tiveram dois 
representantes, depois do crónico vencedor da classe, Ivo Lopes, estar em 2018 
aos comandos de uma SBK. Na qualificação foi Tiago Magalhães com a Aprilia 
RSV 4RF o autor da 'pole-position', na frente das Yamaha de André Pires e Rui 

Reigoto, com Magalhães a conseguir quase dois segundos de vantagem sobre 
o rival mais próximo.

A corrida seria, no entanto, totalmente distinta, e foi Rui Reigoto quem conseguiu 
vencer perante Ivo Lopes que, saindo da 10ª posição na estreia com a Yamaha R1, 
rapidamente encostou nos primeiros e chegou mesmo a comandar o pelotão. 
Na terceira volta Tiago Magalhães foi vitima de uma queda - que levou ao seu 
abandono e que se saldou por algumas lesões - quando lutava com Reigoto e 
Lopes na frente da corrida, ficando André Pires na terceira posição onde veio a 
receber a bandeira de xadrez atrás de Rui Reigoto, o vencedor, e Ivo Lopes, se-
gundo classificado. Nelson Rosa e Rui Marto fecharam o lote dos cinco primeiros 
pela mesma ordem. Entre as Superstock 600 foi Jesus Macarro quem venceu.

Animada foi igualmente a corrida de as 85/Moto4, Pré-Moto3 e a nova classe 
Supersport 300, categoria onde mais máquinas eram esperadas e onde se notou 
a ausência da equipa Samurai, a participar na segunda ronda do Mundial da cate-
goria. Pedro Fraga foi o autor da 'pole' na frente de Kiko Maria e Angel Dominguez 
mas, ao longo da corrida, apenas três pilotos passaram pela liderança, Pedro 
Fraga, Pedro Fragoso e Kiko Maria. Fraga seria penalizado com uma passagem 
pela linha de boxes e desceu ao oitavo posto, recuperando depois até terceiro 
mas ficando fora da luta pela vitória, que na derradeira volta foi assegurada por 

Já no final de abril, foi a vez 
dos mais jovens entrarem em 
ação, com o SAKI - Kartódromo 
Internacional de Santo André 
a ser palco do arranque para a 
segunda temporada do troféu 
Velocidade 2020 e da Oliveira 
Cup.

A Velocidade 2020 é 
um projeto de iniciação 
promovido pela Federação 
de Motociclismo de Portugal 
que, na classe 1, se destina a 
jovens pilotos entre os 8 e os 11 
anos de idade aos comandos 
das pequenas IMR 90. Foram 
11 os pilotos nesta classe, e, 
na primeira manga, foi Beatriz 
Ramos quem venceu depois de 
animados duelos ao longo dos 
vinte minutos de corrida. 123 
milésimas de segundo deram 
o lugar mais alto do pódio à 
pequena piloto, que recebeu 
a bandeira de xadrez na frente 
de Francisco Pires e Fernando 
Santos. Na segunda corrida foi 
Francisco Pires o vencedor, com 
apenas 0,368s sobre Manuel 
Fonseca, cabendo a Beatriz 
Ramos a terceira posição. 
A próxima ronda do Velocidade 
2020 classe 1 realiza-se no dia 
27 de Maio no Kartódromo do 
Bombarral, mas antes os pilotos 
da classe 2, a nova categoria 
do Velocidade 2020, faz a sua 
estreia já no dia 1 de maio 
também no Kartódromo do 
Bombarral – para pilotos com 
idade entre os 10 e os 17 anos 
que competem aos comandos 
das MIR Moto5.

Quanto à prova inaugural 
da Oliveira Cup 2018, asssitiu-se 
à estreia classe Ohvale, ao lado 
das categorias MiniGP e Naked. 
Pedro Matos, com apenas 7 

anos, foi o grande vencedor 
da primeira prova das Ohvale, 
imediatamente seguido por 
Bárbara Magro e Vasco Fonseca.

Na categoria MiniGP, Pedro 
Fraga (Quique) foi quem 
chegou ao lugar mais alto do 
pódio, tendo realizado duas 
mangas limpas com 25 pontos 
cada. Depois de ter conseguido 
distanciar-se com vantagem do 
grupo que compôs a grelha de 
partida, o piloto espanhol de 
13 anos bateu Rafael Damásio, 
11 anos, que ficou em 2º lugar, 
naquele que foi o seu primeiro 
pódio no Troféu-Escola de 
Motociclismo. Diogo Pires, 13 
anos, agarrou o 3º lugar.

Já na categoria Naked, onde 
participa inclusivamente Miguel 
Oliveira, o grande vencedor 
foi Miguel Castro, seguido por 
Javier Gomez e Bruno Castro, 
2º e 3º lugar, respetivamente. 
De referir que dentro desta 
categoria dirigida aos ‘graúdos’, 
foi constituída a sub-categoria 
Naked Junior, abaixo dos 28 
anos de idade, onde participam 
Pedro Fragoso e Miguel 
Oliveira, 1º e 2º classificados.

ARRANQUE DA ÉPOCA

Santo André recebeu o futuro

Velocidade Texto: M.P. / Gab. Imprensa F.M.P. / Oliveira Cup

Kiko Maria ao passar Pedro Fragoso na derradeira curva do circuito. O regressado 
Alex Costa venceu nas Supersport 300 ao ser quarto da geral e Gonçalo Ribeiro 
foi o melhor nas 85GP após uma corrida onde metade do pelotão abandonou e 
onde esteve o protótipo TLMoto em pista com Jorge Afonso.

No Troféu ENI - Taça Luís Carreira foram duas as corridas realizadas, com vitórias 
no primeiro confronto para Jorge Afonso na Open, João Trancoso nas SBK e João 
Vieira nas SS. Na segunda corrida Armindo Neves venceu na Open, Trancoso repetiu 
a dose nas SBK tal como João Vieira nas SS.

Nota muito positiva para as 12 máquinas que integram o pelotão da Kawasaki 
Zcup e que, mais uma vez, animaram de sobremaneira o pelotão do Troféu ENI - Taça 
Luís Carreira. Na primeira corrida foi Paulo Vicente quem venceu na frente de António 
Maximiano e Frederic Bottoglieri - separados por menos de 0,3s - para na segunda 
corrida ser António Maximiano o melhor na frente de Nuno Farias e Paulo Vicente.

Duas corridas realizaram igualmente os pilotos da Copa Dunlop Motoval, 
vencendo na primeira corrida Tiago Nogueira na classe 1 e Filipe Lourenço na 
classe 2. Na segunda corrida Tiago Nogueira venceu novamente mas, na classe 2, 
foi Alexandre Rosado quem levou a melhor.

A segunda ronda do C.N.V. levará a caravana até ao traçado do Autódromo 
Internacional do Algarve no mês de junho.

As Kawasaki Z900 e Z800 da ZCup PT estiveram presentes em força, tanto na prova do 
CNV (acima) onde correm em conjunto com o Troféu Eni - Taça Luís Carreira, como na 
Resistência, onde chegaram ao pódio após passarem pela liderança 
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Resultados Desportivos

P O R T U G A L

Abril
 Campeonato do Mundo de Velocidade - Moto2
 2ª prova – G.P. Argentina / T. de Rio Hondo
3º  Miguel Oliveira (KTM)

 3ª prova – G.P. Américas / C.O.T.A., Austin
3º  Miguel Oliveira (KTM)

 Campeonato Mundial de Enduro - E2
 2ª prova – Espanha / Santiago de Compostela
8º/5º  Luís Oliveira (Yamaha)
7º/9º  Diogo Ventura (Honda)

 Campeonato Mundial de Motocross - MXGP
 5ª prova – Portugal / Águeda
19º/-  Paulo Alberto (Yamaha)
26º/22º  Rui Gonçalves (Yamaha)

 Campeonato Mundial de Motocross - WMX
 2ª prova – Portugal / Águeda
23º/13º  Joana Gonçalves (Husqvarna)

  Campeonato Nacional de Enduro
 4ª prova – Lousã
ELITE
1º  Luís Oliveira (Yamaha) 1º E2
2º  Diogo Ventura (Honda) 2º E2
3º  Gonçalo Reis (Sherco) 3º E2
4º  João Vivas (KTM) 4º E2 
5º  Rui Gonçalves (Yamaha) 5º E2
6º  Diogo Vieira (Yamaha) 1º E1
7º  João Lourenço (Beta) 6º E2
8º  Patrick Capila (Yamaha) 2º E1
9º  Fernando Ferreira (Sherco) 3º E1
10º  João Hortega (KTM) 7º E2
11º  Manuel Moura (Yamaha) 8º E2

OPEN
1º  Nuno Oliveira (Sherco)
2º  José Borges (Honda)
3º  Pedro Oliveira (Honda)
4º  Luís Cardoso (Beta)
5º  Márcio Antunes (Sherco)
6º  Miguel Fernandes (Beta)
7º  Fernando Sousa Jr. (KTM)
8º  Bruno Santos (KTM)
9º  Marco Correia (Sherco)
10º  Ricardo Wilson (TM)

VERDES
1º  Diogo Parente (Husqvarna) V2
2º  Gonçalo Sobrosa (KTM) V1
3º  Martim Ventura (Yamaha) V1
4º  João Moura (Sherco) V2
5º  Martim Ventura (Yamaha) V1
6º  José Pimenta (KTM) V2
7º  Igor Domingos (Yamaha) V1

8º  Vasco Quaresma (Honda) V2
9º  Nuno Cação (Beta) V3
10º  Hélder Fernandes (Sherco) V2
11º  Pedro Botas (TM) V1
12º  João P. Campos (Husqvarna) V1
13º  João Rafael (Husqvarna) V1
14º  Pedro Acabado (Sherco) V3
15º  Filipe Saúde (Sherco) V1

VETERANOS
1º  Nuno Freitas (KTM)
2º  Carlos Pedrosa (Yamaha)
3º  João Nobre (Husqvarna)
4º  Miguel Teixeira (Beta)
5º  Carlos Oliveira (Beta)
6º  Tony Carvalho (Beta)
7º  Mário Paiva (Yamaha)
8º  Oscar Araújo (Beta)
9º  Gabriel Seco (Beta)
10º  Nelson Reis (KTM)
11º  José Pereira (Sherco)
12º  João Moreira (Husqvarna)
13º  Carlos Jesus (Yamaha)
14º  Amadeu Almeida (Husqvarna)
15º  Paulo Amado (Beta)

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

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

ENDURO CUP
1º  Gonçalo Salgado (Sherco)
2º  Miguel Saraiva (AJP)
3º  Mateus Cêpa (AJP)
4º  André Azenha (Honda)
5º  Nuno Barradas (AJP)

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

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

MINI ENDURO 1
1º  Tomás Gouveia (KTM)
2º  Martim Maria (KTM)
3º  Afonso Cruz (KTM)
4º  Vasco Salgado (Yamaha)
5º  Vasco Areia (Yamaha)

6º  Francisca Duarte (Honda)
7º  Ricardo Gomes (Macal)
8º  David Barros (Aprilia)
9º  Simão Caetano (Husqvarna)
10º  Duarte Filipe (KTM)
11º  João A. Fernandes (KTM)

MINI ENDURO 2
1º  Bernardo Passanha (Yamaha)
2º  Afonso Froufe (KTM)
3º  Filipe Guedes (KTM)
4º  Tomás Alves (Honda)
5º  Martim Carneiro (Husqvarna)
6º  Ruben Rosário (Honda)
7º  André Reis (KTM)
8º  Francisco Ferreira (KTM)
9º  Duarte Flores (Yamaha)
10º  Salvador Sampaio (Yamaha)
11º  Nuno Cunha (Kawasaki)
12º  Filipe Filipe (Yamaha)

 Campeonato Nacional de Velocidade
 1ª prova – Estoril I
SUPERBIKE
1º  Rui Reigoto (Yamaha)
2º  Ivo Lopes (Yamaha)
3º  André Pires (Yamaha)
4º  Nelson Rosa (Kawasaki)
5º  Rui Marto (BMW)
6º  Romeu Leite (Yamaha)
7º  Eusébio Nogueira (Yamaha)
8º  Fernando Freitas (Honda)
9º  João Quelhas (Yamaha)

SUPERSTOCK 600
1º  Jesus Macarro (Kawasaki)
2º  Eduardo Cabreira (Triumph)

SSP300
1º  Alex Costa (Kawasaki)
2º  Diogo Pires (KTM)
3º  Isaac Rosa (Kawasaki)

PRÉ MOTO3
1º  Kiko Maria (Beon)
2º  Pedro Fragoso (Beon)
3º  Pedro Fraga (Beon)
4º  David Ferreira (Minarelli)
5º  Jorge Afonso (TL Moto)

85GP/MOTO4
1º  Gonçalo Ribeiro (Beon)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA - SS
1º/1º  João Vieira (Yamaha)
2º/2º  André Capitão (Yamaha)
3º/3º  Ivan Martinez (Honda)
4º/4º  António Reis (Honda)
5º/5º  Joaquim Boavida (Honda)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – OPEN
3º/1º  Armindo Neves (Honda)
1º/3º  Jorge Afonso (Yamaha)
2º/2º  Fernando Mercier (Yamaha)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SBK
1º/1º  João Trancoso (Suzuki)
4º/2º  Pedro Dias (Aprilia)
2º/-  Ricardo Almeida (Suzuki)
3º/-  Pedro Conceição (Suzuki)

 Campeonato Nacional de Motocross
 2ª prova – Casais de S. Quintino
MANGA MX1
1º  Luís Correia (Yamaha)
2º  Paulo Alberto (Yamaha)
3º  Pedro Carvalho (Honda)
4º  Luís Oliveira (Yamaha)
5º  Ricardo Aires (yamaha)
6º  Cristiano Fernandes (Yamaha)
7º  Carlos Alberto (Honda)
8º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
9º  Rui Rodrigues (Yamaha)
10º  Firmino Salazar (Husqvarna)
11º  Edgar Almeida (KTM)
12º  Luís Salustiano (Yamaha)
13º  Tomás Salgado (Yamaha)
14º  Dércio Gouveia (Honda)
15º  Pedro Grosso (Suzuki)
16º  Vasco Santos (Honda)
17º  João Silva (Honda)
18º  Victor Hernandez (Kawasaki)
19º  Elias Rodrigues (Yamaha)
20º  Pedro Lobo (Kawasaki)

MANGA MX2
1º  Diogo Graça (Suzuki)
2º  Luís Outeiro (Honda) 1º Jr.
3º  Bruno Charrua (Yamaha) 2º Jr.
4º  Jorge Leite (Yamaha)
5º  André Sérgio (Yamaha) 
6º  Ricardo Freire (KTM)
7º  Rodrigo Luz (Yamaha) 3º Jr./2T
8º  David Silva (Honda)
9º  Marco Silva (Yamaha)
10º  Gonçalo Prudêncio (Yamaha)
11º  José Montero (Honda)
12º  Sérgio Pinto (Yamaha)
13º  João Carvalho (Honda)
14º  Carlos Moreira (KTM)
15º  Eduardo Santos (KTM) 4º Jr.
16º  Gonçalo Fantasia (Honda)
17º  Rui Ribeiro (Suzuki)
18º  Frederico Rocha (TM) 5º Jr./2T
19º  Carlos Faustino (Honda)
20º  Joel Alves (Yamaha)

MANGA ELITE
1º  Luís Correia (Yamaha) MX1
2º  Paulo Alberto (Yamaha) MX1
3º  Luís Oliveira (Yamaha) MX1
4º  Pedro Carvalho (Honda) MX1
5º  Diogo Graça (Suzuki) MX2
6º  Luís Outeiro (Honda) MX2
7º  Jorge Leite (Yamaha) MX2
8º  Bruno Charrua (Yamaha) MX2
9º  André Sérgio (Yamaha) MX2
10º  Cristiano Fernandes (Yamaha) MX1
11º  Ricardo Freire (KTM) MX2
12º  Rui Rodrigues (Yamaha) MX1
13º  Jonathan Rodriguez (Yamaha) MX1
14º  Carlos Alberto (Honda) MX1
15º  Firmino Salazar (Husqvarna) MX1
16º  Rodrigo Luz (Yamaha) MX2
17º  Gonçalo Prudêncio (Yamaha) MX2
18º  Edgar Almeida (KTM) MX1
19º  David Silva (Honda) MX2
20º  Eduardo Santos (KTM) MX2

INFANTIS B
1º/1º  Tomás Santos (KTM)

2º/2º  Guilherme Esteves (KTM)
3º/3º  Martim Maria (KTM)
5º/4º  Alexandre Costa (KTM)
4º/5º  Alba Lopez (KTM)
6º/6º  Bernardo Pinto (KTM)
7º/8º  Maria Milheiro (KTM)
9º/7º  Aaaron Timofte(KTM)
8º/-  Filipe Palma (KTM)

 3ª prova – Marinha das Ondas
MANGA MX1
1º  Luís Correia (Yamaha)
2º  Hugo Basaúla (KTM)
3º  Luís Oliveira (Yamaha)
4º  Pedro Carvalho (Honda)
5º  Carlos Alberto (Honda)
6º  Rui Rodrigues (Yamaha)
7º  Márcio Rocha (Husqvarna)
8º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
9º  Álvaro Pereira (Honda)
10º  Bruno Ruivo (Honda)
11º  Dércio Gouveia (Honda)
12º  Luís Salustiano (Yamaha)
13º  Álvaro Gonçalves (Kawasaki)
14º  Lars Risholm (Yamaha)
15º  Bruno Baptista (Honda)
16º  Victor Hernandez (Kawasaki)
17º  Francisco Salgado (Honda)
18º  Diogo Venâncio (Honda)
19º  João Costa (Yamaha)

MANGA MX2
1º  Diogo Graça (Suzuki)
2º  Luís Outeiro (Honda) 1º Jr.
3º  Jorge Leite (Yamaha)
4º  Yago Nogueira 8Kawasaki) 2º Jr.
5º  André Sérgio (Yamaha) 
6º  Rodrigo Luz (Yamaha) 3º Jr./2T
7º  Frederico Rocha (TM) 4º Jr./2T
8º  Bruno Charrua (Yamaha) 5º Jr.
9º  Paulo Fernandes (Yamaha)
10º  David Silva (Honda)
11º  Marco Silva (Yamaha)
12º  Gonçalo Prudêncio (Yamaha)
13º  Abel Carreiro (KTM) 6º Jr.
14º  Carlos Moreira (KTM)
15º  Carlos Faustino (Honda)
16º  Gonçalo Fantasia (Honda)
17º  André Guimarães (Kawasaki)
18º  Joel Alves (Yamaha)
19º  Juan Lopez (KTM)
20º  Isaac Rodriguez (Kawasaki)

MANGA ELITE
1º  Hugo Basaúla (KTM) MX1
2º  Luís Correia (Yamaha) MX1
3º  Luís Oliveira (Yamaha) MX1
4º  Luís Outeiro (Honda) MX2
5º  Ricardo Freire (KTM) MX2
6º  Pedro Carvalho (Honda) MX1
7º  Jorge Leite (Yamaha) MX2
8º  Jonathan Rodriguez (Yamaha) MX1
9º  Carlos Alberto (Honda) MX1
10º  Bruno Charrua (Yamaha) MX2
11º  Diogo Graça (Suzuki) MX2
12º  Rui Rodrigues (Yamaha) MX1
13º  André Sérgio (Yamaha) MX2
14º  Rodrigo Luz (Yamaha) MX2
15º  Francisco Salgado (Honda)

16º  Eduardo Santos (KTM) MX2
17º  Álvaro Pereira (Honda) MX1
18º  Frederico Rocha (TM) 
19º  Marco Silva (Yamaha) MX2
20º  Gonçalo Prudêncio (Yamaha) MX2

INICIADOS
1º/2º  Afonso Gomes (Husqvarna)
4º/1º  Rúben Ferreira (Husqvarna)
2º/4º  Alex Almeida (KTM)
3º/3º  Pedro Rino (KTM)
6º/5º  Martim Espinho (Husqvarna)
5º/8º  António Sampedro (KTM)
7º/6º  Igor Amorim (Yamaha)
8º/7º  Tomás Alves (Honda)
9º/10º  Bruno Machado (KTM)
10º/11º  Cláudio Fernandes (Honda)
12º/12º  Nuno Cunha (Kawasaki)
14º/13º  Kevin Mendes (KTM)
15º/14º  Diogo Salema (KTM)
-/9º  Martim Palma (KTM)
11º/-  Rúben Ribeiro (Honda)
13º/-  Ândria Sousa (Yamaha)

 Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
 2ª prova – Baja TT Loulé
MOTOS
1º  António Maio (Yamaha) 1º TT2
2º  Mário Patrão (KTM) 1º TT3
3º  Martim Ventura (Yamaha) 1º TT1
4º  Daniel Jordão (Yamaha) 2º TT3
5º  Salvador Vargas (KTM) 3º TT3
6º  David Megre (KTM) 2º TT2
7º  Bernardo Megre (Yamaha) 3º TT1
8º  Domingos Santos (AJP) 4º TT3
9º  Tiago Lopes (Yamaha) 3º TT1
10º  Sandro Carolino (Husqvarna) 4º TT1
11º  Tiago Santos (Yamaha) 5º TT1
12º  Bernardo Villar (KTM) 3º TT2/1º Vet.
13º  Ivan Ferreira (Kawasaki) 4º TT2/1º Promo.
14º  Armindo Neves (Honda) 5º TT2/2º Vet.
15º  Carlos Costa (KTM) 5º TT3

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

SSV
1º João Monteiro / Manuel Pereira (Can-Am) 1º T1/1º Jr.
2º Pedro S. Mendes / Vítor Mendes (Can-Am) 2º T1
3º Marco Silva / João Silva (Can-Am) 3º T1
4º David Assunção (Can-Am) 4º T1
5º Lourenço Rosa / Joaquim Dias (Can-Am) 5º T1
6º Pedro Grancha / Tomás Neves (Can-Am) 6º T1/1º Vet.
7º Mário Franco / Luís Engeitado (Yamaha) 1ºT2
8º Francisco Guedes / Nuno Leotte (Can-Am) 7º T1/1º Promo.
9º Nuno Fontes / José S. Pires (Can-Am) 8º T1/2º Promo./2º Vet.
10º Teo Viñaras / Roberto Viñaras (Yamaha) 9º T1
11º Marco Pereira / Eurico Adão (Can-Am) 10º T1
12º Mário Ferreira (Can-Am) 11º T1/3º Vet.
13º Ivo Nogueira / Nuno Silva (Can-Am) 12ºT1/3º Promo.
14º Filipe Cameirinha / Francisco Esperto (Can-Am) 13º T1
15º Rui Serpa / Nuno Guilherme (Yamaha) 14ºT1




	01
	02_05
	06_09
	10_11
	12_13
	14_16

