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Noticiario
Valpaços fechou contas no Enduro

Manuel Marinheiro
Presidente da FMP

Editorial
A atividade motociclística não
parou durante o Verão, muito
pelo contrário, num período
em que tivemos diversas
concentrações, provas dos
Campeonatos Nacionais de
Enduro, de Super Enduro, de
Supermoto, de Velocidade, o
Troféu Velocidade 2020 e, claro,
as grandes “clássicas” das noites
de Verão em Portugal que são as
provas do Campeonato Nacional
de Supercross.
Pelo meio, a preparação para
o que aí vem em Setembro,
em particular a visita do
Campeonato do Mundo de
Superbike a Portimão, que
este ano contará com quatro
portugueses a alinharem
nas corridas que compõem
o programa, e a 4ª edição do
Portugal de Lés-a-Lés Off Road,
um sucesso em crescendo
que, no final de Setembro,
conduzirá os participantes
desde Macedo de Cavaleiros até
Albufeira. Entretanto, começou
a preparação das equipas
nacionais que participarão
nas competições por seleções,
nas quais Portugal voltará a
estar representado com os
seus melhores atletas, que
certamente dignificarão as
nossas cores ao mais alto nível.
Entramos assim na segunda
fase deste ano desportivo e
mototurístico, sempre com
o mesmo ânimo e vontade
de fazer mais e melhor.
Encontramo-nos na estrada e
nas corridas!
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4ª Portugal
de Lés-a-Lés Off Road
A variante “off road” do Portugal de Lés-a-Lés já vai para a sua
4ª edição, que terá lugar entre 26 e 29 de setembro próximo.
Lançado em 2015, o Portugal de Lés-a-Lés Off
Road já vai para a sua quarta edição, que este ano
voltará a realizar-se em três etapas, que ligarão
Macedo de Cavaleiros a Albufeira, com paragens em
Castelo Branco e Reguengos de Monsaraz.
A receção aos participantes e as verificações
técnicas terão lugar em Macedo
de Cavaleiros no dia 26 de
setembro, com partida no dia
seguinte rumo ao término da
primeira etapa, em Castelo
Branco. No dia 28 a segunda
tirada leva a caravana até uma
noite de merecido descanso no
coração do Alentejo, em Reguengos de Monsaraz,
com a última etapa, no sábado dia 29 de setembro, a
terminar animada cidade algarvia de Albufeira.
Trata-se, como nas edições anteriores, de uma
oportunidade de aventura e convívio onde terá
que pôr em prática as técnicas de condução fora de

estrada que o todo-o-terreno exige, sem, contudo,
deixar de poder desfrutar da tranquilidade e do
ambiente turístico inerentes à facilidade do percurso.
O Portugal de Lés-a-Lés Off Road é um evento de
turismo/aventura, ou seja, sem fins competitivos
nem classificações.
No sentido de garantir a
proximidade das dormidas com
os locais de partida e chegada
e evitar o aumento de preços
na hotelaria local por ocasião
do Lés-a-Lés, a maior agência
de viagens de Portugal, a
agência Abreu, criou uma linha
exclusiva de reservas "Lés-a-Lés" através do e-mail:
turismoativo@abreu.pt ou tel. 968 927 751 (Pedro
Prates). O serviço de transporte de motos está à
vossa disposição e pode ser tratado através do
e-mail: nunoleotte@gmail.com
Mais informações em www.les-a-les.com
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O Campeonato Nacional de Enduro – CFL
2018 terminou em Valpaços com a segunda
ronda dupla do ano, o 5º Enduro Rota do
Folar, com organização a cargo do clube
Usprigozus. A jornada que decidiu todos os
títulos nacionais voltou a pautar-se por um
excelente nível organizativo e de qualidade
do percurso e especiais. Em prova estiveram
mais de uma centena de participantes, entre
eles Rui Gonçalves, mais uma vez a participar
numa prova do “nacional” e, desta feita, a
intrometer-se mesmo na luta pelo título
Absoluto que era travada por Luís Oliveira e
Diogo Ventura.
Rui Gonçalves tornou-se no quarto
vencedor da época ao ganhar o dia de
abertura, derrotando Luís Oliveira por pouco
mais de dois segundos, ficando o degrau
mais baixo do pódio nas mãos de Diogo
Ventura, posições que se voltaram a repetir
no domingo. Estes resultados asseguraram a
Oliveira a conquista do ceptro maior do Enduro
nacional e, também, a vitória na classe Elite 2.
Diogo Vieira venceu ambas as rondas na Elite

PORTIMÃO: QUATRO PORTUGUESES
EM PISTA NO MUNDIAL
1 e sagrou-se Campeão Nacional. Na Open
foi Nuno Oliveira o vencedor no primeiro dia,
seguindo-se Ricardo Wilson no 2º dia, com a
vitória final para Oliveira.
Joana Gonçalves sagrou-se Campeã
Nacional entre as Senhoras e Nuno Freitas
revalidou o ceptro nos Veteranos. Nas contas
finais dos vários troféus, Diogo Parente venceu
os Verdes Absoluto e a classe Verdes 2, Rodrigo
Belchior a Verdes 1 (e a Youth Cup) e Nuno
Cação a Verdes 3. Pedro Sarreira impôs-se
no troféu de Super Veteranos e Mateus Cêpa
ganhou a Enduro Cup.

NO ANO EM QUE COMEMORA o seu 10ºaniversário o Autódromo
Internacional do Algarve acolhe, entre os dias 14 e 16 de setembro,
mais uma ronda do Campeonato do Mundo de Superbike, que contará,
nas corridas que compõem o seu programa, com o maior contingente
de sempre de pilotos portugueses em pista: quatro pilotos divididos
por duas competitivas categorias, as Supersport e as Supersport 300.
Em Supersport vão alinhar Sheridan Morais - agora naturalizado
português e residente em Lagos - que tem competido no campeonato
com a equipa italiana Puccetti, e Ivo Lopes, aos comandos de uma
Yamaha YZF-R6 com um motor 'full spec' de Supersport.
Nas Supersport 300 as cores lusas serão defendidas por Tomás
Alonso, aos comandos da Yamaha YZF R3 do Team Samurai, e Pedro
Fragoso, este com uma KTM RC 390R com as cores da Miguel Oliveira
Fan Club Racing Team. Quatro motivos que merecem todo o apoio
dos portugueses que, em 2017, preencheram em número elevado o
paddock e bancadas do AIA, naquela que foi a segunda prova com maior
audiência ao vivo do campeonato, com mais de 42.000 espectadores
ao longo do fim de semana.

Luís Oliveira, Diogo
Ventura e Gonçalo Reis,
o pódio final da classe
Elite no Nacional de
Enduro, juntamente
com o Presidente
da FMP, Manuel
Marinheiro

CNV: IVO LOPES PERTO DO TÍTULO

ISDE Chile 2018
A Federação de Motociclismo de
Portugal vai contar com três selecções
lusas na edição 2018 dos International
Six Days Enduro, prova que se irá realizar
de 12 a 17 de novembro em Viña Del
Mar, no Chile.
Lado a lado com as formações Sénior,
Júnior e Feminina, regressa igualmente a
formação do Team Portugal/IS3 - Conde
Saúde, integrada na competição de Clubes
e num Parque Fechado onde estarão cerca
de 700 pilotos representando trinta nações.
Numa clara aposta em melhorar o
4º posto conseguido no ano passado
em França a equipa Sénior lusa será
composta por um quarteto com
provas dadas em diversas vertentes do
motociclismo, destacando-se a presença
de Rui Gonçalves (vice-Campeão
Mundial de MX2 em 2009) que irá

estrear-se nas “olimpíadas do Enduro”
Enduro lado a lado com Luís Oliveira,
Diogo Ventura, Gonçalo Reis e Diogo
Vieira (suplente).
Entre os Júniores vão estar Tomás
Clemente, Rodrigo Belchior e Gonçalo
Sobrosa, cabendo a Joana Gonçalves,
Rita Vieira e Bruna Antunes a defesa
das cores lusas nas Senhoras, elas que
conquistaram o Troféu Watling em 2017
ao terminarem na sétima posição da
classificação.

COM QUATRO VITÓRIAS e dois segundos lugares em seis corridas
disputadas, Ivo Lopes (Yamaha YZF-R1) está a somente seis pontos de
chegar ao título nacional de Superbike, a classe rainha do Campeonato
Nacional de Velocidade, agora que faltam apenas duas rondas para o
fecho da época.
Na segunda visita do ano ao Autódromo do Algarve, Ivo Lopes arrancou da
pole position para vencer ambas as corridas de SBK, sendo que apenas não
esteve na frente do pelotão em uma das 30 voltas realizadas - 15 em cada
corrida. Tiago Magalhães e André Pires (por esta ordem) acompanharam
o piloto da Yamaha ao pódio em ambas as ocasiões, com Eduardo Cabreira
(MV Agusta) a vencer em Superstock 600. Na lista de vencedores entraram
igualmente Marco Mateiro nas 85cc/Moto 4, Madalena Simões nas
Moto5, Samuel Lochoff nas SSP 300 e Vasco Esturrado em Pré-Moto3.
No animado Troféu ENI - Taça Luís Carreira, que divide a pista com a ZCup,
foi Miguel Vilares quem cruzou a linha de meta na primeira posição das
naked japonesas no final de ambos os confrontos, sendo imitado por
Ricardo Almeida na classe SBK do Troféu ENI - TLC. André Capitão venceu
nas SS e Armindo Neves nas Open igualmente em ambas as corridas.
Na Copa Dunlop Motoval, vitórias de Filipe Lourenço e Dani Trelles nas
suas classes na primeira corrida, posição que Trelles repetiu no segundo
duelo, mas desta feita com a companhia de Alexandre Rosado na classe
reservada às motos de maior cilindrada.
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Supercross

Texto: Moto Portugal / Gab. Imprensa FMP Fotos:Luís Duarte

Na foto de abertura, Hugo Basaúla, que revalidou os títulos de SX1 e Elite. Em cima, no sentido dos ponteiros do relógio: Diogo Graça, Campeão em SX2, Duarte Pinto, Campeão
em Infantis A, Rúben Ferreira, Campeão de Iniciados e Sandro Lobo, Campeão (invicto) em Infantis B

BASAÚLA SEGURA O Nº1

O Campeão Nacional de Supercross, Hugo Basaúla, revalidou os seus títulos em Elite e na
classe SX1, com Diogo Graça a manter igualmente a coroa em SX2.
O C A M P E O N AT O N A C I O N A L D E
SUPERCROSS 2018, que tinha em agenda as
mesmas quatro rondas da temporada anterior,
arrancou desta feita no palco que tinha fechado
a competição há um ano, o traçado da localidade
ribatejana de Paço dos Negros, perto de Almeirim.
O campeão de 2016, Paulo Alberto (Yamaha)
foi o homem da noite ao vencer ambas as finais
Elite, enquanto Hugo Basaúla (KTM) somou um
2º a um 4º posto, este último devido a queda
coletiva que o fez descer à última posição e deixou a sua moto sem seletor de caixa, obrigando
o campeão em título a fazer toda a corrida com
a 3ª velocidade engrenada. Diogo Graça (Suzuki)
foi 3º e 2º colocado, sendo sempre o melhor entre
as SX2, classe em que defendia o título nacional.
Nos Iniciados, Rúben Ferreira (Husqvarna) e Fábio
Costa (KTM) dividiram os triunfos. Finalmente, nos
Infantis A os vencedores foram Duarte Pinto (KTM)
e Simão Severino (KTM), com Sandro Lobo (KTM)
a triunfar em ambas as corridas nos Infantis B.
Duas semanas depois, na grande “clássica” do
Supercross nacional que é a ronda da Poutena,
4 MOTO

discutia-se uma jornada que se viria revelar decisiva na discussão do título. Com Paulo Alberto
ausente, devido a disputar na mesma data uma
prova do campeonato brasileiro, Hugo Basaúla
não perdeu a oportunidade e venceu ambas as
finais Elite. O pelotão foi reforçado com a presença
do britânico Adam Chatfield (Honda), sempre
2º colocado em Elite e SX1, enquanto Ricardo
Freire (KTM) e Diogo Graça alternavam no lugar mais baixo do pódio e nos triunfos em SX2.
Foi uma grande noite de Supercross, com forte
adesão popular e que viu igualmente Fábio Costa
e Rúben Ferreira dividirem de novo as vitórias nos
Iniciados - Costa não pontuou na segunda manga
e Ferreira venceu a geral - Sandro Lobo venceu de
novo ambas as mangas em Infantis B e Leonardo
Gaio e Duarte Pinto foram os melhores em Infantis
A, subindo Pinto ao degrau mais alto do pódio.
A terceira ronda levou a caravana até Arões,
junto a Fafe, com 32 pilotos em pista em Elite
- desde agosto de 2014 que o número de pilotos numa ronda do SX não ultrapassava as três
dezenas. Luís Oliveira, recém-sagrado Campeão

de Enduro, viria a liderar nos momentos iniciais,
mas não seguraria o regressado Paulo Alberto,
que assumiu o comando à 2ª volta para não
mais o largar, batendo Basaúla e Chatfield.
O piloto de Leiria repetiria o triunfo na 2ª final, na frente de Chatfield, Graça e Basaúla.
Mas a hora das decisões só chegou uma semana
depois no Complexo Voltas & Rodas na Quinta da
Azenha, junto a Lousada, onde Paulo Alberto e
Hugo Basaúla dividiram os triunfos nas finais Elite.
Paulo Alberto terminava assim a época com cinco
vitórias nas seis Finais Elite que disputou, mas a
sua ausência na 2ª ronda do ano foi determinante,
com Hugo Basaúla a conquistar assim novamente
o título máximo, que o piloto da KTM consegue
pela 5ª vez na sua carreira.
Adam Chatfield acompanhou os dois portugueses ao pódio, sempre no 3º posto, com Diogo
Graça a arrecadar dois quartos lugares e os respetivos triunfos em SX2, classe em que renova o
título nacional. Rúben Ferreira assegurou o ceptro
em Iniciados, bem como Sandro Lobo (invicto) em
Infantis B e Duarte Pinto em Infantis A.
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Motocross

Texto: Comissão MX F.M.P. / Rodrigo Castro Fotos: Luís Duarte

CORREIA
CONQUISTA ELITE
O Campeonato Nacional de Motocross 2018 voltou a ser palco de intensas lutas, com Luís Correia a
garantir o título na Classe Elite enquanto que Luís Outeiro foi a surpresa do ano ao vencer nas MX2.
COMPOSTO POR OITO ETAPAS que decorreram entre março e junho, o CNMX 2018 foi marcado
por diversos momentos de lutas intensas nas várias
classes que o compuseram.
Luís Correia foi o dominador, praticamente absoluto da época 2018, depois de Hugo Basaúla, o seu
grande rival de 2017, ter optado por efetuar corridas
selecionadas e dedicar-se quase em exclusividade
ao Supercross.
Paulo Alberto, que participou em duas etapas não
coincidentes com o seu calendário, e Hugo Basaula
foram os dois únicos adversários à altura de Correia,
dado que lhe conseguiram roubar vitórias em mangas. Paulo Alberto superou Correia na primeira etapa
no Freixo, enquanto que na Marinha das Ondas foi
Hugo Basaúla a dar um ar da sua graça nas areias
do traçado do Cróssodromo do Baixo Mondego.
De uma forma geral, Correia mostrou a sua superioridade ao longo da época efetuando corridas
cautelosas e mostrando em corridas chave que
era ele quem “comandava as operações”, tal como
6 MOTO

aconteceu em Casais de S. Quintino, onde fez uma
corrida de antologia num dos traçados mais antigos
do CNMX e onde uma moldura humana de mais de
4.000 espetadores tornou ainda mais bela a vitória
à geral de Luís Correia. Esta corrida seria também
marcada pela grave lesão de Sandro Peixe que,
infelizmente, o obrigava a ficar fora de ação durante
longos meses.
Nas restantes etapas o piloto ribatejano foi acumulando vitórias sem qualquer tipo de percalço mecânico ou físico, evidenciando sempre uma rapidez
e técnica de pilotagem absolutamente fantásticas
que lhe garantiram treze vitórias em mangas nas
dezasseis possíveis, levando para casa mais um
título na Elite e outro na Classe de MX1.
Correia foi secundado na Classe Elite e de MX1 por
Pedro Carvalho, que em 2018 subiu para as 450 cc a
pilotar uma Honda. O piloto da Ota mostrou-se muito
rápido em múltiplas ocasiões, evidenciando uma
excelente habituação à nova cilindrada. Carvalho
mostrou que é um piloto versátil e em certas ocasiões

Luís Correia teve somente réplica em algumas ocasiões por parte dos seus adversários. Luís Outeiro (47)
venceu a Classe de MX2 e Júnior. Pedro Carvalho (18) subiu às 450 cc e levou o vice para casa

chegou mesmo a importunar Correia, principalmente
no final da época quando já estava mais habituado
à sua nova máquina.
O espanhol Jonathan Rodriguez fechou o pódio com uma excelente prestação na sua Yamaha.
Rodriguez rolou sempre muito seguro e, acima de
tudo, com enorme eficácia mostrando uma rápida
habituação a todos os oito traçados que fizeram
parte do CNMX 2018. Uma última palavra também
para Carlos Alberto e Luís Salustiano, que fecharam o
lote dos cinco primeiros, mostrando uma dedicação
excecional completando todas as etapas do nacional
2018 tendo os dois marcados pontos na totalidades
das mangas disputadas.
Nas MX2 a época foi marcada por duas fases. Na
fase inicial do Campeonato Diogo Graça mostrou
estar verdadeiramente mais rápido do que todos os
seus adversários: entre Freixo de Espada à Cinta e
Moçarria Graça só iria perder uma manga na Marinha
das Ondas, fruto de uma queda e de um problema
mecânico. No interregno entre a Moçarria e Fernão
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Motocross

Num Campeonato composto
por oito etapas (em cima
imagens da Moçarria e, ao
lado, de S. Quintino), as lutas
foram intensas entre todos os
protagonistas. Rodrigo Luz
(34) venceu na Classe MX2T
enquanto que Luís Outeiro
tornou-se no mais jovem
campeão nacional de sempre
na classe MX2, com apenas 14
anos de idade
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Joanes, o piloto da Suzuki iria sofrer uma queda que
lhe provocaria múltiplas lesões e que o obrigavam
a abandonar a luta pelo título. O caminho ficava
assim aberto para Luís Outeiro, que se tornou no
mais jovem Campeão de sempre a levar um título
de MX2 para casa, com apenas 14 anos. Outeiro não
perdeu a oportunidade, vencendo todas as etapas
à geral entre Alqueidão e Carrazeda para garantir
assim mais um título e o primeiro da sua carreira
nas 250 cc e também na Classe Júnior.
André Sérgio voltou a mostrar a sua fibra e
velocidade em pista. Foi um dos pilotos que surpreendeu em 2018, principalmente em Fernão
Joanes quando se envolveu numa luta titânica
com Luís Outeiro pela vitória, luta essa que lhe
garantiu a sua primeira vitória à geral na classe de
MX2. O pódio seria encerrado por Jorge Leite, que
se mostrou mais uma vez como um piloto muito
regular e rápido em alguns dos traçados que se
adequam ao seu estilo de pilotagem. Rodrigo
Luz fechava o lote dos cinco primeiros na casse de
MX2, garantindo também o título na classe MX2T
reservado às motos a 2 Tempos.

Mototurismo

Texto e fotos: Comissão Mototurismo F.M.P. (A. Costa, J. Serra e J. Barros)

Concentração do Grupo Motard Lobo e Cª
A 23ª CONCENTRAÇÃO de motos
do Grupo Motard Lobo e Cª realizou-se
uma vez mais no Complexo Desportivo
Jorge Sampaio em Pedroso-Gaia, nos
passados dias 13 a 15 de julho. Um fim
de semana bem passado com o pessoal
das motos!
Há locais onde decorrem as concentrações que atraem logo à partida
pelas belezas naturais, entre outros
motivos. Quando tal não acontece, os
clubes procuram tornar mais agradáveis os espaços disponíveis. Foi o que
aconteceu com o convívio do Grupo
Motard Lobo e Cª. O espaço foi remodelado de modo a separar, e bem, o
local onde decorre habitualmente o
Freestyle e os diversos espaços da concentração. Ficou muito mais agradável
e funcional!
Voltámos a encontrar muita gente
das motos oriunda de vários pontos
do país e da vizinha Espanha. O clube
preocupa-se em se fazer representar
nos convívios dos amigos que vai fazendo, pelo que não foi surpresa ver
muitos “panos” a circular e a conviver à

Regresso ao Gerês
O MAGNÍFICO E VERDEJANTE ESPAÇO junto ao Museu de Vilarinho da
Furna em Campo do Gerês, voltou a ser palco de mais um excelente convívio
entre motociclistas, nos passados dias 6 a 8 de julho. Foi a 14ª edição realizada
pelo experiente Moto Clube Serra do Gerês.
Este encontro que decorre num dos mais belos espaços naturais do nosso
país, o Parque Nacional da Peneda-Gerês, por si só já é motivo suficiente para
se passar um ótimo fim de semana de moto. Depois, quem participa sabe que
vai encontrar uma boa organização, sempre empenhada em receber bem,
sobretudo quem vem de longe, proporcionando as melhores condições de
pernoita. Esta é uma questão sempre importante a que o clube dá especial
atenção. A área de convívio está bem embrenhada na natureza, pelo que o
apelo à confraternização de volta duns bons petiscos e dumas “fresquinhas”
é obrigatório. O enquadramento é perfeito!
Com entrada livre, o apoio da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
tem sido fundamental. Esta ligação estreita entre as duas instituições tem
promovido o aumento de motociclistas que, de ano para ano, participam na
concentração. Foram cerca de oito centenas de inscritos e uns milhares de
visitantes que vieram dos quatro cantos do país, da vizinha Espanha e também
de Inglaterra. Cada vez mais este convívio vocacionado para motociclistas é
procurado, onde se sabe que se encontra também o bom ambiente natural
da malta das motos!
Depois do aparecimento de alguma chuva na 6ª feira já bem animada, o dia
de sábado amanheceu com o muito aguardado Sol que contou com o habitual
passeio pela região e benção no Santuário de São Bento da Porta Aberta.
O Bike-Wash animou a tarde. Após o jantar, veio a animação de palco,
perante uma grande e animada plateia. A abrir a noite os The Dixie Boys com
a boa música rockabilly, a que se seguiram a entrega de prémios e lembranças.
Momento alto que premeia o associativismo e que contou com a presença
do presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro. Seguiu-se o strip
para todos os gostos e a atuação da banda de covers The Memórias Band, a
relembrar grandes temas aos mais resistentes que não arredaram pé, pois a
noite convidava a prolongar o convívio.
No dia seguinte decorreu o almoço e as despedidas, com promessa de
voltar e trazer mais amigos!
O Moto Clube Serra do Gerês está uma vez mais de parabéns pelo empenho
na organização da sua concentração e pela forma como continua a receber os
muitos motociclistas que rumam até este belo espaço natural, para usufruir
dum fim de semana único!
O clube agradece os apoios da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
Juntas de Freguesia de Campo do Gerês, Rio Caldo e Vilar da Veiga, C.V.P. de
Rio Caldo, B.V. de Terras de Bouro e GNR.
10 MOTO

boa maneira de quem palmilha muitos
quilómetros. para partilhar bons momentos entre amigos e companheiros
de estrada.
Foram três dias de muita animação, proporcionada pelas acrobacias
do Paulo Martinho, a boa disposição da
“lavagem das motos”, passeios pela região, tempo de reflexão com a missa e
bênção das motos e muita música com
bandas nacionais e uma espanhola,
entre outros bons momentos mais ou
menos “calorosos” como as sessões
de strip. Também foi celebrado o 23º
aniversário do clube, a que se seguiu
a entrega de prémios e lembranças,
em grande festa!
O dinâmico Grupo Motard Lobo e
Cª está, pois, de parabéns pela organização e pelo esforço, em tornar o seu
convívio anual de motos ainda mais
acolhedor, sempre com a preocupação
de receber bem os amigos!
O clube agradece o valioso apoio
da Câmara Municipal de Gaia, Junta
de Freguesia de Pedroso e Seixezelo,
B.V.dos Carvalhos e GNR.

Concentração do Barreiro

O Moto Clube Serra do Gerês levou a efeito a 14ª edição da sua concentração, um
encontro enquadrado num dos mais belos espaços naturais do nosso País, o Parque
Natural de Peneda-Gerês

APESAR DAS PREVISÕES METEOROLÓGICAS serem péssimas, São Pedro deu uma
ajuda ao Moto Clube do Barreiro, presenteando-o com um clima de sol lindo e uma temperatura agradável para a sua XVII Concentração de
Motos, no recinto habitual junto à sua sede, um
espaço acolhedor que reúne condições para
sua a realização.
Com uma nova Direção o Moto Clube do
Barreiro tudo fez para proporcionar aos participantes uma agradável estadia na sua terra.
Objetivo alcançado, pois tudo decorreu com
êxito, não só devido à grande capacidade de
organização dos membros deste clube como
também, principalmente, ao caloroso acolhimento, com muita alegria e simpatia. A festa foi
de arrasar e o clube superou todas as expetativas,
com o aumento de motociclistas oriundos de
todo o País. Durante todo o fim de semana reinou a boa disposição e excelente camaradagem
num convívio memorável de motociclistas. De
salientar ainda as saborosas refeições servidas
por esta organização.
O programa de espetáculos e entretenimento foi diverso e animado. Durante a tarde
de sábado houve lugar para uma aula de Zumba,
Bike Wash e um passeio pela cidade do Barreiro,
com uma paragem para um delicioso lanche
na pastelaria Norte Sul, onde a população local
aclamou fervorosamente a caravana constituída
por centenas de motos.
No cartaz de espetáculos de palco apresentaram-nos diversas e excelentes bandas: MC Band, a

banda do Moto Clube, que já habituou a grandes
momentos de animação, Nuggland, “Alcoolémia
e Red, oriunda de Coimbra que nos apresentou
um vasto repertório de humor, dança e canto,
conseguindo interagir e levar ao rubro os presentes.
Nos intervalos das bandas houve lugar a diversos
shows de strip masculino e feminino e, durante
todo o evento, houve sempre música com um DJ.
Parabéns à nova Direção do Moto Clube do
Barreiro pelo esforço e dedicação, desejamos

que continuem a ter como lema a união e o
bem receber sempre com muita amizade. Bons
sucessos e boas curvas. O Moto Clube do Barreiro
agradece a todos os sócios, amigos, patrocinadores, em especial ao Pingo Doce, e aos Apoios
Oficiais - Câmara Municipal do Barreiro, Juntas de
Freguesia do Barreiro e Lavradio, Bombeiros Sul
e Sueste - toda a sua colaboração e contributo,
pois estes foram essenciais e valiosos para que
a Concentração decorresse com grande sucesso.
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Mototurismo

Estamos em casa
em Baião!

Conquistadores Moto Clube de Guimarães
A CIDADE HISTÓRICA de Guimarães
recebeu uma vez mais a visita dos motociclistas
nos passados dias 27 a 29 de julho, que
participaram na concentração de motos dos
Conquistadores. Um bom convívio onde, como
sempre, reinou a boa disposição!
O Pavilhão Multiusos voltou a abrir as portas
para a realização do convívio anual das motos
do Conquistadores Moto Clube de Guimarães
que já vai na sua 23ª edição. Um espaço com
boas condições, que foi remodelado de modo
a receber ainda melhor quem aparece para viver
um bom fim de semana com a malta das motos
e visitar a cidade “berço”!
O apoio das autarquias aos eventos
organizados pelos clubes é fundamental para
se conseguir as melhores condições para boas
organizações. Registamos com muita satisfação
a vontade da Câmara Municipal de Guimarães
em apoiar esta dinâmica e experiente equipa nos
eventos que se propõe realizar no futuro e que,
por certo, trarão muitos mais motociclistas a esta
bela e interessante cidade e à região!
Em termos de entretenimento e animação,

viveram-se momentos descontraídos e alegres,
com o Bike Wash, passeios pela região, as
arrojadas acrobacias do campeão Humberto
Ribeiro, os habituais strips, sempre com muita
música. A entrega de prémios e lembranças aos
clubes participantes contou com a presença
do Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Guimarães, bem como o Bike Show que trouxe
uma vez mais boas personalizações, destacando
aquelas que são as rainhas da festa!
O Conquistadores Moto Clube de Guimarães
está uma vez mais de parabéns, pelo empenho
na realização do seu convívio e pela forma como
continua a receber os amigos e os companheiros
de estrada, de modo a sentirem-se em casa. Algo
a que já nos habituaram com a realização do seu
bem organizado moto-rali que, como sempre
fecha em festa o fantástico troféu de moto-ralis
turísticos, lá para novembro.
O clube agradece o apoio das seguintes
entidades: Câmara Municipal de Guimarães,
Juntas de Freguesia de Abação e Creixomil,
Cercigui, Bombeiros Voluntários de Guimarães,
GNR, PSP e patrocinadores em geral.

Ponte de Sor
está de volta!

Cinco anos de motos na Régua
FOI NO FIM DE SEMANA de 14 e15 de julho
que o Moto Clube da Régua organizou a sua 5ª
Concentração de Motos, um grande fim de semana
com o bom tempo a ajudar. Na margem do Douro,
palco para mais uma concentração que não deixa
os seus créditos por mãos alheias, com simpatia e
boa disposição, foram assim recebidos todos os
que apareceram na Régua.
Na 6ª feira duas bandas ofereceram boa música, bem como a presença das “catraias” a levantar
o calor aos que assistiam aos seus movimentos
sensuais.
O sábado, com um programa mais completo,
abria cedo, pois o dia era curto para tanta animação
12 MOTO

que a malta da Régua oferecia. Após um almoço
faustoso, o Bike Show abria a festa, seguido da
festa de espuma, que ajudava a refrescar o dia
quente, um passeio pela região, e para os mais
calmos, muita sombra e bebida fresca.
Outra faustosa refeição e, para “esmoer
o tacho”, os Ledderplan abriram os concertos
até a temperatura aquecer novamente com a
banda de heavy metal mais famosa de Portugal,
os Moonspell, seguido das curvas sensuais das
catraias. Finalizando os espetáculos a tenda eletrónica com o DJ Carteiro continuou a festa. Domingo
de manhã, pequeno-almoço e convívio, seguido
de almoço e entregas de lembranças.

FOI SOB UM CALOR ABRASADOR (44º) que se realizou de 3 a
5 de agosto a XVII Concentração de Motas do Moto Clube Baionense,
no recinto já habitual, junto à Casa da Juventude em Baião.
Se bem comer e beber fosse a única razão para se ir a uma concentração, a de Baião seria, sem dúvida, uma das favoritas. Mas não é
só a alimentação que é boa, logo à chegada encontramos um grupo
de trabalho que funciona na perfeição, gente muito dinâmica, humilde e organizada, que recebe os motociclistas de braços abertos.
A organização deste Clube tem duas prioridades, além de receber
bem, como diz o seu slogan, a maior é a de servir refeições fartas e
saborosas. Já o dissemos em edições anteriores: servem-se autênticos
manjares dos Deuses, come-se e bebe-se até o estômago aguentar.
O programa da festa foi bem preenchido e animado. Houve lugar
para ao Bike Wash, um Grupo de Toque de Bombos já residente, música
ambiente e a tradicional garraiada, uma animada vacada com algumas
pegas engraçadas. À noite, depois do jantar, deu-se início ao passeio
noturno pela simpática Vila de Baião, onde a população local aplaudiu
a caravana constituída por dezenas de motos. Nos espetáculos de palco
atuou a fantástica nanda The Insane Slave, intercalando com diversos
shows de strip. O ambiente foi de animação total até de madrugada.
Está de parabéns o Moto Clube Baionense pelo empenho na
organização do seu convívio anual de motos, pelo inesquecível fim
de semana que proporcionou e pelo excelente trabalho que tem efetuado em prol do motociclismo nacional. Desejamos que continuem
a ter como lema a amizade e o bem receber.
O Moto Clube Baionense agradece a todos os sócios, amigos,
patrocinadores e apoios oficiais - Câmara Municipal de Baião, Junta
de Freguesias, Baião, Ovil, Campelo, Bombeiros Voluntários de Baião
e G.N.R. de Baião - todo o seu valioso contributo, apoio e colaboração.

Após vários anos sem realizar concentrações, o Radical Club de Ponte de
Sor este ano voltou a realizar o seu convívio anual de motos. O Presidente
“Pita” é um motociclista cheio de garra, por isso juntou-se aos outros sócios
e, contra todos os obstáculos, arregaçaram as mangas e decidiram seguir os
seus ideais, realizando assim a sua concentração. O recinto escolhido não
podia ser melhor, na margem do rio Sor, junto às Piscinas Municipais, com
todos os espaços circundantes relvados e rodeados de árvores, uma área
com condições excelentes que a organização soube gerir para que tudo
funcionasse na perfeição.
De sexta a domingo a animação foi constante, reinou a boa disposição e
camaradagem num convívio memorável de Motociclistas. No entretenimento
o programa foi completo e diverso, houve lugar para brincadeiras nas piscinas,
festa de espuma, dança zumba, bike wash, DJ permanente e música ambiente
com saxofone. Nos espetáculos de palco atuaram fantásticas bandas: Yellow
Pop, The Dixie Boys, Fun2Rock e Rock'a'Lady, com shows de strip masculino
e feminino nos intervalos.
No domingo, antes do passeio de motos pelas redondezas, houve uma
sessão sobre prevenção e segurança rodoviária, pela Sr. Capitão Pedro Valente
da Unidade Nacional de Trânsito da GNR, direcionada à condução de motociclos.
Está de parabéns o Radical Club de Ponte de Sor pela espetacular concentração que proporcionou a todos os Motociclistas que nela participaram.
Desejamos que continuem a receber todos com muita simpatia e alegria e
a servir saborosas refeições. Obrigado pelo esforço, perseverança e dedicação ao clube, bem como pela coragem de voltar a realizar a sua festa anual,
mantendo assim viva a chama das motos da sua terra.
O Radical Club de Ponte de Sor agradece a todos os sócios, amigos,
patrocinadores, comércio local e apoios oficiais - Município de Ponte de Sor,
União de Freguesias, Bombeiros Voluntários e GNR - pela sua colaboração e
contributo, essenciais para que tudo decorresse com sucesso.
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Julho/Agosto

Resultados Desportivos
5º/4º
6º/5º
1º/8º/6º
7º/7º

Campeonato do Mundo de Velocidade – Moto2
8ª prova – G.P. Holanda / Assen

6º

Miguel Oliveira (KTM)

9ª prova – G.P. Alemanha / Sachsenring

4º

Miguel Oliveira (KTM)

10ª prova – G.P. Rep. Checa / Brno

1º

Miguel Oliveira (KTM)

11ª prova – G.P. Áustria / Red Bull Ring
2º

Miguel Oliveira (KTM)

Fernando Sousa (KTM)
António Gudiño (Beta)
Fernando Teixeira (KTM)
Juan Caballero (KTM)
Eduardo Neves (Beta)

YOUTH CUP

1º/1º
2º/2º
3º/3º
4º/4º
6º/5º
5º/6º

Rodrigo Belchior (KTM)
João P. Campos (Husqvarna)
Rui Fernandes (Sherco)
Bernardo Vots (TM)
João P. Silva (Yamaha)
Vítor Queirós (Sherco)

SENHORAS

1º/1º
2º/2º
3º/3º

Rita Vieira (Yamaha)
Joana Gonçalves (Beta)
Bruna Antunes (KTM)

ENDURO CUP

Campeonato Nacional de Enduro
7ª prova – Valpaços
ELITE

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

OPEN

2º/1º
4º/3º
3º/4º
5º/5º
1º/-/2º

Rui Gonçalves (Yamaha) 1º/1º E2
Luís Oliveira (Yamaha) 2º/2º E2
Diogo Ventura (Honda) 3º/3º E2
João Vivas (KTM) 5º/4º E2
Gonçalo Reis (Sherco) 4º/5º E2
Diogo Vieira (Yamaha) 1º/1º E1
João Lourenço (Beta) 6º/6º E2
Tomás Clemente (KTM) 2º/2º E1
Fernando Ferreira (Sherco) 3º/3º E1
Ricardo Wilson (TM)
Miguel Fernandes (Beta)
Fernando Sousa Jr. (KTM)
Marco Correia (Sherco)
Nuno Oliveira (Sherco)
Márcio Antunes (Sherco)

VERDES

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

Rodrigo Belchior (KTM) V1
João Moura (Sherco) V2
Diogo Parente (Husqvarna) V2
Nuno Cação (Beta) V3
João P. Campos (Husqvarna) V1
João Rafael (Husqvarna) V1
Rui Fernandes (Sherco) V1
Vasco Quaresma (Honda) V2
Hélder Fernandes (Sherco) V2
Tiago Rodrigues (Beta) V2
Celso Moreira (KTM) V2
Bernardo Vots (TM) V1
Pedro Botas (TM) V1
José P. Pinto (KTM) V3
Pedro R. Silva (Husqvarna) V3
António P. Acabado (Sherco) V3

VETERANOS

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

Nuno Freitas (KTM)
João Nobre (Husqvarna)
Miguel Teixeira (Beta)
Mário Paiva (Yamaha)
Tony Carvalho (Beta)
Marco Lopes (Sherco)
Pedro Rodrigues (Beta)
Oscar Araújo (Husqvarna)
Jorge Jesus (TM)
Gabriel Seco (Beta)

SUPER VETERANOS

2º/1º
4º/2º
3º/3º

14 MOTO

Pedro Sarreira (Yamaha)
Abílio Soares (Husqvarna)
Paulo Moreno (Sherco)

1º/1º
3º/2º
2º/3º
4º/4º
5º/5º

Gonçalo Salgado (Sherco)
Mateus Cêpa (AJP)
Miguel Saraiva (AJP)
André Azenha (Honda)
Gonçalo Jesus (Beta)

VINTAGE

1º/1º
-/2º

Miguel Antunes (Honda)
Diogo G. Moura (Kawasaki)

Campeonato Nacional de Super Enduro
1ª prova – Castanheira de Pêra
PRESTIGE

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

OPEN

1º/1º/3º
3º/5º/1º
6º/2º/2º
5º/3º/7º
10º/4º/8º
4º/8º/4º
2º/15º/10º
7º/6º12º
14º/7º/5º
8º/13º/14º
9º/10º/6º
13º/9º/9º
11º/11º/13º
12º/12º/11º
-/14º/15º
15º/-/-

OPEN

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

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

Ricardo Silva (Honda)
Nuno Rego (Husqvarna)
Luís Ferreira (Husqvarna)
Sérgio Rego (Husqvarna)
Sebastian Gil (KTM)
Hélder Baptista (KTM)
Hugo Silva (Aprilia)
Fernando Freitas (TM)
Beatriz Morais (Honda)
Carlos Correia (Kawasaki)

TROFÉU MINIMOTARD

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

Filipe Oliveira
Manuel Moura
Diogo Parente
David Pinto
Emanuel Costa
Norberto Teixeira
André Miranda
Rui Marinho
Pedro Durães
Frederico Rocha
Ricardo Rios
Rodrigo Belchior
Bruna Antunes
João P. Silva
Mário Paiva
Vítor Queirós

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

Luís Oliveira
Diogo Vieira
Gonçalo Reis
André Mouta
Paulo Esteves
Joel Vieira
Fernando Ferreira
Carlos Perez
José Pimenta
Rita Vieira

Diogo Parente
Manuel Moura
João Moura
Filipe Oliveira
Emanuel Costa
David Pinto
Norberto Teixeira
Pedro Durães
Ricardo Rios
Frederico Rocha
Rui Fernandes
Ricardo Cerqueira
Luís Cardoso
Diogo Teixeira
André Miranda

Campeonato Nacional de Supermoto
4ª prova – Portalegre

Luís Oliveira
Diogo Vieira
Gonçalo Reis
Joel Vieira
Paulo Esteves
André Mouta
Luís F. Silva
João Lourenço
Fernando Ferreira
Carlos Perez
Tomás Clemente
João Vivas
José Pimenta
Daniel Costa

2ª prova – Fafe
PRESTIGE

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

11º/11º/11º Daniel Costa

Fábio Felícia (Bucci)
Ivan Bolaño (Honda)
Bruno Cruz (Bucci)
Bruno Salreta (Malcor)
Adelino Patronilho (Bucci)
Martim Marco (KTM)
Eduardo Luna (BRT)
José R. Luna (Malcor)
Marcos Ortiz (IMR)
Ivan Ribeiro (IMR)

Campeonato Nacional de Velocidade
3ª prova – Estoril II
SUPERBIKE

Ivo Lopes (Yamaha)
Tiago Magalhães (Aprilia)
André Pires (Yamaha)
Rui Marto (BMW)
Ricardo Lopes (Kawasaki)
Eusébio Nogueira (Yamaha)
Mário Alves (Yamaha)
Romeu Leite (Yamaha)
Nelson Rosa (Kawasaki)
Tony Costa (Yamaha)
Gonçalo Ferreira (BMW)
Fernando Freitas (Honda)
João Silva (Aprilia)
Rui Reigoto (Yamaha)

SUPERSTOCK 600

2º/1º
3º/2º
4º/3º
1º/5º/-

Jesus Macarro (Kawasaki)
Eduardo Cabreira (MV Agusta)
Carlos Pereira (Triumph)
Sheridan Morais (Yamaha)
João Leandro (Honda)

SSP300

1º
2º
3º
4º

Tomás Alonso (Yamaha)
Alex Costa (Kawasaki)
Isaac Rosa (Kawasaki)
Miguel Duarte (KTM)

PRÉ MOTO3

1º
2º

Kiko Maria (Beon)
Pedro Fraga (Beon)

3º
4º
5º
6º

Angel Dominguez (Beon)
David Ferreira (Minarelli)
Rui Afonso (Minarelli)
Jorge Afonso (TL Moto)

85GP/MOTO4
1º
2º
3º

Marco Mateiro (Conti)
Gonçalo Ribeiro (Beon)
Naama Rosa (Yamaha)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SS

1º/1º
2º/3º
3º/4º
4º/5º
5º/6º
-/2º

André Capitão (Yamaha)
Ivan Martinez (Honda)
Paulo Silva (Honda)
António Reis (Honda)
Joaquim Boavida (Honda)
João Vieira (Yamaha)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – OPEN

1º/1º
2º/2º
5º/3º
3º/4º/6º/7º/-

Pedro Flores (Kawasaki)
Armindo Neves (Honda)
Jorge Afonso (Yamaha)
Alejandro Cantalejo (Suzuki)
Fernando Mercier (Yamaha)
Luis Illecas (Suzuki)
João Leandro (Yamaha)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SBK

1º/3º
2º/2º
3º/4º
-/1º
4º/5º

Ricardo Almeida (Suzuki)
João Trancoso (Suzuki)
Pedro Dias (Aprilia)
José Teixeira (Aprilia)
Pedro Conceição (Suzuki)

4ª prova – Portimão II
SUPERBIKE

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

Ivo Lopes (Yamaha)
Tiago Magalhães (Aprilia)
André Pires (Yamaha)
Romeu Leite (Yamaha)
Tony Costa (Yamaha)
Nelson Rosa (Kawasaki)
Ruben Nogueira (Yamaha)
Rui Reigoto (Yamaha)
Eusébio Nogueira (Yamaha)
João Silva (Aprilia)
Ricardo Lopes (Kawasaki)
Mário Alves (Yamaha)
Gonçalo Ferreira (BMW)
Fernando Freitas (Honda)

SSP300

1º
2º
3º
4º
5º

Sam Lochoff (Yamaha)
Tomás Alonso (Yamaha)
Alex Costa (Kawasaki)
Diogo Pires (KTM)
Miguel Duarte (KTM)

PRÉ MOTO3

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Angel Dominguez (Beon)
Vasco Esturrado (Moriwaki)
Pedro Fragoso (Beon)
Pedro Fraga (Beon)
David Ferreira (Minarelli)
Alexandre Mateiro (n.d.)

85GP/MOTO4
1º
2º

Marco Mateiro (Conti)
Bruna Santos (Minarelli)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SS

1º/1º
2º/2º
3º/3º
4º/4º
5º/5º

André Capitão (Yamaha)
João Vieira (Yamaha)
Paulo Silva (Honda)
António Reis (Honda)
Joaquim Boavida (Honda)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – OPEN

1º/1º
2º/2º

Armindo Neves (Honda)
Albert Vismaier (Kawasaki)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SBK

17º/10º
14º/15º
13º/17º
15º/16º
16º/-

Campeonato Nacional de Supercross
1ª prova – Paço dos Negros
ELITE

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

1º/1º
2º/2º
3º/3º
4º/4º

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

Ricardo Almeida (Suzuki)
João Trancoso (Suzuki)
Pedro Dias (Aprilia)
Luís Metello (Yamaha)

Paulo Alberto (Yamaha) SX1
Diogo Graça (Suzuki) SX2
Hugo Basaúla (KTM) SX1
Renato Silva (Honda) SX2
André Sérgio (Yamaha) SX2
Carlos Alberto (Honda) SX1
Ricardo Freire (KTM) SX2
Óscar Fernandez (KTM) SX2
Ricardo Aires (Yamaha) SX1
Joan Romero (Husqvarna) SX2
David Silva (Honda) SX2
Elias Rodrigues (Yamaha) SX1
Max Ferraz (KTM) SX2
Álvaro Pereira (Honda) SX1
Gregory Riaux (Suzuki) SX1
Rodolfo Castro (KTM) SX1
Domingos Cabrita (Kawasaki) SX1
Flávio Santos (KTM) SX1

INICIADOS

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

Rúben Ferreira (Husqvarna)
Fábio Costa (KTM)
Alex Almeida (KTM)
António Sampedro (KTM)
Afonso Gomes (Husqvarna)
Nuno Cunha (Kawasaki)
Igor Amorim (Yamaha)
Ândria Sousa (Yamaha)
Guilherme Nunes (KTM)
Martim Palma (KTM)

INFANTIS A

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

Duarte Pinto (KTM)
Simão Severino (KTM)
Breixo Posada (KTM)
Miguel Caridade (Husqvarna)
Leonardo Gaio (KTM)
Guilherme Alves (KTM)
Frederico Oliveira (KTM)
Rodrigo Mateus (KTM)
Inês Madanços (Husqvarna)
Guilherme Gomes (KTM)

INFANTIS B

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

Sandro Lobo (KTM)
Tomás Santos (KTM)
Fran Fernandez (KTM)
Martim Maria (KTM)
Guilherme Esteves (KTM)
Rodrigo Barros (Yamaha)
Alba Lopez (KTM)
Bernardo Pinto (KTM)

2ª prova – Poutena
ELITE

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

Hugo Basaúla (KTM) SX1
Adam Chatfield (Honda) SX1
Ricardo Freire (KTM) SX2
Diogo Graça (Suzuki) SX2
André Sérgio (Yamaha) SX2
Renato Silva (Honda) SX2
Óscar Fernandez (KTM) SX2
David Silva (Honda) SX2
Firmino Salazar (Husqvarna) SX1
Elias Rodrigues (Yamaha) SX1
Gregory Riaux (Suzuki) SX1
Carlos Alberto (Honda) SX1
Vasco Santos (Honda) SX1

Ricardo Aires (Yamaha) SX1
Álvaro Pereira (Honda) SX1
Miguel Fernandes (Honda) SX1
Rodolfo Castro (KTM) SX1
Creolo Nicolas (KTM) SX2

INICIADOS

Rúben Ferreira (Husqvarna)
Afonso Gomes (Husqvarna)
Igor Amorim (Yamaha)
Nuno Cunha (Kawasaki)
Ândria Sousa (Yamaha)
Kevin Mendes (KTM)
Fábio Costa (KTM)
António Sampedro (KTM)

INFANTIS A

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

Duarte Pinto (KTM)
Leonardo Gaio (KTM)
Simão Severino (KTM)
Guilherme Alves (KTM)
Breixo Posada (KTM)
Miguel Caridade (Husqvarna)
Inês Madanços (Husqvarna)
Rodrigo Mateus (KTM)
Guilherme Gomes (KTM)

INFANTIS B

1º/1º
2º/2º
3º/3º
4º/4º
5º/5º
6º/-

Sandro Lobo (KTM)
Tomás Santos (KTM)
Guilherme Esteves (KTM)
Rodrigo Barros (Yamaha)
Bernardo Pinto (KTM)
Fran Fernandez (KTM)

3ª prova – Arões, Fafe
ELITE

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

Paulo Alberto (Honda) SX1
Adam Chatfield (Honda) SX1
Hugo Basaúla (KTM) SX1
Diogo Graça (Suzuki) SX2
Luís Oliveira (Yamaha) SX1
Ricardo Freire (KTM) SX2
Renato Silva (Honda) SX2
Anthony Emerit (Suzuki) SX1
André Sérgio (Yamaha) SX2
Ricardo Aires (Yamaha) SX1
Hugo Santos (Sherco) SX1
Óscar Fernandez (KTM) SX2
Carlos Alberto (Honda) SX1
João Vale (Husqvarna) SX2
Elias Rodrigues (Yamaha) SX1
Álvaro Gonçalves (Husqvarna) SX1
Gregory Riaux (Suzuki) SX1
Miguel Fernandes (Honda) SX1

INICIADOS

1º/1º
2º/2º
3º/3º
4º/4º
5º/5º

Rúben Ferreira (Husqvarna)
Fábio Costa (KTM)
Afonso Gomes (Husqvarna)
Nuno Cunha (Kawasaki)
Ândria Sousa (Yamaha)

INFANTIS A

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

Duarte Pinto (KTM)
Breixo Posada (KTM)
Leonardo Gaio (KTM)
Simão Severino (KTM)
Guilherme Alves (KTM)
Inês Madanços (Husqvarna)
Guilherme Gomes (KTM)

INFANTIS B

1º/1º
2º/2º
4º/3º
3º/4º
5º/5º
6º/6º

Sandro Lobo (KTM)
Tomás Santos (KTM)
Rodrigo Barros (Yamaha)
Guilherme Esteves (KTM)
Bernardo Pinto (KTM)
Manuel Amado (KTM)
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