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Noticiario
Os I.S.D.E. 2019
realizam-se no Algarve!
Manuel Marinheiro
Presidente da FMP

Editorial
A Federação de Motociclismo de
Portugal (FMP) voltou a colocar na
estrada - ou melhor, quase sempre fora
dela… - o Portugal de Lés-a-Lés Off Road,
que já vai na sua 4ª edição e continua a
atrair cada vez mais mototuristas, que
encontram aqui a melhor maneira de
descobrir alguns dos segredos melhor
guardados deste nosso País tão rico e
diversificado em termos paisagísticos.
E é precisamente para preservar esta
herança, recuperar onde é necessário
e transmitir a mensagem às gerações
vindouras, que a FMP tem aproveitado o
Lés-a-Lés Off-Road, desde o ano passado
e na sequência dos incêndios florestais
que devastaram o País, para a sua
Campanha Reflorestar Portugal de Lés-aLés, ajudando a replantar o território com
espécimes autóctones e sensibilizando os
mais novos para a sua importância, neste
caso através das ações que levámos a
cabo junto de escolas nos quatro pontos
de paragem deste Lés-a-Lés.
Não fugimos às nossas
responsabilidades sociais - que são
uma preocupação constante desta
Federação - pelo que, também em
Setembro, nos juntámos à Brisa, à
Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária ao Instituto da Mobilidade e
dos Transportes numa nova campanha
de prevenção rodoviária destinada
a alertar para os perigos do uso
do telemóvel durante a condução,
denominada “Offline na condução,
Online na vida”, ação que detalhamos
em notícia anexa nesta páginas.
Parabéns ao AIA, na pessoa do Paulo
Pinheiro, pelo seu 10º aniversário,
superiormente assinalado com uma
excelente prova do Mundial de
Superbikes.
Para terminar, em nome próprio e da
FMP, quero neste momento de profundo
pesar expressar sentidas condolências
aos familiares e amigos do piloto Sérgio
Leitão. Que descanse em paz…
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Acidente cancela ronda do CNV

Gonçalves reina
na América do Sul
Paulo Gonçalves teve uma temporada sul-americana
intensa e triunfante, vencendo o Desafio Ruta 40, na
Argentina, e o Desafio Inca, no Peru.
Os meses de agosto e setembro foram
atarefados para as equipas de rali que, na América
do Sul, disputam o Mundial de Ralis TT e, em
simultâneo, preparam a próxima edição Dakar.
Assim, após um 6º posto conseguido no
Atacama Rally, Paulo Gonçalves e a equipa Monster
Energy Honda passaram do Chile para a Argentina
para alinhar em mais uma prova pontuável para
o Campeonato do Mundo, o Desafio Ruta 40, 4ª e
penúltima jornada da competição.
Depois de Kevin Benavides ter levado as
cores da Honda à vitória no Chile, foi a vez de
Paulo Gonçalves triunfar na prova argentina,

considerada uma das mais duras de sempre,
batendo um lote de adversários de respeito,
com Toby Price (KTM) em 2º lugar a somente
6 segundos do português, seguido de Pablo
Quintanilla (Husqvarna), Matthias Walkner (KTM) e
Ricky Brabec (Honda).
Da Argentina, várias equipas prosseguiram para
o Desafio Inca, prova extracampeonato disputada
no deserto de Ica, no Peru, com Paulo Gonçalves
a repetir a vitória, sendo acompanhado ao pódio
por Matthias Walkner e Andrew Short (Husqvarna),
naquele que o piloto de Esposende considerou um
“teste muito importante para o Dakar”.
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Em virtude de um acidente
durante a Copa Motoval, ocorrido a
23 de setembro no Autódromo do
Estoril, que tragicamente resultou
no falecimento do piloto Sérgio
Leitão, foi cancelada a ronda Estoril
III do Campeonato Nacional de
Velocidade. Apesar de prontamente
socorrido e evacuado para o Hospital
de Cascais o piloto não resistiu aos
ferimentos e faleceu já no hospital.
Depois do acidente a organização da
prova cancelou as restantes corridas
agendadas para este dia de Domingo.
“Logo após o acidente foram
acionados todos os meios habituais
neste tipo de situações. A equipa

de comissários e a equipa médica
cumpriram com o seu trabalho e
o piloto foi evacuado assim que
as operações de estabilização
terminaram. Infelizmente, veio a
falecer já no hospital e, após uma
reunião com todos os elementos do
júri, foi decidido cancelar o restante
evento.” comenta António Lima,
presidente do Motor Clube do Estoril.
O Motor Clube do Estoril
e a Direção da Federação de
Motociclismo de Portugal lamentam
a infeliz ocorrência e endereçam
as mais sentidas condolências aos
familiares, equipa e amigos do piloto
Sérgio Leitão.

Pela terceira vez na sua longa história que teve início em 1913,
os International Six Days Enduro, as “Olimpíadas do Motociclismo”
que são a prova de motociclismo mais antiga a ser disputada sob a
égide da F.I.M., irá visitar Portugal, com a 94ª edição da prova – que foi
interrompida quando dos dois conflitos mundiais – agendada para o
Algarve de 21 a 26 de outubro de 2019, tendo por “quartel-general”
o Autódromo Internacional do Algarve. Os I.S.D.E., recorde-se, já
visitaram Coimbra em 1999 e a Figueira da Foz em 2009, descendo
agora ao sul do país 10 anos depois, com o complexo do AIA a ser um
palco de luxo para receber as muitas centenas de pilotos que durante
seis dias irão discutir as classificações da prova reservada a seleções
e clubes. Esperam-se cerca de 700 pilotos nos trilhos do Algarve,
aos quais se juntarão igualmente os pilotos das clássicas que terão
também uma prova a elas dedicada.

FMP com a Brisa pela
Segurança Rodoviária

Arnaldo Martins
renova título
em Idanha
A Baja TT Idanha-a-Nova serviu já para
definir o primeiro Campeão Nacional de Todoo-Terreno da temporada, neste caso Arlando
Martins (Suzuki) que, ao vencer entre os Quads,
renovou o seu título nesta categoria, chegando
ao final da prova com 2m01s de vantagem sobre
o 2º colocado, Filipe Martins (Yamaha), com Joni
Fonseca (Yamaha) a subir ao degrau mais baixo
do pódio. “A prova correu bem mas o percurso
estava um bocadinho duro. Fiquei sem travão de
trás a partir do km 30 e fiz a corrida toda nessas
condições, por isso não podia arriscar muito.
Pelo meio também apanhei pó de pilotos das
motos. Tirando isso foi gerir para chegar ao fim e
vencer”, explicou Arnaldo Martins.
Nas duas rodas, Sebastian Bühler (Yamaha)
venceu e demonstrou que o facto de não
estar a discutir o título não era desmotivador,
numa prova que marcou o seu regresso ao
campeonato nacional após ausência devido
a lesão. Em 2º lugar a pouco mais de 10 minutos
de Bühler, o Campeão Nacional António Maio
(Yamaha) foi gerindo a prova a pensar nas
contas do campeonato, pois ficam a faltar-lhe
apenas 2 pontos para renovar o cetro, enquanto

Mário Patrão (KTM) assegurou o 3º posto.
Finalmente, nos SSV, uma prova emotiva
terminou com o triunfo da dupla Mário Franco /
Luís Engeitado (Yamaha), cometendo a proeza
de vencer com uma máquina da classe T2.
Entretanto, aquela que seria a ronda
seguinte do Nacional de TT, o Raide a Góis,
foi adiada por motivos alheios à organização.
Para a realização da prova, e cumprindo a lei
em vigor, é necessário um parecer favorável
do ICNF – Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas, documento que foi
remetido ao clube a 19 de setembro, com
parecer desfavorável devido, principalmente, à
previsão por parte do IPMA Instituto Português
do Mar e da Atmosfera, de temperaturas
bastante elevadas e, por isso, risco muito
elevado de incêndio para o fim de semana
seguinte, no qual se disputaria a prova.
A data da prova do Góis Moto Clube está
agora agendada para 24 e 25 de novembro.

Foi lançada uma nova campanha de segurança
rodoviária promovida pela Brisa, com o apoio da
Federação de Motociclismo de Portugal (FMP),
da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
(ANSR) e do Instituto da Mobilidade e dos
Transportes (IMT), que visa alertar os condutores
para os riscos e perigos da utilização do telemóvel
durante a condução.
Com o nome de ‘Offline na condução, Online
na vida’ esta campanha está a ser realizada em
diversos suportes e meios de comunicação,
sendo também uma aposta da FMP que não
hesitou quando convidada para se juntar ao grupo
de trabalho que levou à criação da mensagem e o
seu formato. “A segurança rodoviária e a utilização
da estrada é algo que nos preocupa naturalmente.
O número de utilizadores do telemóvel durante
a condução é enorme e muitos acidentes são
causados por esse comportamento, por isso a FMP
não hesitou em ser parceira desta campanha da
Brisa.” comenta Manuel Marinheiro, o presidente
da FMP.
“Vamos continuar a trabalhar com as mais
diversas entidades neste tipo de campanhas,
ações e intervenções, sempre com o objetivo de
aumentar a segurança de todos os que partilham
as estradas e diminuir a sinistralidade” reforça ainda
Manuel Marinheiro, também ele motociclista e
com vários milhares de quilómetros percorridos
anualmente.
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Supermoto das Nacoes

NUNO PINTO

NUNO REGO

Portugal no “top 10”
A Seleção Nacional de Supermoto foi a Espanha assegurar
o 9º posto em mais uma edição do Supermoto das Nações.
Contando com a presença de 13 seleções
nacionais, o Circuito de La Ribera em Guadassuar,
nos arredores de Valência, acolheu no último
domingo de setembro mais uma edição do
Supermoto das Nações.
Num traçado com 2353 metros de extensão
(1893 de asfalto e 460 de terra) a formação lusa foi
composta por Nuno Rego, Nuno Pinto e Ricardo
Silva, pilotos que enfrentaram a concorrência
debaixo de intenso calor (28 graus). No primeiro
confronto, Nuno Rego e Nuno Pinto foram os lusos
em pista, cabendo ao primeiro fechar a corrida na
15ª posição e Pinto no 17º posto, o que deixava a
formação lusa no 10º posto entre equipas.
Na segunda corrida Rego fechou as 11 voltas na 14ª
posição e Ricardo Silva foi 18º, com o conjunto luso
a manter a 10ª posição, que conseguiu melhorar no
derradeiro confronto da jornada quando Nuno Pinto
foi 15º e Ricardo Silva abandonou devido a uma queda.
Os portugueses conseguiram assim subir ao 9º
posto entre as 13 equipas presentes e cumpriram
o seu principal objetivo: estar nos dez primeiros na
classificação final.
Entre os favoritos, a França venceu pela quinta vez
consecutiva esta prova, batendo a Itália por apenas um
ponto e com a República Checa ao subir ao lugar mais
baixo do pódio.
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RICARDO SILVA

CLASSIFICAÇÃO FINAL – PAÍSES

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

França
Itália
República Checa
Espanha
Espanha Júnior
Grã-Bretanha
Estónia
Suécia
Portugal
Brasil
Rússia
Letónia
Bielorrússia

16 pontos
17
27
31
45
45
60
66
79
81
95
107
2067

Mundial SBK

Texto: Moto Portugal Fotos: Kawasaki

FESTA NO CALOR DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÕES - PORTIMÃO

MUNDIAL SBK – CORRIDA 1
1º Jonathan Rea (Kawasaki)
2º Marco Melandri (Ducati)
3º Michael van der Mark (Yamaha)
4º Chaz Davies (Ducati)
5º Tom Sykes (Kawasaki)

O Autódromo Internacional do Algarve voltou a acolher o espetáculo do Mundial de
Superbike, com o público a aderir à festa em grande número.
O Campeonato do Mundo de Superbike
já visita o Autódromo Internacional do Algarve
desde a sua criação – aliás, a prova de 2008 serviu
exatamente para inaugurar este magnífico complexo do desporto motorizado, que irá completar
10 anos no final de outubro.
Nesta década de atividade, o Autódromo do
Algarve apenas não integrou o calendário do
Mundial de SBK numa temporada, a de 2016, ano em
que o traçado algarvio acolheu o Campeonato do
Mundo de Resistência com as 12 Horas de Portimão.
Esta foi, assim, a 10ª visita desta competição
ao AIA, uma prova à qual o público respondeu
de forma animadora, tal como havia acontecido
há um ano atrás, mas agora ainda de forma mais
notória, com os 50 mil espectadores presentes
no somatório dos três dias do evento a baterem o
6 MOTO

registo do ano passado, que havia sido de 42 mil.
Segundo a organização, entre as razões para
este sucesso estiveram algumas alterações efetuadas, visando criar “uma maior proximidade entre
o público e as corridas. A colocação do pódio no
paddock foi uma destas novidades, permitindo a
todos os visitantes a possibilidade de festejarem
bem de perto com os seus ídolos. Entre exposições
de várias marcas de motos, ofertas de voltas em
pista com Miguel Oliveira, espaços de merchandising oficial, muitas foram as ofertas paralelas ao
espetáculo principal, que são as corridas.”
Nestas, voltou a registar-se uma dupla vitória
do campeoníssimo Jonathan Rea nas mangas de
SBK, ele que haveria de confirmar o seu quarto
títuolo mundial de Superbike duas semanas depois
em Magny Cours. O italiano Federico Caricasulo

venceu em Supersport, em prova que alinhou
o português Ivo Lopes, que infelizmente veio a
abandonar neste seu regresso pontual às “seiscentos”, ele que lidera destacado o Campeonato
Nacional de SBK.
Os pilotos portugueses estiveram também
representados na prova do Mundial de Supersport
300, através dos jovens Tomás Alonso (este ano
a cumprir este campeonato na íntegra) e Pedro
Fragoso (em estreia absoluta a este nível), terminando, respetivamente, nas 25ª e 35º posições.
O sucesso crescente e a afirmação do
Autódromo Internacional do Algarve no panorama
mundial do desporto motorizado continua em
bom ritmo e, em 2019, lá estaremos novamente
para celebrar a paixão pelas corridas e pelo motociclismo neste cenário ímpar.

À direita, o pódio das SBK,
sempre com Jonathan Rea
(Kawasaki) no lugar mais alto
e com Michael van der Mark
(Yamaha) e Marco Melandri
(Ducati) a alternarem nas
posições seguintes

MUNDIAL SBK – CORRIDA 2
1º Jonathan Rea (Kawasaki)
2º Michael van der Mark (Yamaha)
3º Marco Melandri (Ducati)
4º Chaz Davies (Ducati)
5º Tom Sykes (Kawasaki)
MUNDIAL SUPERSPORT
1º Federico Caricasulo (Yamaha)
2º Kyle Smith (Honda)
3º Raffaele de Rosa (MV Agusta)
4º Randy Krummenacher (Yamaha)
5º Sandro Cortese (Yamaha)
MUNDIAL SUPERSPORT 300
1º Scott Deroue (Kawasaki)
2º Mika Perez (Kawasaki)
3º Manuel Gonzalez (Yamaha)
4º Robert Schotman (Kawasaki)
5º Enzo de la Vega (Kawasaki)
25º Tomás Alonso (Yamaha)
35º Pedro Fragoso (KTM)
EUROPEU SUPERSTOCK 1000
1º Roberto Tamburini (BMW)
2º Federico Sandi Ducati)
3º Markus Reiterberger (BMW)
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Super Enduro

Texto: Pedro Mariano Fotos:Pedro Meira

NOITE DE
DECISÕES
A 4ª edição do Campeonato Nacional de Super Enduro, esta temporada com a Moto Espinha a dar o seu nome e apoio a esta competição, teve em Diogo Vieira (21) o vencedor
final na animada classe Prestige, enquanto Diogo Parente (244) dominava a classe Open. Luís Oliveira (31) foi vice-campeão na Prestige

A ronda de Vila Boa de Quires encerrou o Campeonato Nacional de Super Enduro – Moto
Espinha, ficando-se a conhecer os vencedores Prestige e Open.
COMO ANTERIORMENTE anunciado numa
das últimas edições do Moto Portugal, o quarto
Campeonato Nacional de Super Enduro teve como
novidade a mudança de parceiro oficial. Com
efeito, a firma MOTO ESPINHA e os seus produtos
vieram a dar o nome e colorido ao Campeonato
de 2018.
O CNSE 2018 foi composto por quatro provas,
sendo anfitriões as cidades de Castanheira de
Pêra (Clube Trilho Aventura), Fafe (Restauradores
da Granja), Mação (Mac TT) e Vila Boa de Quires
(Poderosa Fracção), sendo marcado por organizações todas elas de um nível superior. A presença
de pilotos e público foi também surpreendente,
atingindo este Campeonato em 2018 números
nunca outrora atingidos.
O Trilho Aventura abriu as hostilidades com a
sua quarta organização, preparando uma prova
em tudo similar à de 2017. Com efeito, as modificações efetuadas na pista em 2017 resultaram bem,
não havendo necessidade de grandes alterações
na mesma. O upgrade na iluminação foi profícuo
para ajudar um bom espetáculo de Super Enduro.
Como pontos menos positivos tivemos o estado
8 MOTO

geral da pista (um pouco suja) e as linhas ideais
muito marcadas (a retificar numa próxima edição).
Melhoria significativa no número de pilotos
presentes e também no público que aderiu bem
ao espetáculo. De salientar que as entradas eram
grátis. Uma pista bem desenhada, com total ausência de pó e com boa iluminação em toda a
sua extensão. Presentes um total de 47 pilotos
divididos por Prestige (14), Open (16) e Hobby
(17). O Paddock e Verificações aproveitavam o
largo da entrada, apresentando-se com boas
condições para os pilotos. O resultado final foi
uma agradável noite de corridas, sendo uma boa
jornada de Super Enduro!
Do Centro rumámos a norte onde os
Restauradores da Granja prepararam uma excelente prova. Aproveitando as excelentes condições
do terreno adjacente ao Pavilhão Multiusos de
Fafe, o desenho da pista era pouco similar ao
da primeira edição (2017), existindo diversos
obstáculos e um salto “triplo” que só dois pilotos
conseguiram efetuar regularmente. Talvez um
obstáculo a repensar, podendo este ser facilmente
modificado/alterado para a próxima edição. Um

dos pontos a melhorar será certamente a iluminação, pois existiam pelo menos três pontos “cegos”
que necessitam de reforço. Outro ponto a pensar
será a delimitação da pista por troncos, pois os
LED utilizados dão bom efeito mas não resultam
em termos de limitação da mesma.
Excelente número de pilotos presentes - 54,
divididos por Prestige (11), Open (15) e Hobby
(28) - e boa afluência do público que aderiu muito
bem ao espetáculo. O valor das entradas era de 3€.
Uma pista bem desenhada, com total ausência de
pó e com uma iluminação facilmente melhorada.
O Paddock e Verificações aproveitavam o estacionamento e estrada adjacentes ao Multiusos,
apresentando excelentes condições – piso de
alcatrão, luz e WC/banhos. Notou-se que a organização faz um esforço para bem organizar
este tipo de eventos, preparando uma pista bem
desenhada e fornecendo boas condições para a
caravana nacional de Super Enduro, resultando
em mais uma excelente jornada.
Para a 3ª ronda deslocámo-nos a Mação,
onde o MAC TT mais uma vez apresentou uma

pista de elevada qualidade, aproveitando as excelentes condições do terreno adjacente à sua
sede. Com efeito, a pista era pouco similar à do
ano passado, com uma derivação mais curta para o
terreno lateral e que trazia de novo os pilotos para
o salto da meta. Em relação aos diversos obstáculos
colocados, alguns eram repetentes e outros bem
adaptados ao que tínhamos combinado aquando
do debriefing do ano passado. Um dos pontos a
melhorar será a iluminação, que, embora toda ela
nova, era de cor amarelada e não proporcionava
a iluminação que o recinto merecia.
Em relação ao número de pilotos, este baixou para 36 - Prestige (9),Open (8) e Hobby (19) -,
sendo que a afluência do público foi similar à do
ano passado. O valor das entradas era de 3€. O
Paddock e as Verificações aproveitavam o parque
adjacente à sede do Clube, apresentando boas
condições para os pilotos – a melhorar a iluminação
e cedência de energia para paddock. O MAC TT
voltou a montar uma prova de elevado nível, onde
é notório o esforço para bem organizar este tipo
de eventos. Uma grande jornada de Super Enduro!!
A última prova do ano era uma estreia em ter-

mos organizativos de Super Enduro. Com efeito, a
Poderosa Fração Associação Cultural estreava-se
nesta organização, estreia esta bem auspiciosa.
Este grupo de entusiastas apresentou uma pista
de elevada qualidade, aproveitando as excelentes
condições dos terrenos existentes das antigas pista
de MX e SX, estando esta construída no centro das
duas e usufruindo do parque de pilotos existente.
Uma pista muito bem desenhada, muito técnica
e ao mesmo tempo fluída, com total ausência de
pó e com uma boa iluminação.
Em relação aos diversos obstáculos colocados,
alguns eram de conceção nova e outros bem
adaptados ao que tínhamos solicitado aquando
da reunião preparatória. A afluência do público foi
em número muito satisfatório. O valor de entrada
era de 3€. Alinharam um total de 35 pilotos divididos por Prestige (6), Open (12) e Hobby (17). O
Paddock e as Verificações aproveitavam o parque
adjacente da pista, apresentando boas condições
para os pilotos – a melhorar a iluminação neste.
Para estreia, este clube denotou um esforço
para bem organizar este tipo de eventos, aproveitando as excelentes condições de pista exis-

tente para desenhar uma das melhores deste
campeonato. Novamente, uma excelente jornada
de Super Enduro!!
Em relação a resultados, 2018 foi com certeza o
Campeonato mais disputado das quatro edições
realizadas. O campeão Diogo Vieira travou grandes lutas com Luís Oliveira, tendo Gonçalo Reis
sempre à espreita de um erro. As vitórias na Classe
Prestige foram todas elas divididas por estes três
pilotos, sendo que no final do campeonato Diogo
Vieira venceu Luís Oliveira, que foi seguido por
Ni esteves. Em quarto ficou Gonçalo Reis seguido
por Joel Vieira.
No Troféu Nacional Open, Diogo Parente dominou praticamente todas as corridas, sendo
secundado por Filipe Oliveira e Manuel Moura.
Seguiu-se Norberto Teixeira e David Pinto.
Muitos parabéns a todos e obrigado pelas
vossas saudáveis lutas no terreno.
Um agradecimento, em nome pessoal e da comissão, ao Patrocinador Oficial – MOTO ESPINHA,
que com as suas marcas deram o nome e colorido
ao Campeonato.
Viva o Super Enduro!!
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Mototurismo

Texto e fotos: João Serra / Comissão Mototurismo F.M.P.

Concentração de Mafra

Concentração à Romaria
O CLUBE AUTOMÓVEL DE LAMEGO, juntamente com as “Princesas
do Asfalto”, realizou no passado mês de agosto a sua Concentração de
Motos rumo à Romaria de Nossa Senhora dos Remédios, mais um reflexo
da forma muito positiva com que o clube tem marcado a sua presença
no motociclismo e também na sua terra, construindo uma excelente
relação com as entidades locais. O programa de espetáculos foi completo,
diversificado e, como já é hábito, apresentado em duas zonas diferentes da
cidade: o Jardim do Campo, onde está também inserido o acampamento
(um espaço relvado, rodeado de árvores), e a avenida principal da cidade.
Esta é uma concentração de adrenalina total, onde durante o dia e noite
a festa é sempre animada, não só pela participação de centenas de
motociclistas, como pela forte adesão da população local, que faz questão
de não perder pitada do que ali se passa.
Depois do almoço realizou-se o passeio de Motos Mulheres Motards,
organizado pelas “Princesas do Asfalto”. Os espetáculos de Freestyle
preencheram o final da tarde e parte da noite, realizados na Avenida
Principal e protagonizados por Jaque Stunt e NH Pina, atuações fantásticas
de acrobacias sobre duas e quatro rodas. Outro dos pontos altos da noite
é o desfile das tochas, onde a participação é total, uma magnifica imagem

O MOTO CLUBE DE MAFRA
levou ao rubro a simpática povoação
do Sobreiro – Mafra, com a realização
da sua 19º Concentração de Motos no
já habitual recinto do Polidesportivo
dos Amigos do Sobreiro.
Com uma nova Direção, o clube
tudo fez para proporcionar uma
agradável estadia na sua terra, um
objetivo alcançado, pois tudo decorreu
com êxito, não só devido à grande
capacidade de organização como
também, e principalmente, ao caloroso
acolhimento que proporcionam. O clube
superou todas as expetativas com o
aumento do número de motociclistas
oriundos de norte a sul do País, bem
como um grupo motard da Praia da
Vitória, Açores, sem esquecer a forte
adesão da população local.
Durante todo o fim de semana
reinou a boa disposição, um excelente
convívio de motociclistas repleto de
grandiosos e constantes momentos de
animação e refeições sempre fartas e
apetitosas. No entretenimento, o clube
presenteou todos os participantes com
um programa diverso e animado.
A tarde de sábado foi preenchida
com a atuação musical de Dário Antunes
e, nos espetáculos de palco, atuaram as

de centenas de motos e luzes que circulam por toda a cidade. Nas duas
noites, nos espetáculos de palco atuaram as bandas Sintonia 2 e Som da
Frente (tributo aos Xutos e Pontapés), intercalando com diversos shows
eróticos masculino e feminino.
Mais uma vez a cidade de Lamego recebeu de braços abertos todos
os motociclistas que ali se deslocaram para participar na Concentração
à Romaria. As “Princesas do Asfalto” agradeceram, pelo terceiro ano
consecutivo, o apoio na realização do seu encontro Nacional de Mulheres
Motards. No último dia do evento, logo após o pequeno almoço teve
lugar a Missa Motard e o passeio pelo concelho, seguindo-se o almoço
que encerrou a XXVII Concentração Motard à Romaria.
Está de parabéns o Clube Automóvel de Lamego pelo excelente
trabalho efetuado em prol do motociclismo nacional, pela capacidade de
mobilização da população local para a sua festa Motard e pelo inesquecível
fim de semana que proporcionou. O clube agradece a todos os sócios e
amigos envolvidos na realização deste evento, aos patrocinadores e a todas
as entidades oficiais: Câmara Municipal Lamego, Bombeiros Voluntários
Lamego, P.S.P. e Irmandade da Nossa Srª dos Remédios pelo seu contributo
e colaboração, valiosos e essenciais para que tudo decorresse com sucesso.

DÁ&CÁ (tributo AC/DC), CRF , Johnny’s
Band e ArocKalipse. No domingo,
logo depois do pequeno almoço,
realizou-se o tradicional passeio de
motos pelo litoral, seguiu-se o almoço
e comemorou-se o 24º Aniversário
do clube, seguindo-se a entrega de
lembranças aos clubes presentes. Está
de parabéns o Moto Clube de Mafra,
pelo empenho na organização do seu
convívio anual de motos, pelo fantástico
fim de semana que proporcionou a
todos os participantes e pelo excelente
trabalho que tem efetuado em prol do
motociclismo Nacional.
O clube agradece a todos os sócios,
amigos, patrocinadores, Polidesportivo
do Sobreiro e apoios oficiais - Município
de Mafra, Junta de Freguesia de Mafra,
Bombeiros Voluntários de Mafra e G.N.R.
- toda a sua colaboração e contributo,
imprescindível para o sucesso deste
evento.

“Fenómenos” animam Entroncamento
Viseu em festa

UM CALOR ABRASADOR, um ambiente
contagiante de convívio, grande animação e um
cartaz de espetáculos fantástico, foi neste contexto
que se realizou a XXVI Concentração do Moto Clube
de Viseu. O evento decorreu no já habitual recinto
do Parque Desportivo do Fontelo, um agradável
espaço repleto de árvores, junto às piscinas, com
boas condições para receber os muitos motociclistas
que ali se deslocam. Encontrámos o clube com
uma nova Direção, com a Presidência constituída
por mulheres de garra, coragem e determinação,
apoiada pelos homens.
De sexta feira a domingo a animação foi
constante e completa. Houve lugar ao tradicional
passeio de motos pela feira de S. Mateus, um dos
pontos altos da concentração, bastante aplaudido
pelas centenas de pessoas que lá se encontram.
No sábado de manhã muitos foram os que se
deslocaram à piscina e, depois do almoço, a tarde
foi preenchida com jogos tradicionais onde os
motociclistas participaram com muito entusiasmo.
Por volta das 18h00 serviu-se um farto lanche,
com a organização a prestar uma excelente
10 MOTO

promoção à sua região no plano gastronómico,
oferecendo vários tipos de sabores de bôla, pão
d’alho, queijos, presunto e petingas, entrre outros
petiscos. Seguiu-se o Bike Wash, e o concurso das
tatuagens. As noites foram intensas, repletas de
animação, com atuação de fantásticas, bandas –
Red, Shutter Down, Greatestits (banda feminina)
e Noidz - intercaladas por diversos shows eróticos.
De salientar as saborosas e fartas refeições
servidas durante todo o fim de semana, a festa
de arrasar onde reinou a boa disposição e uma
excelente camaradagem, resultando num convívio
memorável de motociclistas. O Moto Clube de
Viseu superou todos os seus objetivos e a sua
concentração foi um sucesso. Parabéns pelo
esforço, perseverança e dedicação, bem como
pela coragem de continuar a organizar a sua festa
anual de motos, contra todos os obstáculos que se
depararam pela frente.
O clube agradece aos sócios, amigos,
patrocinadores e apoios oficiais - Município de
Viseu, P.S.P. de Viseu e Bombeiros Voluntários de
Viseu – todo o seu valioso e essencial contributo.

O ENTRONCAMENTO voltou a viver
intensamente e de forma entusiasmante a
sua festa anual de motos, através do seu Moto
Clube “Os Fenómenos”, que realizou a sua
14ª concentração, no recinto do Parque de
Campismo, uma área com condições excelentes
que a organização mais uma vez soube gerir para
que tudo funcionasse na perfeição. Sabemos
que teste sucesso se deve a uma organização
muito dinâmica que tem na frente mulheres de
garra que, juntamente com os outros sócios,
se apoiaram incondicionalmente, arregaçaram
as mangas e trabalharam em conjunto sem
limitações. Já o dissemos e voltamos a referir:
são várias as prioridades que os “Fenómenos”
têm, desde o receber com muita amabilidade,
alegria e simpatia, às fartas e saborosas refeições
consideradas de “5 estrelas” pelos participantes,
não faltando sempre um repleto e excelente
cartaz de espetáculos.
Na tarde de sábado realizou-se o passeio
de motos pela cidade, com paragem para
uma receção com Porto de Honra na Câmara
Municipal, onde a Sr.ª Vereadora D. Ilda agradeceu
ao clube o trabalho na divulgação e promoção
que tem feito pela cidade e a presença de todos
os Motociclistas, disse-lhes que era um grande
privilégio recebê-los e que continuassem a visitar
o Entroncamento, pois seriam sempre recebidos
de braços abertos. Seguiu-se a segunda paragem

com visita à sua sede no Parque do Bonito.
De volta à Concentração, seguiu-se o lanche
e a brincadeira do Bike Wash, com a tarde
preenchida com animação musical protagonizada
pelo DJ Moita e Raul “Motard FM”. Nos espetáculos
das duas noites no palco atuaram as bandas Fun
2 Rock em conjunto com Sónia Mota, Ricardo
Costa e Ricardo Monteiro, Greatestits e Quem é o
Bob. Nos intervalos houve lugar a shows de strip,
masculino e feminino. De salientar a excelente
moldura humana visível em todas as zonas do
recinto desta fantástica festa de motos.
Está de parabéns o Moto Clube “Os
Fenómenos” do Entroncamento pelo excelente
trabalho realizado ao longo destes anos na
organização da sua concentração. Desejamos
que continuem a divertir e contagiar com a sua
alegria todos os mtociclistas que os visitam e a
promover o motociclismo nacional, sempre com
muita dignidade orgulho.
A Direção do clube agradece aos sócios
e amigos todo o trabalho, esforço e sacrifício
na realização da sua concentração, pois graças
a ele foi possível que esta decorresse com
sucesso, e ainda a todos os patrocinadores e
apoios oficiais que desde sempre acreditaram
neste Clube. – C.M. do Entroncamento, J.F. N. Sª
Fátima e S. João Batista, Bombeiros Voluntários
do Entroncamento, P.S.P. do Entroncamento e
G.N.R. V. N. da Barquinha, toda a sua colaboração.
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4o Portugal de Les-a-Les Off Road

Texto: Gab. Imprensa Portugal de Lés-a-Lés Fotos: Luís Freitas Carvalho

TRÊS DIAS DE
DESCOBERTA

O Portugal de Lés-a-Lés Off-Road é aventura ímpar de descoberta e prazer de condução
em todo-o-terreno, que nesta quarta edição levou a caravana de Macedo de Cavaleiros a
Albufeira, com paragens em Castelo Branco e Reguengos de Monsarz.
O CALOR E, SOBRETUDO, O PÓ, resultado
do tempo quente e seco dos últimos meses, foram
contratempo menor para os 350 mototuristas que
saíram de Macedo de Cavaleiros, madrugada cedo,
à descoberta de Portugal de Lés-a-Lés em Off-Road.
Mas os participantes desta 4.ª edição do evento turístico organizado pela Federação de Motociclismo
de Portugal não perderam, ainda assim, o ensejo de
apreciar paisagens soberbas, onde a natureza resiste
em tons de verde. Começou-se por descer para o rio
Sabor. E sempre com vistas soberbas sobre o fértil
vale, através de estrada (M611) que merece uma
visita especial por todos os que gostam de conduzir.
Momentos de condução ímpares que continuaram em direção a Torre de Moncorvo, com algumas
nuvens a amenizar o calor anunciado, seguindo-se
descida para a travessia do Douro na barragem do
Pocinho. Com passagem por Foz Côa, variando entre
os primeiros vinhedos durienses e várias árvores de
fruta. Sempre com muita serra no horizonte, passagem pela Guarda com a sempre impressionante
vista do maciço montanhoso da Estrela, e depois até
12 MOTO

Castelo Branco, sempre com interessantes caminhos
fora de estrada.
No segundo dia, até Reguengos de Monsaraz,
foram quase 300 os quilómetros percorridos, e o bom
piso que acolheu os aventureiros até Castelo de Vide
aumentou o prazer de condução e ajudou a suportar
melhor a temperatura que teimava em não baixar
dos 30 graus. Valeu a frescura do Parque João José da
Luz onde o Oásis montado pela KTM reforçou ares
aventureiros, com camião de assistência do Dakar e
onde foi possível limpar pó do capacete e óculos com
ar comprimido. Como se fossem pilotos profissionais…
Preparação para saída espetacular da “Sintra do
Alentejo” através do Parque Natural da Serra de S.
Mamede, com subida rumo ao alto da Nossa Senhora
da Penha de onde é possível desfrutar de vistas
fabulosas sobre a planície alentejana e aproveitar as
boas estradas na viagem até Portalegre. Passagem
pela cidade com maior historial TT em Portugal,
deixando para trás as serras, passando o pelotão
a apreciar os montes... alentejanos. Estradões, ora
mais rápidos ora mais técnicos, por entre centenários

De Macedo de Cavaleiros até Albufeira, com pernoitas também em Castelo Banco e Reguengos de
Monsaraz, a 4ª edição do Portugal de Lés-a-Lés Off-Road levou cerca de três centenas e meia de
motociclistas à descoberta do nosso País em fora-de-estrada

sobreiros, e em melhor estado de conservação que
algumas estradas municipais atravessadas.
Tempo também para as longas retas alentejanas,
em bom asfalto e com as tradicionais lombas, alternando com as típicas pistas das bajas alentejanas,
até Monforte. Panorama que se manteve até São
Romão de Ciladas, onde a Honda instalou mais um
agradável Oásis para ajudar a combater o calor e o
pó. E reforçar o ânimo para o troço final da etapa, até
Reguengos de Monsaraz, onde se chegaria depois de
rápida passagem pelo importante castelo de onde é
possível apreciar parte do grande lago do Alqueva.
Depois, curta deslocação Reguengos de Monsaraz,
onde os terapeutas do IMT, Instituto de Medicina
Tradicional, trataram de algumas pequenas lesões
e proporcionaram massagens aos participantes.
No terceiro dia, as praias algarvias foram o prémio
merecido depois do calor que tanto massacrou
o pelotão durante os 900 km desde o nordeste
transmontano. Com a miragem do Algarve a servir
de estímulo adicional, a saída de Reguengos foi
acompanhada pela frescura matinal e menos pó do
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4o Portugal de Les-a-Les Off Road

Resultados Desportivos
Campeonato do Mundo de Ralis TT
3ª prova – Atacama Rally / Chile
6º

Paulo Gonçalves (Honda)

4ª prova – Desafio Ruta 40 / Argentina
1º

Paulo Gonçalves (Honda)

Todo-o-terreno extra-campeonato
Desafio Inca / Peru
1º
Pelo segundo ano consecutivo o Portugal de Lés-a-Lés Off-Road colocou em marcha a sua campanha "Reflorestar
Portugal de Lés-a-Lés", iniciada na edição de 2017 em consequência dos graves incêndios florestais verificados,
ajudando à reflorestação e sensibilizando as novas gerações para a importância das espécies autóctones

14 MOTO

Campeonato do Mundo de Velocidade – Moto2
13ª prova – G.P. S. Marino / Misano
2º

Miguel Oliveira (KTM)

14ª prova – G.P. Aragón / Motorland Aragón

Reflorestar Portugal
de Lés-a-Lés
No dia 26 de setembro em Macedo
de Cavaleiros, no dia seguinte em Alcains
(Castelo Branco) e, a 28 e 29, em Reguengos
de Monsaraz e Albufeira - assim se contribui,
no terreno como nas mentalidades, para
a correta recuperação das áreas ardidas
nos últimos anos ao longo de todo o País.
É a Campanha Reflorestar Portugal de
Lés-a-Lés, lançada com grande sucesso em
2017 pela Federação de Motociclismo de
Portugal, e que agora, durante a 4.ª edição
do Portugal de Lés-a-Lés Off-Road, voltou
a distribuir as árvores mais indicadas para
cada região atravessada, apostando forte na
sensibilização dos mais jovens.
O primeiro sobreiro foi plantado no
Agrupamento de Escolas de Macedo
de Cavaleiros, perante os 250 alunos
que levaram para casa uma árvore para
plantar nos seus quintais e terrenos.
E foram também brindados com uma
banda desenhada, criada para a ocasião,
explicando em linguagem simples, as
vantagens da reflorestação com árvores
autóctones. Esta iniciativa de sensibilização
recebeu, este ano, importante apoio da
Bosch Termotecnologia, prosseguindo na
Escola Básica de Alcains e depois com as
crianças do Jardim de Infância de Caridade,
em Reguengos de Monsaraz. No sábado,
em Albufeira, foi altura para distribuir pelas
crianças da cidade algarvia mais árvores
como sobreiros, medronheiros ou zelhas.

Paulo Gonçalves (Honda)

7º

Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato do Mundo de Supersport 300
7ª prova – Portugal / Portimão
25º
35º

Tomás Alonso (Yamaha)
Pedro Fragoso (KTM)

Supermoto das Nações
Guadassuar / Espanha
9º

Portugal (N. Pinto, N. Rego, R. Silva)

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

Diogo Parente
Norberto Teixeira
David Pinto
Rui Marinho
Ricardo Rios
Celso Moreira
Emanuel Costa
Bernardo Vots
André Miranda
José P. Pinto
Frederico Rocha

Campeonato Nacional de Supercross
4ª prova – Lustosa, Lousada
ELITE
2º/1º
1º/2º
3º/3º
4º/4º
5º/5º
6º/6º
7º/8º
9º/7º
8º/9º
10º/11º
12º/10º
13º/12º
14º/13º
11º/17º
16º/14º
15º/15º
17º/16º
18º/18º

Paulo Alberto (Yamaha) SX1
Hugo Basaúla (KTM) SX1
Adam Chatfield (Honda) SX1
Diogo Graça (Suzuki) SX2
Luís Oliveira (Yamaha) SX1
Renato Silva (Honda) SX2
Ricardo Freire (KTM) SX2
André Sérgio (Yamaha) SX2
Óscar Fernandez (KTM) SX2
Carlos Alberto (Honda) SX1
Hugo Santos (KTM) SX1
Firmino Salazar (Husqvarna) SX1
David Silva (Honda) SX2
Ricardo Aires (Yamaha) SX1
Elias Rodrigues (Yamaha) SX1
Álvaro Gonçalves (Husqvarna) SX1
Rui Ribeiro (Suzuki) SX2
Álvaro Pereira (Honda) SX1

INICIADOS
Campeonato Nacional de Super Enduro
3ª prova – Mação
PRESTIGE
1º/1º/1º
2º/4º/2º
3º/3º/3º
5º/2º/5º
4º/6º/6º
6º/5º/4º
7º/7º/7º
8º/-/9º/8º/8º

Diogo Vieira
Luís Oliveira
Gonçalo Reis
Paulo Esteves
Fernando Ferreira
Joel Vieira
José Pimenta
Giovanni Perez
Daniel Costa

OPEN

que esperado, até pela humidade nas proximidades da maior lago artificial da Europa. Nascer do
dia com paisagens de enorme beleza sublinhada
pela luz madrugadora e aromas inconfundíveis do
Alentejo na passagem pelo Alqueva. Numa edição
bem mais verde do que a de 2017, tempo para
atravessar extensos olivais de cultura intensiva
e ainda para inusitado desvio, mesmo antes de
Cabeça Gorda, com cavalos à solta a obrigarem a
improviso de percurso.
Com a chegada das planuras alentejanas mudou também o perfil das pistas, mais técnicas. O
natural acumular de cansaço também ditou ritmos
mais moderados, poupando energias para a Serra
do Caldeirão, de condução prazenteira para todas
as motos, com curvas bem desenhadas, até ao

Oásis Honda, preparando a caravana para os 50
quilómetros finais.
Descidas e subidas, em pisos que confirmam
o acerto da escolha desta região para os Seis Dias
de Enduro de Veteranos, em 2019, incluindo inclinação realmente íngreme e em pedra solta,
desaconselhada aos menos experientes ou mais
ciosos da conservação das suas motos. Já com
aroma salgado do mar, aproximação através de
surpreendentes caminhos rurais, por entre hortas
e pomares, até chegar ao Algarve turístico na
Praia dos Pescadores. Onde, além de grande festa,
houve tempo para entregar as últimas centenas
de árvores autóctones no âmbito da campanha
Reflorestar Portugal de Lés-a-Lés. E para o ano a
aventura continua!

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

Diogo Parente
Manuel Moura
Filipe Oliveira
Norberto Teixeira
David Pinto
Ricardo Rios
André Miranda
Frederico Rocha

4ª prova – Vila Boa de Quires
PRESTIGE
2º/1º/1º
1º/2º/2º
3º/3º/3º
4º/4º/4º
5º/5º/5º
6º/6º/6º

Luís Oliveira
Diogo Vieira
Paulo Esteves
Joel Vieira
Rita Vieira
Daniel Costa

OPEN
2º/2º/1º

Filipe Oliveira

1º/1º
2º/2º
3º/3º
4º/4º

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

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

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

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

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

Campeonato Nacional de Supermoto
5ª prova – Baltar
1º/1º
2º/2º
3º/3º
5º/4º
6º/5º
4º/9º
8º/6º

Nuno Pinto (Husqvarna)
Ricardo Silva (Honda)
Nuno Rego (Husqvarna)
Luís Ferreira (Husqvarna)
Hélder Baptista (KTM)
Sérgio Rego (Husqvarna)
Jorge Silva (TM)

Ago./Set.
7º/7º
9º/8º
10º/10º
14º/11º
13º/12º
12º/13º
11º/15º/14º
-/15º

Dinarte Nóbrega (Husqvarna)
Hugo Silva (Aprilia)
Tiago Caldeira (Husqvarna)
Carlos Correia (Kawasaki)
David Costas (Husqvarna)
Fernando Freitas (TM)
Sebastian Gil (KTM)
Alejandro Lorenzana (Honda)
Beatriz Morais (Honda)

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

Fábio Felícia (Bucci)
Ivan Bolaño (Honda)
Marco Diaz (Kawasaki)
Bruno Salreta (Malcor)
Martim Marco (KTM)
Hugo Braga (Monster Pro)
Bruno Cruz (Bucci)
Vasco Monteiro (IMR)
Gonçalo Ribeiro (YCF)
Marcos Ortiz (IMR)
Carlos Rodrigues (BRT)
Adelino Patronilho (Bucci)
Carlos Gonzalez (IMR)

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

Sebastian Bühler (Yamaha) 1º TT2/1º Jr.
António Maio (Yamaha) 2º TT2
Mário Patrão (KTM) 1º TT3
Martim Ventura (Yamaha) 1º TT1/2º Jr.
Salvador Vargas (KTM) 2º TT3/3º Jr.
Daniel Jordão (Yamaha) 3º TT3
Domingos Santos (AJP)
Bernardo Megre (Yamaha) 2º TT1
David Megre (KTM) 3º TT2
Tiago Lopes (Yamaha) 3º TT1
Tiago Santos (Yamaha)
Luís Albuquerque (Yamaha)
Rui Cebola (KTM) 1º Promo.
Luís Aguiar (Yamaha)
Alexander Lackner (Husqvarna) 2º Promo.

QUADS
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Arnaldo Martins (Suzuki)
Filipe Martins (Yamaha)
Joni Fonseca (Yamaha)
Fernando Cardoso (Yamaha) 1º Promo.
Wilson Galo (Suzuki)
Filipe Silva (Suzuki)
Lindner Arkadiusz (Can-Am)
Olga Roucková (Yamaha)

SSV
1º Mário Franco / Luís Engeitado (Yamaha) 1ºT2
2º Luís Cidade / Fábio Ribeiro (Can-Am) 1º T1/1º Jr.
3º Pedro Carvalho / André Guerreiro (Can-Am) 2º T1
4º Nuno Fontes / José Pires (Can-Am) 3º T1/1º Vet.
5º Ruben Faria / Pedro Velosa (Can-Am)
6º Rui Serpa / Pedro Vinhas (Yamaha)
7º Mauro Silva (Can-Am)
8º Pedro Grancha / Tomás Neves (Can-Am)
9º Álvaro Oliveira / Luís Soares (Quaddy) 2º T2
10º João Monteiro / Manuel Pereira (Can-Am)
11º António Coimbra / Luís Silva (Can-Am)
12º Sérgio Bandeira (Polaris)
13º Alexandre Silva / Rui Cascalho (Polaris) 3º T2
14º Paulo Trindade / Patrick Silva (Can-Am)
15º António Carvalho / Tiago Martins (Yamaha)
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