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CNV prosseguiu a Sul

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Depois de na edição anterior 
desta revista ter aproveitado este 
espaço para me referir aos esforços 
que têm sido feitos pela Federação 
de Motociclismo de Portugal na 
criação e desenvolvimento de novas 
fórmulas de iniciação, de um modo 
que tem sido transversal às diversas 
disciplinas regidas pela FMP, volto 
aqui ao tema para congratular toda a 
organização, participantes, apoiantes 
e patrocinadores pela resposta 
positiva que tem sido dada ao projeto 
Velocidade 2020 no segundo ano 
desta iniciativa da Federação, com 
novo recorde de presenças a ser 
registado na ronda de Évora – onde 
voltámos a contar com a companhia 
do “plantel” da Oliveira Cup, incluindo 
o próprio Miguel Oliveira. Foi um 
dia em que ficou bem claro que este 
formato do Velocidade 2020 tem 
capacidade de atrair pilotos para 
a Velocidade com baixos custos e 
segurança. É uma aposta que vamos 
continuar a manter e evoluir para 
tentar encontrar ainda melhores 
condições para que os jovens possam 
praticar motociclismo, tal como temos 
tentado no Motocross e no Enduro. Foi 
dia em grande, que encheu o coração 
a todos os envolvidos neste projeto.
O mês de junho foi também especial 
pela realização do 20º Portugal de 
Lés-a-Lés, que levou mais de 2100 
motociclistas de Faro a Felgueiras, com 
passagem por Portalegre e Lamego, 
numa edição memorável e que tão 
cedo não será esquecida por todos 
quantos a viveram.
Após um período em que o Super 
Enduro e o Supercross animarão as 
noites de verão, o mês de setembro 
assinalará o regresso do Mundial de 
SBK a Portimão e mais uma edição, a 
quarta, do Portugal de Lés-a-Lés Off 
Road.
Até lá e boas férias a todos!

Na corrida que colocou lado a lado as SBK e 
STK 600, a presença de Sheridan Morais e o regresso 
de Tiago Magalhães foi nota de destaque num 
pelotão em que Ivo Lopes levou a melhor desde os 
treinos até ao final das 15 voltas realizadas no final 
da quente tarde de Domingo. Vitória de Ivo na frente 
de Sheridan Morais, o melhor nas 600, cabendo 
a Tiago Magalhães o fecho do pódio coletivo, ele 
que regressou às pistas depois da lesão sofrida na 
primeira ronda do campeonato, no Estoril. 
Com duas corridas na agenda e 17 pilotos em 
pista, o pelotão das Pré-Moto3, SSP300 e 85GP 
viu Kiko Maria, Tomás Alonso e Rafael Saraiva, 
respetivamente, vencerem as categorias em disputa 
no sábado. No Domingo foi Angel Dominguez quem 
venceu pela primeira vez este ano em Pré-Moto3, 
cabendo a Tomás Alonso a vitória em SSP300 e 

Marco Mateiro em 85GP, no final de uma corrida 
debaixo de temperaturas bastante elevadas e onde 
o líder do campeonato, Kiko Maria, foi forçado a 
abandonar. 
A Copa Dunlop Motoval esteve igualmente em 
Portimão e na classe 1 quem venceu foi Dani Trelles 
em ambas as corridas e Filipe Lourenço (classe 2), 
igualmente nos dois dias. Presentes também os 
pilotos do Troféu ENI - Taça Luís Carreira e do cada 
vez mais concorrido troféu ZCup. Num pelotão 
com 27 pilotos no total a primeira corrida viu Rui 
Felisberto a vencer na TLC Open, Frédèric Bottoglieri 
na ZCup, João Vieira na TLC SS e Ricardo Almeida na 
TLC SBK. Na segunda corrida foi Frédèric Bottoglieri 
o melhor na classificação geral e ZCup, com Rui 
Felisberto a ser novamente o melhor na sua classe à 
semelhança de João Vieira e e Ricardo Almeida.
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Encerrando uma ausência que datava 
desde 2006, o Campeonato Nacional de 
Motocross regressou a Carrazeda de Ansiães 
para cumprir a sua ronda de encerramento 
para as categorias séniores. Estavam já 
decididos os títulos Elite e MX1 para Luís 
Correia, e também as vitórias nos Juniores 
para Luís Outeiro e MX2 2T para Rodrigo Luz. 
Faltava apenas saber quem seria o Campeão 
Nacional de MX2 2018, com Luís Outeiro a ser 
o piloto em melhor posição para o conseguir, 
confirmada que estava novamente a ausência 
de Diogo Graça, o detentor do ceptro e líder 
do campeonato até ser impedido de alinhar 
devido a uma lesão.

Yago Nogueira venceu a manga MX2 
seguido de Outeiro, com Luís Correia a ganhar 
a manga MX1 e a repetir a dose na manga 
Elite. Nesta corrida viria a decidir-se a coroa de 
MX2 com Outeiro a ser o melhor da sua classe, 
garantindo o título nacional e tornando-se no 
piloto mais jovem a assegurar um campeonato 
sénior (14 anos e 10 meses), batendo o anterior 
recorde que era de Rui Gonçalves desde 2001. 
Nos Iniciados, que cumpriam a penúltima 
prova da época, foi Rúben Ferreira o vencedor 
depois de dividir o degrau mais alto do 
pódio nas duas mangas com Fábio Costa. A 
decisão do título fica adiada para a jornada de 
encerramento em outubro, em Torres Vedras.

O Campeonato Nacional de Velocidade teve a sua 2ª ronda 
no Autódromo do Algarve, com 83 pilotos divididos pelas 
diversas categorias do campeonato e troféus. 

Em dia de regresso ao 
Kartódromo de Évora foram 16 
os jovens pilotos que integraram a 
mais extensa grelha de sempre do 
Velocidade 2020, competição de 
iniciação à Velocidade promovida 
pela F.M.P. e que cumpre o seu 
segundo ano de existência. A eles 
se juntou como habitualmente 
mais uma ronda da Oliveira Cup, 
com a presença do seu mentor 
Miguel Oliveira e mais de quatro 
dezenas de pilotos em pista 
divididos por quatro classes. 
Com bastante público a 
acompanhar a prova, Lourenço 
Vicente venceu ambos os 
confrontos do Troféu Velocidade 
2020 para subir pela primeira vez 
ao topo de pódio nesta época, 
batendo em ambas ocasiões 
Beatriz Ramos por escassa margem 
- sempre inferior a 1s – e cabendo 
a Manuel Fonseca a posição mais 
baixa do pódio.

Já na categoria Ohvale da 
Oliveira Cup, Pedro Matos, Bárbara 
Magro e Guilherme Gomes subiram 
ao pódio. Com um andamento 
muito competitivo, esta tem sido 
a categoria-revelação do troféu-
escola de Miguel Oliveira.

Na MiniGP Dinis Borges largou 
novamente da pole position para 
uma ronda dupla de corridas que 
viriam a traduzir uma luta frenética 
pelas posições cimeiras entre Pedro 
Fraga, Diogo Pires, Dinis Borges e 
Rafael Damásio, sendo de realçar 
a primeira vitória de Damásio na 
Oliveira Cup, na 2ª manga. Na geral, 
Pedro Fraga, Rafael Damásio e Dinis 
Borges compuseram o pódio.

Na categoria Naked Júnior 
(acima dos 15 e até aos 28 anos), 
Pedro Fragoso foi o grande 
vencedor, enquanto André Pereira 
alcançava o máximo de pontos 
na soma das duas mangas da 
categoria dos ‘gentlemen’.

Évora bate recorde 
de participantes

O Crossódromo Internacional de Águeda irá acolher a caravana 
do MXGP nos dias 14 e 15 de setembro de 2019, naquele que será o 
terceiro ano consecutivo de presença do campeonato na carismática 
pista junto à Cidade de Águeda. 
Depois do sucesso deste ano o clube anfitrião, o Actib, quer elevar a 
fasquia em 2019 e promete ainda melhores condições para pilotos e 
equipa, sem esquecer o público que deverá contar com mais lugares 
sentados face a 2018. Recorde-se que no passado mês de abril foram 
mais de 20.000 os que acompanharam ao vivo a ronda portuguesa do 
mundial de MXGP.

2019: MXGP regressa 
a Águeda em setembro

Com um lote recheado de 
corridas em agenda o Kartódromo 
de Poiares recebeu a segunda 
prova do Campeonato Nacional 
de Supermoto e Velocidade 2020 - 
Classe 2. Nuno Rego foi o vencedor 
em ambas as corridas de Supermoto, 
recebendo a bandeira de xadrez 
sempre na frente de Luís Ferreira e 
Sebastian Gil. Em dia de vitórias em 
dose dupla também o espanhol Ivan 

Bolaño venceu em ambas as corridas 
de MiniMotard, com Raul Luna a 
ser sempre segundo. Martim Marco 
seria o vencedor entre os Infantis. 
Na Velocidade 2020 Classe 2, onde 
competem as MIR 220, a vitória 
ficou nas mãos de Pedro Afonso, 
a primeira do jovem piloto nesta 
classe que dá em 2018 os primeiros 
passos nas pistas do Nacional de 
Supermoto.

Supermoto e Velocidade 
2020 em Poiares

CNMX: Correia e Outeiro Campeões
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Mototurismo Texto e fotos: Comissão Mototurismo  - António Costa e João Serra

Os moto-ralis foram a termas
MATA DO BUSSACO, espumante, leitão e 

borga! Muita brincadeira e gargalhadas vividas na 
Bairrada, foi o que 75 participantes do Minho ao 
Algarve trouxeram do bom 9º Moto-rali Turístico 
do Góis Moto Clube, terceiro passeio do 22º 
Troféu Nacional de Moto-ralis Turísticos BMW/
Dunlop da FMP, saboreado no primeiro fim de 
semana do verão 2018, mais precisamente a 23 
e 24 de junho.

A esforçada equipa do Góis MC – nunca 
tínhamos visto uma organizadora de bebé de 
semanas nos braços – prometeu dois dias muito 
bairradinos e cumpriu. As motos aumentaram de 
30 em 2017 para 47 este ano, com destaque para 
a grande comitiva do MC Albufeira, e na 6ª feira 
à noite já a animação era muito no Luso, termas 
que serviram de quartel general ao evento. Mas 
onde não se provou assim tanto a água da Menina 
Pureza…

Com início e fim entre dois patrocinadores do 
Góis MC, por sinal produtores de bens essenciais 
a nós, motociclistas, os combustíveis Alves 
Bandeira e os capacetes Nau, rolamos 150 km por 
quelhos, ruelas, estradinhas e mais cangostas da 
Mealhada a Sangalhos, da Pampilhosa à Anadia. 
Poucas vezes se acelerou a mais e 70 km/h, tal o 
rebuscado do percurso que exigiu 34 páginas 
de road-book. E mais uns quilómetros a pé na 
fantástica Mata do Bussaco, onde já Saramago 
aconselhava a nos perdermos nos seus trilhos. 
Entre tentilhões, salamandras, cedros e bordos 

seculares, fontes, vias sacras, conventos e 
palácios, grande parte da manhã de sábado foi 
vivida nestes murados 105 hectares que por si 
só merecem exclusividade num moto-rali. Até o 
Papa Urbano VIII, em 1643, excomungava quem 
lá cortasse uma árvore! E acreditem que na altura 
ainda não havia eucaliptos em Portugal.

A frescura da mata combatia o calor de 
sábado e a passeata lá continuou pela história 
militar, heróica e de boas recordações por aquelas 
paragens, de resistência às tropas napoleónicas. 
O Museu Militar e jogos com canhões seguiram-se 
no roteiro. Ninguém explodiu, almoçou-se ao 
ar livre no Parque de Merendas do Lograssol 
(felizmente à lograsombra) conheceu-se a vetusta 
povoação da Vacariça – há documentos que 
a referem já há mais de 1000 anos e habitada 
por monges há mais de 1500 (!) – e refrescámo-
nos por dentro nas margens do lago do Parque 
Termal da Curia. 

A meio da tarde, os motociclistas não tinham 
mais pachorra para visitas guiadas. Queriam 
era combater a caloraça na piscina do Inatel. E 
depois da galhofa bem magicada nas bicas do 
Luso, lá foi tudo mostrar as misérias dentro de 
água, com espontânea aula de zumba, tentativas 
de afogamento e sunset party oferecida pelos 
cada vez mais dinâmicos Conquistadores de 
Guimarães. Estão imparáveis!

A noite foi salva pelo Jorge Xuxuline que 
esticou a palhaçada do jantar até à festa de S. 

João no centro da vila. Há uma primeira vez para 
tudo, até para se ser toureado por uma velhinha…

Achávamos que já tínhamos visto tudo. Só 
faltava o porco a andar de bicicleta. No programa 
do passeio, ele andava de moto. Nós temperámo-lo 
e cozemos-lhe a barriga. Nos moto-ralis faz-se 
de tudo. Até conduzir uma moto. Enrolhámos 
garrafas de espumante na surpreendente Quinta 
do Encontro, atirou-se pão para a cesta e pedalou-se 
na gincana da Nau, antes de se testemunhar testes 
de resistência aos capacetes, dentro da fábrica.

Mas não! Ainda não tínhamos visto tudo. Em 
Mogofores, diante da sua casa, o José Cid, veio à rua, 
nu, só com o disco de ouro a tapar as vergonhas…

O bom fim de semana estava quase passado. 
O almoço final, regado a mais espumante para 
empurrar o leitão, vitoriou a Milai e Pedro 
Morais, dos Motards do Ocidente, regressados 
às vitórias, neste caso dos mais atentos às dezenas 
de questões e surpresas bairradinas, seguidos 
dos jovens João Ratão e Alice Carochinha do 
MC Albufeira e dos Conquistadores Júlia e Zé 
Augusto, desempatados à tangente. Parabéns!

Esta tonificante e cultural - mas que também 
sai do corpo – forma de conhecer o nosso país 
continua após o verão, a 15 e 16 de setembro, em 
Paredes de Coura. Serão os minhotos Moto Galos 
de Barcelos a fazer as honras da casa.

Mas como ainda falta muito, vamos recordar e 
brindar a este giro com os nossos amigos de Góis, 
na sua 25ª concentração de 15 a 19 de agosto!

Regressar a Riachos
O MOTO CLUBE “OS TESOS DO RIBATEJO” levou a efeito o seu 

encontro anual de motos na sua terra, a simpática vila ribatejana de Riachos, 
entre os dias 29 de Junho e 1 de Julho. São mais de duas décadas de bons 
convívios, entre bons amigos!

Voltar a Riachos e participar neste convívio de motociclistas, significa o 
reencontro com velhas e novas amizades que se vão fazendo, um pouco por 
todo o país, sabendo que se passa um bom fim de semana com o pessoal 
das motos e onde reina sempre bom ambiente, proporcionado por quem 
sabe andar nestas lides.

Depois também sabemos que se quisermos acampar, vamos ter um 
espaço muito agradável para o fazer que conta com ótimos serviços de 
apoio. Os bons petiscos e as refeições muito bem confecionadas são outras 
das preocupações do clube, de modo a que não falte nada a quem aparece. 
Juntemos a boa animação de palco e o fim de semana está garantido. Foi 
o que uma vez mais fomos encontrar, a par de uma simpatia contagiante 
da malta dos “Tesos”!

O encontro é realizado bem no centro de Riachos que, por estes dias, 
teve o seu Rancho Folclórico a comemorar 60 anos. Depois da atuação na 6ª 
feira no espaço da concentração, comemorou o seu aniversário no sábado 
com o desfile de diversos agrupamentos que vieram de norte a sul do país. 

Com a expetativa do famigerado jogo de futebol da nossa seleção, não 
houve quem quisesse participar nos sempre divertidos jogos tradicionais. 
Valeu o saboroso lanche e a boa disposição. Na próxima chegamos mais 
longe! Após o jantar, a noite contou com a energia e a boa música dos 
Akunamatata e Prova de Fogo, perante uma plateia mais contida em número 
de presentes do que habitualmente devido com certeza à ameaça da chuva, 
mas sempre muito animada. Pelo meio os aguardados shows surpresa para 
os mais crescidinhos, ajudaram a compor a noite que se prolongou até boas 
horas! No domingo após o habitual passeio pela região e o almoço, foram 
entregues os prémios e lembranças às cerca de seis dezenas de clubes e 
grupos motards presentes. 

UM CLIMA COM UM FIM DE 
SEMANA DE SOL MARAVILHOSO, 
um ambiente contagiante de convívio, 
grande animação, divertimento e um 
cartaz repleto de espetáculos, foi 
neste contexto que se realizou a XXVI 
Concentração do Clube Moto Convívio 
de Olhão, nos dias 1, 2 e 3 de junho de 
2018 no Parque de Campismo dos 
Bancários.

E, tal como nos tem habituado em 
anos anteriores, o Moto Convívio Olhão 
tudo fizeram para proporcionarem a 
todos uma agradável estadia na sua terra. 
Durante todo o fim de semana a festa foi 
de arrasar, reinou a boa disposição, uma 
excelente camaradagem, um convívio 
memorável de motociclistas.

De sexta a domingo a animação 
foi constante, com um programa 
de entretenimento completo e 
diversificado. Houve lugar a uns bons 
mergulhos na piscina do parque de 
campismo. No sábado depois do 
almoço realizou-se o passeio de barco 
pela Ria Formosa à Ilha da Armona, 
onde se permaneceu cerca de duas 
horas. E, enquanto uns aproveitavam 
o tempo para apanharem banhos de 
sol, outros comeram caracóis e pão 

com manteiga, oferecidos pelo Café 
Kallipo ś. Na animação houve sempre 
música com o DJ residente, Alunos da 
Patarata. Nos espetáculos de palco 
atuaram excelentes bandas - Insane, 
GM Tributo aos Xutos, Rad, The Rockers 
e Tara Perdida.

E, mais um ano, fica provado que 
um programa animado e malta divertida 
só pode mesmo resultar numa grande 
festa. É sempre bom estar em Olhão! 
Está assim de Parabéns o Clube Moto 
Convívio de Olhão pelo excelente 
trabalho que tem executado em prol 
do motociclismo nacional.

O clube agradece a todos os sócios, 
amigos envolvidos na realização deste 
evento, patrocinadores, Line Star Life, 
Elite Security, ARS Algarve, Bombeiros 
Municipais de Olhão, Junta Freguesia 
de Olhão, Quelfes, Pechão e União de 
Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, 
GNR, PSP, Ambiolhão e Feshima, a 
sua colaboração. A todos um muito 
obrigado. Agradecimento especial 
à Câmara Municipal de Olhão pelo 
contributo e apoio a toda a logística que 
envolveu a concentração, indispensável 
para que esta se pudesse realizar com 
sucesso.

Concentração de Olhão
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A 20ª edição do Portugal de Lés-a-Lés ligou 
Faro a Felgueiras, com paragens em Lamego e 
Portalegre, quatro dias intensos que levaram 
2100 motociclistas à descoberta de um País 
que não cessa de revelar novas maravilhas, 
escondidas nos mais insuspeitos recantos.

PARA ESTA 20ª EDIÇÃO a maratona moto-
turística saiu de Faro, repetindo o local de partida 
de 2012, para um primeiro aperitivo que rumou 
ao Parque Natural da Ria Formosa e a sua enorme 
biodiversidade mundial, não sem antes efetuar uma 
paragem no primeiro dos muitos Oásis existentes 
ao longo do percurso. Locais onde um petisco, um 
pastel regional ou uma bebida fresca são justificação 
para ‘duas de conversa’ e mais algumas interessantes 
descobertas. Aqui, em plena Ilha de Faro, tempo 
para variar a vista entre a ria e o mar, seguindo-se 
muitas outras descobertas, pequena amostra do 
que seria este 20.º Portugal de Lés-a-Lés que, no dia 
seguinte, seguia para Portalegre ao longo de bem 
diversificados 430 km.

Da serra algarvia à planície alentejana. Da fres-
cura matinal ao calor vespertino. Da imponência do 
Pulo do Lobo ao banho de multidão em Portalegre. 
Sensações diversas ao longo dos mais de 430 quiló-
metros da primeira etapa do 20.º Portugal de Lés-a-

Lés, com ligação entre Faro e Portalegre de paisagem 
tão heterogénea quanto cativante. A começar pela 
Estrada Património N2, cujos quilómetros iniciais 
‘tiraram’ a caravana de Faro rumo à serra algarvia, 
com continuidade através das não menos deliciosas 
curvas da N124.

Um dia com o apoio de muitos moto clubes, 
como Os Falcões das Muralhas, de Mértola, que 
criaram Oásis de fabulosa gastronomia, dos enchidos 
aos queijos, passando pelo pão alentejano e pelos 
diversos exemplos caseiros de doçaria regional. Uma 
delícia a juntar à não menos espetacular passagem 
pelo centro histórico da bela vila raiana! Mas a grande 
novidade do dia foi mesmo a descida ao Pulo do 
Lobo, pela primeira vez pelo lado sul da formação 
geológica que afunila o rio Guadiana, concentrando 
todo o caudal em estreito fio de água. 

Paisagens apreciadas em tranquilidade num dia 
longo onde os oásis foram quebrando a monotonia 
e ajudando a ultrapassar um tempo algo abafado, 

como aconteceu em Beringel, onde a Honda e o 
Grupo Motard local criaram aprazível espaço de 
descanso e convívio. Rumo a Évora Monte, passagem 
ao largo de Alvito, Viana do Alentejo, Estremoz e 
Évora. Depois Monforte e finalmente Portalegre, 
onde seria dispensada inusitada receção por parte 
da população. Uma enchente de público a ovacionar 
os aventureiros como nunca se vira em 20 anos de 
existência do Portugal de Lés-a-Lés, em remate de 
um dia realmente único. Melhor mesmo só apro-
veitar a presença das massagistas do Instituto de 
Medicina Tradicional, cuja eficácia e simpatia sempre 
ajuda a minimizar o esforço de mais de 400 km de 
mototurismo de excelência. 

No programa do dia seguinte, rumo a Lamego, 
estavam 392 km a cumprir ao longo de 12 horas, 
com promessas de muitas paisagens serranas e es-
tradinhas ‘trabalhosas’, de exigência recompensada 
com vistas únicas. Etapa longa e variada, que obrigou 

VINTE ANOS
DE DESCOBERTA

Os mais de 2100 motociclistas presentes viveram quatro dias intensos numa edição histórica e 
memorável do Lés-a-Lés., que certamente não será esquecida tão cedo

Texto: Gab. Imprensa L.a.L. 2018/M.P. Fotos: Delfina Brochado20o 
Portugal de Les-a-Les
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os primeiros dos mais de 2100 participantes a arran-
car ainda noite escura do centro de Portalegre, pelas 
5h30. Com início por deliciosas estradinhas, sem a 
amplitude cénica das enormes planícies alentejanas 
é certo, mas entre centenários carvalhais e muros 
de pedra, como que a preparar a caravana para o 
que que aí vinha. 

Amieira do Tejo foi a primeira paragem do dia e 
também o primeiro controlo secreto do dia, tempo 
para muitas fotografias às formosas ‘princesas’ do 
Moto Clube do Porto. Seguiram-se passagens agra-
dáveis mesmo antes de mudança de cenário, com en-
trada em Mação, um dos concelhos mais massacrados 
pelos incêndios do ano passado e, por isso mesmo, 
um dos apoiados pela FMP no âmbito da campanha 
de sensibilização Reflorestar Portugal de Lés-a-Lés. 

Mais umas curvas até à Pampilhosa da Serra e 
à sua aprazível praia fluvial, onde a autarquia com 
apoio do Góis Moto Clube e do endurista Diogo 
Valença, organizou (mais um…) agradável Oásis. 
Mais uma barrigada de curvas nas N112 e N344 em 
direção ao Piódão, aproveitando a viagem para 
umas fotos na barragem de St.ª Luzia, bem como 
uma volta pela bonita aldeia do Fajão.

Mas seria a mais famosa das Aldeias de Xisto a 
merecer paragem mais prolongada, com a primeira 
visita ao Piódão nos 20 anos da maior maratona 
mototurística da Europa, onde os elementos do 
renovado Moto Clube da Covilhã – Lobos da Neves, 
fizeram as honras da casa. 

A bem-conhecida N2 levou a caravana até Castro 
d’Aire. Onde o bolo podre e chá deram mais um 
aconchego ao estômago e ajudaram a ‘fazer tempo’ 
enquanto passavam alguns aguaceiros. Que não 

desmotivaram os participantes de todo o País, mas 
também de todas as províncias de Espanha, da 
França, Suíça, Itália, Alemanha, Luxemburgo, Rússia, 
Croácia, Canadá e Estados Unidos. Que, verdadeira 
promessa do dia, não podiam falhar a subida ao 
Santuário da Senhora dos Remédios! Não pelos 
686 degraus da famosa escadaria, mas de moto. 
Que o corpo não estava pelos ajustes e, para os 
mais afoitos, havia ainda uma visita ao castelo e 
passagem pela Sé a caminho do palanque, ponto 
final de dia longo, desgastante mas extremamente 
enriquecedor. 

O derradeiro dia, até Felgueiras, foi para 
muitos uma das mais espetaculares etapas do 
Portugal de Lés-a-Lés ao longo dos seus 20 anos 
de existência. Jornada memorável onde tudo se 
conjugou em prol de uma perfeição mototurística 
que deixa fortes memórias para toda a vida.  Das 
deslumbrantes visões do Douro vinhateiro ao pa-
ladar das deliciosas cerejas de Resende, do olfato 
serrano do Marão ao excelente ‘tato’ do asfalto no 
Alvão, ou na audição do silêncio à passagem pelas 
serranias do Barroso.

Temperatura acertada para andar de moto, apesar 
das nuvens sempre presentes ao longo de todo o 
montanhoso percurso, de estradas fabulosas e pai-
sagens soberbas, ao longo de 353 km de puro prazer 
mototurístico, como na passagem pelas margens do 
Douro, onde a vinha cede terreno à mais deliciosa 
cereja do Mundo ou na subida à Serra do Marão, 
através da ‘arredondada’ e algo esquecida N15.

Mais tarde, na imponente e senhorial Casa da 
Tojeira, construída no séc. XVII bem perto do Arco de 

Baúlhe, tempo para provar o vinho verde produzido 
na propriedade de 20 hectares, acompanhando 
as bifanas servidas pelos indómitos Bombeiros 
Voluntários de Cabeceiras de Basto, e usufruir das 
massagens do IMT, Instituto de Medicina Tradicional 
que tanto ajudou a minimizar as mais aborrecidas 
dores de costas e até algum formigueiro causado 
por tantas horas de condução.

Deslumbramento ao virar de cada curva, como na 
aproximação a Montalegre, passando bem junto da 
barragem do Alto Rabagão em momento de enorme 
descontração antes do ‘susto enorme’ oferecido pelas 
bruxas, dráculas e outros seres bizarros do Moto 
Clube Os Conquistadores. Divertidos motociclistas 
de Guimarães (e não só…) que proporcionaram o 
mais irreverente e bem-disposto dos 18 contro-
los, juntamente com os eletricistas-sabotadores 
dos Moto Galos de Barcelos, mas também do MC 
Albufeira e Motards do Ocidente com os geniais 
‘quadros’ pintados na véspera em momentos de 
animação acrescida, que dão outra vida ao Lés-a-Lés.

No Gerês continuaram as curvas, milhares de-
las, capazes de agradar a ‘gregos e troianos’, numa 
caravana que haveria ainda de passar pela serra da 
Cabreira, prosseguindo sempre através das mais 
cativantes estradas e com motivos de interesse 
acrescido em cada paragem.

Em Felgueiras, nova receção apoteótica, com 
milhares e milhares de espectadores no centro da 
cidade, ovacionando todos os motociclistas que tor-
naram este 20.º Portugal de Lés-a-Lés em gigantesca 
festa, ao longo dos 1160 kmentre Faro e Felgueiras, 
com paragens em Portalegre e Lamego.

Para o ano, lá nos veremos novamente!

Ao longo dos diversos controlos do percurso, os moto clubes colocaram de pé vários e 
inventivos cenários para animar a caravana

Foram muitos os motociclistas que são também figuras públicas mas que não deixaram de 
alinhar em mais esta edição da nossa maratona mototurística

P O R T U G A L  9
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Texto: Gab. Imprensa F.M.P. Fotos:Carlos Costa

P O R T U G A L

Verdadeiro devorador de títulos mundiais de Trial, seja Indoor como Outdoor, o espanhol Toni Bou conseguiu em 
Gouveia a sua centésima vitória no Mundial Outdoor - em baixo a receber uma placa comemorativa, ladeado por Jorge 
Viegas, Vice-Presidente da FIM, e outro nome com vários títulos de Trial no seu currículo: Doug Lampkin

NO DIA EM QUE CUMPRIU O SEU 200º 
GRANDE PRÉMIO O ESPANHOL Toni Bou con-
seguiu em Gouveia tornar-se no piloto com mais 
vitórias no Campeonato do Mundo de Trial, ul-
trapassando os 99 sucessos de Doug Lampkin ao 
subir pela 100ª vez ao degrau mais alto do pódio, 
recorde conseguido entre 2006 e 2018. Um recorde 
que se junta aos 145 pódios no campeonato e a um 
rácio de vitórias de 50%, algo que nenhum piloto 
de motociclismo conseguiu em campeonatos 
do mundo, de Trial ou qualquer outra disciplina. 
Em Gouveia e debaixo de temperaturas acima 
dos 30°C, toda a caravana encontrou um percurso 
desenhado integralmente nos 220 hectares do 
Parque da Senhora dos Verdes, num total de 15 
zonas de obstáculos que foram percorridas por duas 
vezes. Terra solta e penedos de grandes dimensões 
foram imagem da prova lusa, que marcou o final 
da primeira metade da época e onde Toni Bou 
encontrou as condições ideais para se tornar no 
piloto com mais vitórias no Campeonato do Mundo.

Uma vitória que começou a construir-se logo 
na primeira volta quando o piloto de 31 anos de 

idade somou apenas um ponto de penalização 
– na 14ª zona – ficando de imediato com oito de 
vantagem sobre Jeroni Fajardo e 17 face a Jaime 
Busto, os seus principais rivais em termos de cam-
peonato. Na segunda passagem o piloto de Piera, 
na Catalunha, dilatou a margem face aos rivais e, 
mesmo penalizando oito pontos, para um total de 
nove no final do dia, os concorrentes perderam 
mais e nas contas do pódio Fajardo fechou com 
21 pontos e Busto com 31.

“Antes de aqui chegar nem sabia que era o meu 
GP nº200, mas estou satisfeito com a vitória, claro. 
Foi uma prova dura, com muito calor a tornar ainda 
complicado o nosso objetivo, mas consegui a vitória 
e isso deu-me mais alguma margem na liderança do 
campeonato”, referiu o piloto que procura em 2018 o 
seu 12º título mundial consecutivo.“Estamos a meio 
do ano e não é ainda altura de pensar nisso. Os meus 
adversários estão muito perto e o objetivo é continuar 
a estar no pódio e pontuar o mais possível. Mas estou 
muito satisfeito por tudo o que fiz nesta primeira 
fase do ano depois da lesão que sofri no inverno e 
que condicionou o arranque de campeonato.” Toni 

Bou ultrapassou 25 das 30 zonas sem qualquer pe-
nalização, Fajardo 22 e Busto 21, subindo os três ao 
pódio de consagração final ao mesmo tempo que 
se destacaram um pouco mais dos restantes pilotos 
na classificação geral do campeonato, onde Toni Bou 
tem agora uma dezena de pontos de vantagem face 
a Fajardo e 14 para Jaime Busto.

Na categoria Trial 2 a vitória foi para Dan Peace, 
a primeira do piloto no campeonato que continua 
a ser liderado por Matteo Grattarola com 11 pontos 
de vantagem sobre Toby Martyn. Diogo Vieira – o 
único luso a participar na prova – integrou esta 
classe mas foi forçado a abandonar depois de 
cumprir a zona 10 com problemas de travões na 
sua moto. Na Trial 125 foi Billy Green quem venceu 
pela quarta vez este ano, dilatando a sua vantagem 
no campeonato para para 17 pontos sobre Martin 
Riobo, desta feita o terceiro atrás de Pablo Jambrina, 
este a ficar com apenas um ponto de atraso para 
Riobo na geral do campeonato.

Um regresso do Mundial de Trial a Gouveia, 
que já tem passagem pela cidade junto à Serra da 
Estrela assegurada para a época de 2019.

A CENTÉSIMA DE TONI BOU!
A vitória nº100 de Toni Bou no Campeonato do Mundo de Trial – novo recorde absoluto na 
história da modalidade – foi obtida durante a ronda portuguesa em Gouveia.

Mundial de Trial
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CLASSIFICAÇÕES - GOUVEIA

TRIAL GP 
1º  Toni Bou (Montesa) 9 pontos 
2º  Jeroni Fajardo (Gas Gas) 21 
3º  Jaime Busto (Gas Gas) 31 
4º  Albert Cabestany (Beta) 39 
5º  Adam Raga (TRRS) 62

TRIAL 2 
1º  Dan Peace (Gas Gas) 13 pontos 
2º  Aniol Gelabert (Scorpa) 16 
3º  Gabriel Marcelli (Montesa) 17 
4º  Toby Martyn (Montesa) 19 
5º  Lorenzo Gandola (Scorpa) 21

TRIAL 125
1º  Billy Green (Beta) 14 pontos 
2º  Pablo Jambrina (Gas Gas) 17
3º  Martin Riobo (Gas Gas) 20 
4º  Eric Miquel (TRRS) 21 
5º  Hugo Dufrese (Gas Gas) 27
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Mundial de SBK

10 ANOS DE SBK NO ALGARVE
O Campeonato do Mundo de Superbike visita o Autódromo Internacional do Algarve pela décima 
vez, com a ronda de Portimão agendada para os próximos dias 14 a 16 de setembro.

O AUTÓDROMO INTERNACIONAL DO 
ALGARVE comemora dez anos desde que, no 
fim de semana de 31 de outubro a 2 de novembro 
de 2008, foi inaugurado precisamente com a 
jornada de encerramento do campeonato desse 
ano, ronda inesquecível por vários motivos, que 
marcou também o terceiro título mundial de Troy 
Bayliss e a sua despedida enquanto piloto “full 
time” no Campeonato do Mundo.

Depois disso, o Mundial de SBK continuou a 
visitar o traçado algarvio, com a única exceção 
a ser a época de 2016, na qual o circuito acolheu 
as 12 Horas de Portimão, válidas para o Mundial 
de Resistência.

A prova de setembro próximo será, assim, a 
10ª presença deste campeonato em Portimão – e 
a 12ª vez em Portugal, após as rondas disputadas 
no Estoril em 1988 e 1993 -, sendo também a 10ª 
prova do ano, das 13 previstas, ficando por correr as 
rondas de França, a estreia na Argentina e o Qatar.

Jonathan Rea (Kawasaki) corre a passos lar-
gos para aquele que, a concretizar-se, seria o 
seu quarto título mundial consecutivo, algo que 
sucederia pela primeira vez na história do cam-
peonato (Carl Fogarty tem quatro títulos, mas 
não consecutivos), depois de já ter batido este 
ano o recorde absoluto de vitórias em SBK, que 
era pertença de Carl Fogarty. 

Jonathan Rea, que venceu cinco das seis últimas 

mangas disputadas em Portimão (duas vitórias em 
2017, outras duas em 2015 e um triunfo em 2014, 
este ainda com a Honda) dispõe de 92 pontos de 
avanço sobre Chaz Davies (Ducati), o seu rival mais 
próximo, e 122 sobre Michael van der Mark (Yamaha), 
que ocupa o terceiro lugar do campeonato. Tudo em 
aberto, num campeonato que este ano já conheceu 
seis vencedores diferentes em representação de 
três construtores, mas o favoritismo do piloto da 
Irlanda do Norte é inegável.

Mais acesas estão as coisas no Campeonato do 
Mundo de Supersport, quase uma “luta privada” 
entre as Yamaha YZF-R6, com os seis primeiros 
separados por 33 pontos e o líder, Sandro Cortese, 
apenas 5 pontos na frente de Jules Cluzel.

Ana Carrasco (Kawasaki), que venceu em 
Portimão há um ano, fazendo história ao ser 
a primeira mulher a vencer uma corrida de 
um Campeonato do Mundo na disciplina de 
Velocidade, lidera o pelotão das SSP300, onde 
figura o português Tomás Alonso (Yamaha), en-
quanto Markus Reiterberger (BMW) comanda o 
pelotão das Superstock 1000 com mais 14 pontos 
que a Aprilia de Maximilian Scheib.

Cinco grandes corridas em perspetiva, com 
bilhetes muito acessíveis, um Paddock sem igual, 
um dos melhores traçados do Mundo e o clima e 
a animação do Algarve. Não é preciso pedir mais, 
a não ser público. Por isso, não faltem a esta festa!

Texto: M.P. Foto: Kawasaki Press

BILHETES

BANCADA PRINCIPAL
Sexta-feira  25€
Sábado  25€
Domingo  29€
Fim de semana  30€

OUTRAS BANCADAS
Sexta+Sábado 12€
Domingo  19€
Fim de semana 20€

PADDOCK
Sexta-feira 30€
Sábado  30€
Domingo  35€
Fim de semana  38€
(inclui acesso à bancada)

PADDOCK VIP
Fim de semana  49€
(inclui acesso à bancada e VIP tour)

Nota – Entrada gratuita para crian-
ças com menos de 16 anos, desde 
que acompanhadas por um adulto 
com bilhete. Identificação com foto 
para verificação da idade será requi-
sitada à entrada do evento.

Mais informações:
www.autodromodoalgarve.com 
E-mail – tickets@
autodromodoalgarve.com
Telefone - +351 282 405 600

CAMPEONATOS – APÓS 9 RONDAS

MUNDIAL DE SBK
1. Jonathan Rea (Kawasaki) 370 pontos
2. Chaz Davies (Ducati) 278
3. Michael van der Mark (Yamaha)  248 
4. Tom Sykes (Kawasaki) 218 
5. Marco Melandri (Ducati)  193 
6. Alex Lowes (Yamaha) 193 
7. Xavi Forés (Ducati)  164 
8. Eugene Laverty (Aprilia)  113 
9. Toprak Razgatlioglu (Kawasaki)  100 
10. Lorenzo Savadori (Aprilia)  92
 
MUNDIAL SUPERSPORT 
1. Sandro Cortese (Yamaha) 138 pontos 
2. Jules Cluzel (Yamaha)  133 
3. Randy Krummenacher (Yamaha)  116 
4. Federico Caricasulo (Yamaha)  104 
5. Lucas Mahias (Yamaha)  103
 
MUNDIAL SSP300 
1. Ana Carrasco (Kawasaki)  84 pontos 
2. Luca Grunwald (KTM)  68 
3. Borja Sanchez (Kawasaki)  58
 
TAÇA FIM STK1000 
1. Markus Reiterberger (BMW)  124 pontos 
2. Maximilian Scheib (Aprilia)  110 
3. Roberto Tamburini (BMW)  97
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Resultados Desportivos
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Junho
 Campeonato do Mundo de Velocidade – Moto2
 6ª prova – G.P.  Itália / Mugello
1º  Miguel Oliveira (KTM)

 7ª prova – G.P. Catalunha / Montmeló
2º  Miguel Oliveira (KTM)

 Campeonato Nacional de Enduro
 6ª prova – Souselas
ELITE
1º  Diogo Ventura (Honda) 1º E2
2º  Luís Oliveira (Yamaha) 2º E2
3º  João Vivas (KTM) 3º E2
4º  Gonçalo Reis (Sherco) 4º E2
5º  Diogo Vieira (Yamaha) 1º E1
6º  João Lourenço (Beta) 5º E2
7º  Tomás Clemente (KTM) 2º E1
8º  Fernando Ferreira (Sherco) 3º E1

OPEN
1º  Sebastian Buhler (n.d.)
2º  Pedro Oliveira (Honda)
3º  Nuno Oliveira (Sherco)
4º  Márcio Antunes (Sherco)
5º  Miguel Fernandes (Beta)
6º  Fernando Sousa Jr. (KTM)
7º  Ricardo Wilson (TM)
8º  Daniel Jordão (Yamaha)

VERDES
1º  Rodrigo Belchior (KTM) V1
2º  Diogo Parente (Husqvarna) V2
3º  Gil Carmo (Honda) V1
4º  Nuno Cação (Beta) V3
5º  Gonçalo Sobrosa (KTM) V1
6º  Igor Domingos (Yamaha) V1
7º  João Rafael (Husqvarna) V1
8º  José Pimenta (KTM) V2
9º  Saul Pereira (Husqvarna) V3
10º  Hélder Fernandes (Sherco) V2
11º  Vasco Quaresma (Honda) V2
12º  Rui Fernandes (Sherco) V1
13º  Bruno Freitas (KTM) V3
14º  Pedro Botas (TM) V1
15º  Tiago Rodrigues (Beta) V2

VETERANOS
1º  Nuno Freitas (KTM)
2º  João Nobre (Husqvarna)
3º  Miguel Teixeira (Beta)
4º  Nelson Cabeça (Yamaha)
5º  Pedro Rodrigues (Beta)
6º  Marco Lopes (Sherco)
7º  João Moreira (Husqvarna)
8º  Nelson Reis (KTM)
9º  Mário Paiva (Yamaha)
10º  Gabriel Seco (Beta)
11º  Tony Carvalho (Beta)

SUPER VETERANOS
1º  Fernando Teixeira (KTM)
2º  Pedro Sarreira (Yamaha)
3º  Paulo Moreno (Sherco)
4º  Abílio Soares (Husqvarna)
5º  Fernando Sousa (KTM)
6º  António Gudiño (Beta)

7º  Juan Caballero (KTM)
8º  Eduardo Neves (Beta)
9º  Carlos Lopes (Sherco)

YOUTH CUP
1º  Rodrigo Belchior (KTM)
2º  Gonçalo Sobrosa (KTM) 
3º  Rui Fernandes (Sherco)
4º  João P. Campos (Husqvarna)
5º  João P. Silva (Yamaha)

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

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

VINTAGE
1º  Miguel Antunes (Honda)

MINI ENDURO 1
1º  Tomás Santos (KTM)
2º  Afonso Cruz (KTM)
3º  Tomás Rodrigues (KTM)
4º  Ricardo Gomes (Macal)
5º  David Barros (Aprilia)
6º  Vasco Salgado (KTM)
7º  Simão Caetano (Husqvarna)
8º  Duarte Filipe (KTM)
9º  Duarte Gomes (Kawasaki)
10º  Francisca Duarte (Honda)

MINI ENDURO 2
1º  Fábio Costa (KTM)
2º  Afonso Froufe (KTM)
3º  Bernardo Passanha (Yamaha)
4º  André Reis (KTM)
5º  Martim Carneiro (Husqvarna)
6º  Filipe Salgado (KTM)
7º  Afonso Rodrigues (Yamaha)
8º  João Gouveia (TM)
9º  Salvador Sampaio (KTM)
10º  Filipe Filipe (Yamaha)
11º  Duarte Flores (Yamaha)
12º  Nuno Cunha (Kawasaki)
13º  Cláudio Fernandes (Honda)

 Campeonato Nacional de Motocross
 7ª prova – Alqueidão
MANGA MX1
1º  Luís Correia (Yamaha)
2º  João Vivas (KTM)
3º  Pedro Carvalho (Honda)
4º  Luís Oliveira (Yamaha)
5º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
6º  Carlos Alberto (Honda)
7º  Fábio Varela (KTM)
8º  Luís Salustiano (Yamaha)
9º  Paulo Perez (Kawasaki)
10º  Victor Hernandez (Kawasaki)
11º  Diogo Venâncio (Honda)
12º  Elias Rodrigues (Yamaha)
13º  João Silva (Honda)
14º  Pedro Lobo (Kawasaki)
15º  Humberto Rouco (Suzuki)
16º  Horácio Chaves (Honda)
17º  José Botas (KTM)
18º  Flávio Santos (KTM)

MANGA MX2
1º  Luís Outeiro (Honda) 1º Jr.
2º  Renato Silva (Honda)
3º  André Sérgio (Yamaha) 

4º  Rodrigo Luz (Yamaha) 2º Jr./2T
5º  Jorge Leite (Yamaha)
6º  Abel Carreiro (KTM) 3º Jr.
7º  Marco Silva (Yamaha)
8º  Gonçalo Prudêncio (Yamaha)
9º  João Barcelos (KTM) 4º Jr.
10º  David Silva (Honda)
11º  João Reguinga (Yamaha) 5º Jr./2T
12º  Rúben Santos (KTM) 6º Jr./2T
13º  Duarte Alexandre (KTM) 7º Jr./2T
14º  Sérgio Pinto (Yamaha)

MANGA ELITE
1º  Luís Correia (Yamaha) MX1
2º  João Vivas (KTM) MX1
3º  Luís Outeiro (Honda) MX2
4º  Luís Oliveira (Yamaha) MX1
5º  Pedro Carvalho (Honda) MX1
6º  André Sérgio (Yamaha) MX2
7º  Renato Silva (Honda) MX2
8º  Jonathan Rodriguez (Yamaha) MX1
9º  Rodrigo Luz (Yamaha) MX2
10º  Carlos Alberto (Honda) MX1
11º  João Barcelos (KTM) MX2
12º  David Silva (Honda) MX2
13º  Gonçalo Prudêncio (Yamaha) MX2
14º  Marco Silva (Yamaha) MX2
15º  Abel Carreiro (KTM) MX2
16º  Fábio Varela (KTM) MX1
17º  Luís Salustiano (Yamaha) MX1
18º  Paulo Perez (Kawasaki) MX1
19º  Sérgio Pinto (Yamaha) MX2
20º  João Silva (Honda) MX1

INICIADOS
2º/1º  Alex Almeida (KTM)
1º/2º  Rúben Ferreira (Husqvarna)
3º/3º  Afonso Gomes (Husqvarna)
4º/4º  Igor Amorim (Yamaha)
5º/5º  Rúben Ribeiro (Honda)
6º/6º  Cláudio Fernandes (Honda)
9º/7º  Tomás Alves (Honda)
8º/8º  Nuno Cunha (Kawasaki)
11º/9º  José Fidalgo (Yamaha)
7º/14º  Bruno Machado (KTM)
13º/10º  Kevin Mendes (KTM)
12º/11º  Ândria Sousa (Yamaha)
15º/12º  Diogo Salema (KTM)
14º/13º  Guilherme Nunes (KTM)
10º/-  Jude Elphick (Husqvarna)
16º/-  Guilherme Agostinho (KTM)

 8ª prova – Carrazeda de Ansiães
MANGA MX1
1º  Luís Correia (Yamaha)
2º  Pedro Carvalho (Honda)
3º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
4º  Carlos Alberto (Honda)
5º  João Barros (KTM)
6º  Rui Rodrigues (Yamaha)
7º  Mário Patrão (KTM)
8º  João Vale (Beta)
9º  Firmino Salazar (Husqvarna)
10º  Fábio Varela (KTM)
11º  Victor Hernandez (Kawasaki)
12º  Luís Salustiano (Yamaha)
13º  Paulo Perez (Kawasaki)
14º  Álvaro Pereira (Honda)
15º  Rodolfo Castro (KTM)
16º  Pedro Lobo (Kawasaki)
17º  Horácio Chaves (Honda)
18º  Edgar Batista (KTM)

MANGA MX2
1º  Yago Nogueira (Kawasaki)
2º  Luís Outeiro (Honda) 1º Jr.
3º  Renato Silva (Honda)
4º  André Sérgio (Yamaha) 

5º  Oscar Fernandez (KTM)
6º  Jorge Leite (Yamaha)
7º  Marco Silva (Yamaha)
8º  Gonçalo Prudêncio (Yamaha)
9º  João Ponte (Yamaha)
10º  David Silva (Honda)
11º  Juan Lopez (KTM)
12º  Sérgio Pinto (Yamaha)
13º  Joel Alves (Yamaha)
14º  Rúben Santos (KTM) 6º Jr./2T
15º  Micael Simão (Husqvarna)
16º  Max Ferraz (KTM)
17º  Duarte Alexandre (KTM) 7º Jr./2T
18º  Diogo Monteiro (Kawasaki)
19º  Francisco Salgueiro (Yamaha)

MANGA ELITE
1º  Luís Correia (Yamaha) MX1
2º  Pedro Carvalho (Honda) MX1
3º  Luís Outeiro (Honda) MX2
4º  Renato Silva (Honda) MX2
5º  André Sérgio (Yamaha) MX2
6º  Yago Nogueira (Kawasaki) MX2
7º  Jonathan Rodriguez (Yamaha) MX1
8º  Jorge Leite (Yamaha) MX2
9º  João Barros (KTM) MX1
10º  Oscar Fernandez (KTM) MX2
11º  Carlos Alberto (Honda) MX1
12º  João Vale (Beta) MX1
13º  Mário Patrão (KTM) MX1
14º  Gonçalo Prudêncio (Yamaha) MX2
15º  Fábio Varela (KTM) MX1
16º  Marco Silva (Yamaha) MX2
17º  Firmino Salazar (Husqvarna) MX1
18º  David Silva (Honda) MX2
19º  Luís Salustiano (Yamaha) MX1
20º  João Ponte (Yamaha) MX2

INICIADOS
1º/2º  Rúben Ferreira (Husqvarna)
3º/1º  Fábio Costa (KTM)
2º/3º  Alex Almeida (KTM)
5º/4º  Afonso Gomes (Husqvarna)
4º/5º  António Sampedro (KTM)
6º/6º  Igor Amorim (Yamaha)
7º/7º  Rúben Ribeiro (Honda)
8º/8º  Jude Elphick (Husqvarna)
10º/9º  Nuno Cunha (Kawasaki)
9º/12º  Cláudio Fernandes (Honda)
12º/10º  Ândria Sousa (Yamaha)
11º/11º  Kevin Mendes (KTM)

 Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
 4ª prova – Baja TT Reguengos
MOTOS
1º  António Maio (Yamaha) 1º TT2
2º  Bruno Borrego (KTM) 1º TT3
3º  Martim Ventura (Yamaha) 1º TT1/1º Jr.
4º  Mário Patrão (KTM) 2º TT3
5º  Bernardo Megre (Yamaha) 2º TT1/2º Jr.
6º  Domingos Santos (AJP) 3º TT3
7º  Daniel Jordão (Yamaha) 
8º  Carlos Costa (KTM) 
9º  Rui Cebola (KTM) 2º TT2/1º Promo.
10º  Luís Albuquerque (Yamaha) 3º TT2
11º  Armindo Neves (Honda) 1º Vet.
12º  Rui Costa (Husqvarna) 2º Vet.
13º  Carlos Silva (Sherco)
14º  Tiago Santos (Yamaha) 3º TT1
15º  Francisco Lopes (Suzuki) 2º Promo.

QUADS
1º  Arnaldo Martins (Suzuki)
2º  Filipe Silva (Suzuki)
3º  Joni Fonseca (Yamaha) 
4º  Fernando Cardoso (Yamaha) 
5º  Filipe Martins (Yamaha)
6º  Cristobal Mora (Yamaha) 

7º  Wilson Galo (Suzuki)

SSV
1º  Marco Silva / João Silva (Can-Am) 1º T1
2º  Vítor Santos / Valter Sá (Can-Am) 2º T1/1º vet.
3º  João Monteiro / Manuel Pereira (Can-Am) 3º T1
4º  Ivo Nogueira / Nuno Silva (Can-Am) 1º Promo.
5º  Ruben Faria / Pedro Velosa (Can-Am)
6º  Luís Cidade / Fábio Ribeiro (Can-Am)
7º  David Assunção (Can-Am)
8º  Mário Franco / Luís Engeitado (Yamaha) 1ºT2
9º  Nuno Fontes / José Pires (Can-Am) 2º Promo./2º Vet.
10º  Ricardo Domingues / Catarina Marques (Can-Am)
11º  Lourenço Rosa / Joaquim Dias (Can-Am)
12º  João Dias / João Miranda (Can-Am)
13º  José P.  Delgado / Nuno Brandão (Can-Am) 3º Vet.
14º Filipe Ramos / Francisco Esperto (Can-Am)
15º  Avelino Luís / Dinis Carmo (Can-Am)

 Campeonato Nacional de Rally Raid
 2ª prova – Fafe
GERAL – MOTOS
1º  Paulo Gonçalves (Honda
2º  António Maio (Yamaha)
3º  Bruno Santos (KTM)
4º  Mário Patrão (KTM)
5º  Fausto Mota (Husqvarna)
6º  Bianchi Prata (Honda)
7º  Fernando Sousa Jr. (KTM)
8º  Paul Spierings (Husqvarna)
9º  Kenny Gilbert (Husqvarna)
10º  George Denninson (Honda)
11º  Clint de Cramer (KTM)
12º  Mathie Liebaert (Husqvarna)
13º  Chris Barwick (KTM)
14º  Stefan Savelkouls (Husqvarna)

GERAL SSV
1º  D. Rodrigues/N. Matias (Can-Am)
2º  R. Farinha/R. Pita (Yamaha)

 Campeonato Nacional de Supermoto
 2ª prova – Poiares
1º/1º  Nuno Rego (Husqvarna)
2º/2º  Luís Ferreira (Husqvarna)
3º/3º  Sebastian Gil (KTM)
4º/4º  Jorge Silva (TM)
5º/5º  Hugo Silva (Aprilia)
7º/6º  Sérgio Rego (Husqvarna)
6º/8º  Carlos Correia (Kawasaki)
9º/7º  Hélder Baptista (KTM)
8º/9º  Fernando Freitas (TM)
10º/10º  Beatriz Morais (Honda)
11º/11º  João Correia (KTM) 

TROFÉU MINIMOTARD
1º/1º  Ivan Bolaño (Honda)
2º/2º  José R. Luna (Malcor)
3º/4º  Martim Marco (KTM)
4º/5º  Adelino Patronilho (Bucci)
9º/3º  Carlos Rodrigues (BRT)
6º/6º  Bruno Salreta (Malcor)
5º/9º  Bruno Cruz (Bucci)
7º/8º  Carlos Gonzalez (IMR)

 3ª prova – Fátima
1º/1º  Luís Ferreira (Husqvarna)
2º/2º  Nuno Pinto (Husqvarna)
3º/3º  Nuno Rego (Husqvarna)
4º/4º  Sérgio Rego (Husqvarna)
5º/5º  Hugo Silva (Aprilia)
6º/9º  Sebastian Gil (KTM) 

8º/7º  Jorge Silva (TM) 
11º/5º  Hélder Baptista (KTM)
7º/10º  Carlos Correia (Kawasaki)
9º/8º  João Teodoro (KTM)
10º/11º  Beatriz Morais (Honda) 

TROFÉU MINIMOTARD
1º/1º  Ivan Bolaño (Honda)
2º/2º  José R. Luna (Malcor)
3º/3º  Carlos Rodrigues (BRT)
4º/4º  Martim Marco (KTM)
6º/5º  Bruno Salreta (Malcor)
5º/8º  Adelino Patronilho (Bucci)
9º/6º  Carlos Gonzalez (IMR)
10º/7º  Vasco Monteiro (IMR)
7º/-  Eduardo Luna (BRT)
8º/-  Bruno Cruz (Bucci)

 Campeonato Nacional de Velocidade
 2ª prova – Portimão I
SUPERBIKE
1º  Ivo Lopes (Yamaha)
2º  Tiago Magalhães (Aprilia)
3º  Rui Marto (BMW)
4º  Ricardo Lopes (Kawasaki)
5º  Romeu Leite (Yamaha)
6º  Tony Costa (Yamaha)
7º  Mário Alves (Yamaha)
8º  João Silva (Aprilia)
9º  Fernando Freitas (Honda)
10º  Rui Reigoto (Yamaha)
11º  Gonçalo Ferreira (BMW)

SSP300
1º/1º  Tomás Alonso (Yamaha)
3º/2º  Alex Costa (Kawasaki)
4º/3º  Diogo Pires (KTM)
5º/4º  Isaac Rosa (Kawasaki)
2º/-  Sam Lochoff (Yamaha)

PRÉ MOTO3
2º/1º  Angel Dominguz (Beon)
1º/-  Kiko Maria (Beon)
3º/2º  David Ferreira (Minarelli)
4º/4º  Vasco Esturrado (Moriwaki)
6º/3º  Pedro Fraga (Beon)
5º/5º  Pedro Fragoso (Beon)
7º/6º  Rui Afonso (Minarelli)
8º/7º  Alexandre Mateiro (n.d.)
9º/-  Jorge Afonso (TL Moto)

85GP/MOTO4
2º/1º  Marco Mateiro (Conti
1º/-  Rafael Saraiva (Minarelli)
3º/-  Gonçalo Ribeiro (Beon)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SS
1º/1º  João Vieira (Yamaha)
2º/2º  André Capitão (Yamaha)
4º/3º  António Reis (Honda)
3º/-  Paulo Silva (Honda)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – OPEN
1º/1º  Rui Felisberto (Yamaha)
2º/2º  Armindo Neves (Honda)
3º/3º  Jorge Afonso (Yamaha)
4º/5º  João Leandro (Yamaha)
-/4º  Fernando Mercier (Yamaha)
-/6º  Albert Vilsmaier (Kawasaki)

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