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Noticiario

Vice-Campeão do Mundo!

Miguel Oliveira foi Vice-Campeão do Mundial de Moto2, preparando
agora a sua estreia oficial na classe rainha, as MotoGP.

Manuel Marinheiro
Presidente da FMP

Miguel Oliveira voltou a fazer história no motociclismo nacional ao
sagrar-se Vice-Campeão na classes intermédia do Campeonato do Mundo
de Velocidade, Moto2, ele que se prepara agora para enfrentar a sua
primeira temporada na classe rainha, as MotoGP, mantendo-se com a KTM
mas, a partir de agora, na estrutura da Tech 3, que passa a trabalhar com as
motos austríacas e conta com material idêntico ao da equipa oficial.
O piloto português lutou pelo título até à 18ª e penúltima prova do ano,
o Grande Prémio da Malásia em Sepang, mas o 2ºposto ali conseguido foi
insuficiente para levar a discussão do campeonato até à derradeira ronda,
em Valência, pois o seu rival Francesco “Pecco” Bagnaia terminou logo
atrás do #Mig44 no 3º lugar. Oliveira conseguiu ainda à chuva uma épica

Editorial
Como habitualmente, chegamos à
ponta final da temporada desportiva
com a participação das nossas seleções
nacionais nas diversas competições
internacionais. Assim, depois do Trial
das Nações, na República Checa, e do
Supermoto das Nações, em Espanha,
foi a vez do Motocross das Nações, nos
Estados Unidos e, também do outro
lado do Atlântico, dos International
Six Days Enduro (ISDE), no Chile, onde
participámos com três formações –
Sénior, Júnior e Feminina –,e à qual
dedicaremos espaço na próxima
edição da Moto Portugal.
A todos aqueles que representaram
Portugal e a nossa Federação, aqui
deixo o meu sincero agradecimento,
na certeza de que todos deram o
seu máximo para obter os melhores
resultados desportivos e representar
condignamente as nossas cores.
Seleções nacionais essas que, uma
vez mais, foram apoiadas pelos Jogos
Santa Casa (JSC) como patrocinadores
principais das Seleções, uma parceria
que muito nos honra e cuja renovação
aqui anunciamos, traduzindo uma
aposta reforçada dos JSC no apoio
ao desporto nacional e, neste caso
concreto, ao motociclismo. Uma
ligação que na próxima temporada se
alargará também com a presença nos
Campeonatos Nacionais de Motocross
e Supercross, que levarão o nome dos
Jogos Santa Casa na sua designação
oficial.
Foi também um fim de época que
consagrou Miguel Oliveira como
Vice-Campeão do Mundo de Moto2,
despedindo-se em grande da classe
intermédia para se tornar no primeiro
piloto nacional a estar presente a
tempo inteiro em MotoGP, a categoria
rainha do motociclismo de Velocidade.
Mais uma das páginas de história que o
Miguel Oliveira já escreveu no livro de
ouro do desporto nacional, na certeza
de que não ficará por aqui!
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Jogos Santa Casa com a F.M.P.

Os Jogos Santa Casa renovam o seu apoio à Federação de
Motociclismo de Portugal, reforçando a sua aposta no
desporto nacional.
Na sequência da renovação do acordo entre
os Jogos Santa Casa e a F.M.P., transcrevemos em
seguida o comunicado dos JSC onde se explica o
posicionamento desta entidade face ao desporto:
“A estratégia de patrocínios dos Jogos Santa
Casa está centralizada no apoio ao desporto. Este
posicionamento leva a que os Jogos Santa Casa
se afirmem, atualmente, como a marca que mais
apoia o Desporto em Portugal com patrocínios a
16 Federações, ao Comité Olímpico de Portugal e
ao Comité Paralímpico de Portugal, para além do
apoio aos maiores eventos desportivos em território
nacional.
Os Jogos Santa Casa patrocinam a Federação de
Motociclismo de Portugal desde 2013, apoiando
através desta Federação as Seleções Nacionais
Seniores das várias modalidades e alguns dos
principais eventos internacionais em território
nacional. Este ano, com a renovação do patrocínio,
os Jogos Santa Casa darão o naming ao Campeonato
Nacional de Motocross e de Supercross, modalidade
espetáculo que, por ser em circuito, permite ao
público vibrar com a emoção.

Em conjunto com as Federações apoiadas,
os Jogos Santa Casa trabalham ativamente em
diversos projetos de estímulo à prática desportiva,
procurando como marca fazer a diferença na
expansão das modalidades desportivas, mais
especificamente na melhoria das condições dos
atletas de alta competição, na captação de novos
talentos, na dinamização do desporto adaptado e
inclusivo, na promoção do desporto feminino e no
desenvolvimento de ações que promovam estilos de
vida saudáveis junto da população.
Um dos eixos estratégicos da marca Jogos
Santa Casa é a dinamização do desporto feminino.
Refira-se que atualmente os Jogos Santa Casa
apoiam cerca de 30 seleções nacionais femininas.
Neste contexto, os Jogos Santa Casa anunciaram
a renovação deste patrocínio, na sede da Federação,
na véspera da saída da Seleção Nacional de Enduro
para os International Six Days Enduro (ISDE)
É com orgulho que assistimos, no ano passado, à
distinção que a Seleção Feminina de Enduro recebeu
ao ter sido considerada a Seleção Revelação nesta
competição, que é a prova elite da modalidade.”
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vitória em Valência terminando a época a somente 9 pontos do italiano. Tal
como Bagnaia, o piloto luso pontuou em todas as corridas da temporada,
somando 12 pódios (três vitórias, cinco segundos lugares e quatro terceiras
posições) e um total de 297 pontos.
Miguel Oliveira prepara-se agora para enfrentar os testes de pré-temporada
com a KTM RC16, tendo como companheiro de equipa o malaio Hafizh Syahrin
e, na formação oficial, Johann Zarco e Pol Espargaró. Frisamos que, apesar
desta última se tratar da formação oficial, as motos “de fábrica” não são suas
exclusivas, pois a experiente Tech 3 de Hervé Poncharral, após 20 anos com
material Yamaha, receberá as KTM RC16 de Oliveira e Syahrin com as mesmas
especificações que aquelas entregues a Zarco e Espargaró.

Seleções de Enduro no Chile
Na altura em que lerem estas linhas já
terminou mais uma edição dos International
Six Days Enduro, que se realizaram em Viña
del Mar, Chile. Por imperativos de espaço e
de fecho de edição, não é possível apresentar
nesta Moto Portugal a reportagem completa
sobre a participação das Seleções Nacionais
de Enduro na prova chilena, que ficará
remetida para a próxima edição desta vossa
revista.
A F.M.P. fez representar Portugal nesta
prova, onde alinharam cerca de 600 pilotos

originários de três dezenas de nações,
mediante a participação de três Seleções
Nacionais – Sénior, Júnior e Feminina,
compostas por Luís Oliveira, Rui Gonçalves,
Gonçalo Reis e Diogo Ventura (seniores),
Gonçalo Sobrosa, Rodrigo Belchior e Tomás
Clemente (juniores) e o trio feminino Bruna
Antunes, Joana Gonçalves e Rita Vieira. A estas
equipas nacionais junta-se a participação de
uma equipa de clube, o Team Portugal - FMP/
IS3, com Fernando Sousa, Fernando Sousa Jr. e
Ricardo Wilson.
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Noticiario
MX das Regiões 2018

Portalegre: a vez de Bühler
A edição de 2018 da Baja Portalegre 500 ficou marcada pelo triunfo
de Sebastian Bühler (Yamaha) que, pela primeira vez, inscreveu o seu
nome na lista dos vencedores da mais famosa prova do todo-o-terreno
nacional, que assinalou também a renovação do título Absoluto da
modalidade para António Maio (Yamaha).
Sebastian Bühler voltou a Portalegre depois do acidente que sofreu
no ano passado e que implicou uma longa recuperação, com uma
forte vontade de terminar e, acima de tudo, de colocar o seu nome na
elite dos vencedores da mítica prova organizada pelo ACP Motorsport.
Motivado pela vitória alcançada na ronda do Campeonato Nacional
que precedeu a clássica alentejana, Bühler andou sempre entre os
mais rápidos, depois de secundar Luís Oliveira, que foi o mais rápido
no prólogo e voltou a fazê-lo no segundo sector seletivo. Contudo,
entre a noite do primeiro dia e a manhã do segundo, o piloto da
WR450F ascendeu ao primeiro posto, fruto de um rol de penalizações
atribuídas pelo colégio de comissários ao seu adversário. Bühler esteve
numa dimensão diferente da concorrência e completou os mais de
400 km com uma vantagem próxima dos 13 minutos face ao segundo
classificado, Bruno Santos (KTM). Martim Ventura (Yamaha) fechou o
pódio, a quase um quarto de hora de diferença do vencedor.
Nas contas do título, as atenções recaíam sobre António Maio e Mário
Patrão, mas o primeiro fechou-as já a seu favor. Ao contrário de outros
anos, partiu para a corrida a pensar no campeonato e não no possível
triunfo, que seria o sétimo na carreira. Completou a distância na 4ª
posição e, como Mário Patrão não foi além do 6º posto, renovou o título
de Campeão Nacional Absoluto a uma prova do final.
No que respeita aos Quads, de volta à clássica alentejana, Roberto
“Beto” Borrego fez história na edição de 2018. O piloto de Ponte de Sôr
chegou à corrida com o estatuto de favorito, pois trazia seis triunfos
no seu palmarés, e o objetivo era claro: voltar a ganhar e conquistar
a sétima. E assim o fez! Depois de um dia inaugural a estudar a

Mundial de Trial
vai regressar
a Gouveia
Após uma bem sucedida estreia no
calendário do Campeonato do Mundo de Trial
na época finda, em 2019 a cidade de Gouveia
voltará a receber junto à Serra da Estrela os
nomes maiores do firmamento de uma das
mais exigentes e espetaculares especialidades
do motociclismo de competição.
Nos dias 13 e 14 de julho de 2019,
o Parque da Senhora dos Verdes irá
novamente acolher os atletas das classes
TrialGP e Trial2, tal como em 2018, aos quais
se juntarão igualmente as pilotos femininas
em ambas as classes, TrialGP Women e
Trial2 Women, categorias incorporadas
na prova depois do excelente trabalho
feito pela organização lusa, que levou ao
reforço de presenças por parte do próprio
promotor do Campeonato do Mundo.
A prova portuguesa será a quinta de
um campeonato que terá igualmente
passagem por Itália, Japão, Holanda,
Bélgica, França, Grã-Bretanha e Espanha,
num total de oito rondas, às quais se
juntará no fim da temporada o tradicional
Trial das Nações, a realizar em Ibiza.
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concorrência, com Ruben Alexandre a evidenciar-se, entrou para a
segunda etapa na frente e impôs um ritmo tal que terminou a prova
com quase 10m de vantagem sobre o 2º classificado, Jacinto Lourenço.
Pedro Silva ficou em 3º lugar.
Finalmente, a prova dos SSV, a mais concorrida da Baja Portalegre
500 com quase 100 inscritos, foi muito emocionante. No total, houve
três líderes diferentes, tantos quanto os sectores seletivos disputados. A
dupla do Can-Am Maverick constituída por Marco Pereira e Eurico Adão
foi a melhor de todas e estreou-se a vencer na clássica alentejana. Mas,
ao contrário das restantes categorias, que terminaram com diferenças
de minutos, a equipa viu os segundos classificados, Vítor Santos e
Gregório Pereira, ficarem a apenas 33,3s. Dirk Von Zitzewitz, experiente
co-piloto que venceu o Dakar com Giniel De Villiers, ficou em terceiro. O
alemão estreou-se em Portalegre e obteve este resultado com Andrea
Peterhansel como sua navegadora. Destaque ainda para João Monteiro
e Manuel Pereira, que concluíram a prova em quinto lugar, o suficiente
para garantirem, desde já, a vitória no campeonato.

Com cinco formações presentes
(Troféu Norte, PentaControl, MX
Ribatejo, Açores e Madeira) o
traçado do Alqueidão acolheu a
final do Troféu MX das Regiões,
onde os quatro pilotos de cada uma
das formações que representam as
respetivas competições regionais
lutaram pela vitória da sua equipa.
Com um quarteto 'de luxo', a
formação do MX Ribatejo apostou
forte na conquista do título e
acabou por ser mesmo a clara
dominadora desta edição do MX
das Regiões, onde os detentores da
taça, os homens da PentaControl,
ao ficarem sem o concurso de
João Barros - sem a moto pronta
a tempo de fazer a deslocação
ao traçado junto a Torres Novas
- tiveram mais um obstáculo a
ultrapassar se quisessem vencer
pela quinta vez a competição,
aos quais se juntou ainda uma
aparatosa queda de André Martins
logo no arranque dos treinos livres
no Sábado.

Com uma formação muito
forte os pilotos da casa (Ricardo
Aires, Luís Outeiro, Márcio Rocha e
Rodrigo Luz) atacaram decididos
os primeiros lugares, e se assim
o pensaram melhor o fizeram,
pois nenhum dos pilotos do MX
Ribatejo fechou as suas mangas
abaixo do 6º lugar.
Com os dois piores resultados a
serem excluídos, a equipa da casa
fechou a prova com 22 pontos
somados, deixando a formação dos
Açores no degrau intermédio do
pódio com 83 pontos e na frente
da PentaControl, que encerrou o
pódio com 101 pontos.
A prova contou ainda com
várias corridas de apoio, com as
vitórias a sorrirem a Ruben Ferreira
nos Iniciados, Ândria Sousa nas
Senhoras, Sandro Lobo nos Infantis
B, Luís Pereira nas 50 cc Livres e
Domingos Silva nas Clássicas, após
um dia onde a chuva acabou por
não ser presença notada numa
grande festa do motocross.

João Vale Campeão de Espanha de QX
O Campeonato Espanhol de Quad-Cross
terminou em San Esteban de Gormaz, quarta
e última ronda de uma competição dominada
pelo português João Vale. Invicto desde o
arranque da época, Vale necessitava apenas de
22 pontos para se sagrar Campeão, o que veio
a suceder.
Nos treinos, alguns problemas elétricos
no seu moto 4 não permitiram que o piloto
luso fosse além do 3º melhor tempo. Da parte
da tarde, na 1ª manga, um mau arranque
obrigou-o a fazer uma recuperação de 10° até
ao 2º posto final, continuando com alguns
problemas na sua Suzuki, mas a comemorar
de imediato o título. Na derradeira manga
os problemas na moto continuaram e João Vale
não foi além do 3º lugar, carimbando o triunfo
no campeonato com uma diferença de 21
pontos para o seu rival Dani Villa.
O piloto de Santo Tirso, que já tinha títulos
em Portugal e Itália, assinou assim um título
nacional num terceiro país distinto. "Saímos
com um 3º lugar desta corrida, mas com um
sabor muito especial. Consigo fazer história
como piloto português de moto 4, ganhando
mais um campeonato fora de Portugal. Quero
agradecer a FMP pela ajuda prestada esta

época e ao longo dos últimos anos, à minha
mãe, ao meu mecânico José Fonseca, ao
meu amigo Emanuel Oliveira e a todos os
patrocinadores por tornarem isto possível,
um muito obrigado a todos", afirmou o jovem
piloto no final de uma época dominante em
solo espanhol, não vencendo apenas em duas
das oito mangas realizadas.

Chaves fechou época
de Supermoto
No encerramento de mais uma época de Campeonato Nacional
de Supermoto, foram 12 os pilotos que marcaram presença no
Kartódromo de Chaves para a sexta paragem do calendário 2018 da
modalidade.
Com os títulos ainda por decidir, o traçado transmontano viu o
local Nuno Pinto mostrar superioridade total ao vencer todas as
três mangas realizadas. A jogar em casa, o flaviense levou a melhor
sobre Nuno Rego nas duas primeiras corridas, cabendo a Hélder
Batista a segunda posição na corrida de encerramento, confronto
onde já não esteve em pista Nuno Rego, que, depois de assegurar
a renovação do título na corrida intermédia, optou por não correr
na derradeira manga do ano, que se iniciou com a pista molhada
devido à chuva que entretanto chegou à região de Trás-os-Montes.
Juancho Romero foi quem ocupou o 3º posto nas duas primeiras
corridas, cabendo a Sérgio Correia a posição mais baixa do pódio na
última corrida. Contas feitas ao Campeonato, Nuno Rego renovou o
ceptro conquistado em 2017, na frente de Luís Ferreira e Nuno Pinto.
No MiniMotard foi Fábio Felícia quem venceu ambas as corridas
no misto asfalto/terra flaviense, sempre na frente de Raul Luna. O
terceiro lugar foi na primeira corrida para Ivan Bolaño, com Marco
Dias a ser o ocupante da derradeira posição de pódio no fecho de
época. Nas contas da temporada foi Ivan Bolaño o vencedor na
frente de Raul Luna e Fábio Felicia.
Foi de forma bem animada que se encerrou o Campeonato 2018,
com as habituais entregas de prémios a todos os vencedores das
diversas categorias e classes que integram o campeonato e onde
a organização do campeonato não deixou de agradecer os apoios
dos Jogos Santa Casa, Moto Galos, Armando Marques e Cristina
Quinta da FMP. Em 2019 o Nacional Supermoto seguirá os mesmos
moldes de 2018.

Trial estreia-se em Góis
A cumprir a sua terceira prova da
temporada, o Nacional de Trial esteve primeira
vez em Góis, com a excelência organizativa do
clube sedeado junto ao rio Ceira a estrear-se
no acolhimento a provas desta especialidade.
Com um total de oito zonas de obstáculos
desenhadas no Cerro da Candosa, que foram
percorridas por quatro vezes, a chuva que
caiu logo na primeira volta tornou ainda mais
escorregadia e exigente a transposição dos
obstáculos.
Sem surpresa, Diogo Vieira mostrou-se
superior aos adversários pela terceira vez este
ano e, com 45 pontos perdidos nas 32 voltas um terço deles na encharcada primeira volta

- assegurou mais uma vitória clara perante a
concorrência. Javier Piñero foi o segundo na
frente de Leandro Castro e Filipe Paiva, este
a contas com um joelho lesionado depois
de uma queda na primeira volta, que lhe
condicionou a restante prova.
Bernardo Vots foi o vencedor nos Consagrados,
com nove pontos de vantagem sobre Rita Vieira,
seguindo-se Mariana Afonso a fechar o pódio.
Leonardo Coimbra foi o quarto e Leonor Moreira
fechou o lote dos cinco primeiros. Paulo Ballas
Junior foi o melhor na Promoção face a Mariana
Valente e Diogo Pereira, cabendo a João Silva
a vitória nos Iniciados e a Matias Mesquita o
primeiro lugar nos Infantis.

Mx das Nacoes

Texto: F.M.P./M.P./F.I.M. Fotos: Luís Duarte

UM ANO DIFÍCIL
A Seleção Nacional de Motocross enfrentou algumas dificuldades no MX das Nações
em Red Bud, Estados Unidos, ficando fora da Final A.
COM PRESENÇA CONSTANTE e sem interrupções no Motocross das Nações desde 1994, prova
disputada por equipas nacionais que se realiza desde
1947, a Seleção Nacional de Motocross esteve na pista
norte-americana de Red Bud, no Michigan, um dos
traçados mais emblemáticos dos Estados Unidos,
para integrar o lote de 30 equipas que se fizeram
representar na edição 2018 da prova, a ter lugar em
solo norte-americano pela quinta vez na longa história do MX das Nações, que cumpriu a sua 72ª edição.
Com o experiente Rui Gonçalves (Yamaha) - que
participou pela 17ª vez na prova - a liderar o trio
luso onde estavam igualmente os estreantes Diogo
Graça (Suzuki) e Luís Outeiro (Honda), foi por muito
pouco que a equipa portuguesa não conseguiu o
apuramento para a fase decisiva da prova, onde
alinham apenas as 20 melhores equipas.
Já pouco antes da partida, a equipa lusa tinha
sofrido um revés, quando Paulo Alberto, um dos
três pilotos inicialmente selecionados, foi forçado
a colocar de parte a sua participação, devido a al6 MOTO

terações de calendário no Campeonato Brasileiro
que disputa, sendo então substituído, “em cima da
hora”, pelo jovem Campeão de MX2, Luís Outeiro.
Já em território norte-americano, e apesar de
todos os esforços por parte da equipa, a qualificação não foi possível após as corridas de sábado,
onde foram somados 32 pontos, ficando a equipa
a escassos três pontos do objetivo inicial no final de
três intensas corridas, onde o pesado e encharcado
traçado com mais de 1800 metros deixou em dificuldades bastantes equipas com vasto palmarés no
evento, que se viram em dificuldade para qualificar.
Com a pista novamente muito 'pesada' devido à
lama no domingo, foi novamente por pouco que a
equipa portuguesa não conseguiu o apuramento na
designada Final B, onde uma das equipas não apuradas ganha o acesso às corridas principais, ficando na
2ª posição, depois de Rui Gonçalves ter sido 3º colocado, Diogo Graça 7º e Luis Outeiro o 14º. A equipa nacional ficava assim de foma do duelo mais desejado,
recordando a prova realizada em Itália (Maggiora)

Foi um dos mais emblemáticos traçados do Motocross norte-americano, o de Red Bud, no Michigan, que
recebeu esta edição do Motocross das Nações

em 2016, quando, também por muito pouco, os
três pilotos portugueses ficaram no 21º lugar final.
Esta foi a nona edição, em 25 participações consecutivas, em que a equipa lusa não esteve entre as 20
melhores, sendo igualmente a primeira vez desde
2002 que Portugal contou com dois pilotos estreantes
na prova. Nota ainda para o facto de Luís Outeiro ter
sido o mais jovem piloto europeu na prova, com os
seus 15 anos, e Rui Gonçalves o mais velho piloto
da Europa com 33 anos de idade. Em 2019 a prova
realiza-se na cidade holandesa de Assen.
Após as corridas da final A, o triunfo acabou
por pertencer à seleção de França, o que sucede
pelo quinto ano consecutivo, este ano com uma formação composta por Gautier Paulin, Dylan Ferrandis
e Jordi Tixier. Em segundo lugar ficou a formação
italiana, com o trio Antonio Cairoli, Michele Cervellin
e Alessandro Lupino. Finalmente, o lugar mais baixo
do pódio coube à Holanda, cujo trio integrou Jeffrey
Herlings, Calvin Vlaanderen e Glenn Coldenhoff.
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Luís Outeiro substituiu Paulo
Alberto à última hora e
juntou-se assim ao veterano
Rui Gonçalves (ao centro) e a
outro estreante, Diogo Graça
(à direita), nesta participação
da Seleção Nacional no MX
das Nações

8 MOTO

A corrida 1, com os pilotos MXGP e MX2, foi
ganha por Herlings, acompanhado ao pódio por
Gautier Paulin e Jorge Prado, enquanto a segunda
corrida, que integrava os pilotos Open e MX2, via
novo triunfo holandês, desta feita por intermédio de
Glenn Coldenhoff, seguido pelo australiano Hunter
Lawrence, enquanto Jorge Prado repetia o lugar
mais baixo do pódio. Finalmente, a terceira corrida
da final A opôs os pilotos de MXGP e Open, agora
com uma “dobradinha” holandesa de Coldenhoff na
frente de Herlings e Paulin em terceiro. No entanto,
o domínio dos dois holandeses acabou por não se
traduzir no triunfo absoluto pois Calvin Vlaanderen
tinha abandonado por lesão na primeira corrida,
não voltando a alinhar, com os pontos em falta a
impossibilitarem a equipa de chegar ao topo da
classificação por seleções.
O top 10 absoluto ficou assim composto por
França, Itália, Holanda, Austrália, Grã-Bretanha,
Estados Unidos, Bélgica, Espanha, Estónia e
Alemanha.

Trial das Nacoes

Texto: Comissão de Trial F.M.P. / Rui Castro Fotos: Nuno Feliz e F.I.M.

LUTAR E APRENDER

CLASSIFICAÇÕES

TROFÉU MUNDIAL

Foi uma prova árdua, esta edição do Trial das Nações que se disputou na República Checa, mas de
onde os nossos representantes trouxeram novos ensinamentos para progredirem na modalidade.
A FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DE
PORTUGAL voltou a estar presente no Trial das
Nações, fazendo-se representar por duas Seleções
Nacionais – Masculina e Feminina – na competição
que este ano se disputou em Sokolov, na República
Checa. Em cada uma das equipas mantiveram-se
dois pilotos já com experiência na prova, Rita Vieira
e Sofia Porfírio na formação feminina e Diogo Vieira
e Filipe Paiva na seleção masculina, registando-se as
estreias nas respetivas equipas de Leonor Moreira
e de Leandro Castro.
Este ano, a prova juntou pela primeira vez as
seleções feminina e masculina no mesmo dia, o que
colocou algumas dificuldades a todas as equipas. A
equipa masculina partiu com esperanças de terminar entre os dez primeiros da classe Internacional,
mesmo tendo em conta a estreia de um dos pilotos e
sabendo-se que as zonas estavam desenhadas num
terreno pouco habitual para os pilotos nacionais –
encostas de terra com bastante inclinação e poucas
pedras. No entanto, e após várias semanas de sol,
a chuva começou a cair em Sokolov na véspera
da prova, começando por dificultar a prestação
dos pilotos na qualificação, e, com o aumento de
intensidade durante a noite, mudou por completo as
condições das zonas. Mesmo tendo em conta todas
as alterações, que foram feitas logo pela manhã
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pelos responsáveis pelas zonas, estas tinham um
grau de dificuldade demasiado elevado e a grande
quantidade de lama e raízes de árvores não eram
de modo algum um “habitat” conhecido para os
nossos pilotos.
Todos estes ingredientes foram do habitual
(chuva, lama, alterações nas zonas e seleções femininas e masculinas juntas) originaram vários
problemas a todas as seleções. Na primeira volta as
raparigas foram afetadas por terem de “estudar” as
zonas de novo, o que originou problemas de “trânsito” à entrada das zonas às seleções masculinas,
originando várias penalizações de tempo, ao passo
que, na segunda volta, os problemas de trânsito
foram mais sentidos pelas equipas femininas.
A equipa feminina de Portugal acabou por
terminar uma vez mais no décimo lugar, mas manteve uma luta renhida com a Polónia, tendo no
final ficado apenas a 13 pontos do trio polaco que
terminou no 9º lugar (dos quais 7 pontos foram
referentes a penalizações de tempo).
Já a Seleção Nacional de Trial masculina andou,
desde o início da prova, em luta com as seleções da
Dinamarca, Eslováquia, Letónia e Andorra, subindo
e descendo de posição quase em cada zona. Mas,
infelizmente, na segunda volta a formação lusa perdeu alguns pontos importantes, tendo terminado

a prova no 13º lugar da classe Internacional, mas a
apenas 2 pontos do 12º colocado, a Letónia, a 11
pontos do 11º posto e a 14 pontos da equipa que
fechou o top 10, a Dinamarca. Foi mais uma prova
de aprendizagem – no que respeita a condições
de piso e a zonas nada habituais no nosso país – de
onde os nossos representantes trouxeram novos
ensinamentos que, por certo, lhes servirão no futuro.
No próximo ano o Trial das Nações voltará a
Espanha e à ilha Balear de Ibiza.
Na competição principal, onde alinhavam as
seis formações mais fortes do Mundo, o imbatível trio espanhol - composto por Toni Bou, Jeroni
Fajardo e Jaime Busto - conquistou o 15º triunfo
para o seu país no Trial das Nações, um currículo
que dificilmente será igualado e que, certamente,
não ficará por aqui. Espanha somou 83 pontos de
penalização, contra 122 da seleção que se seguiu,
a Grã-Bretanha, e 133 da França, que terminou
em 3º lugar.
Já no TdN feminino verificou-se a ordem inversa,
pois foi a Grã-Bretanha a vencer por intermédio de
Emma Bristow, Donna Fox e Jess Brown, reconquistando por 12 pontos a coroa que tinham perdido
para a equipa espanhola no ano passado, enquanto
a Alemanha ficava num mais distante 3º posto.

As Seleções Nacionais de Trial Feminina e Masculina encontraram na República Checa um terreno bem diverso
daquele com que habitualmente se deparam nas competições nacionais

1º
Espanha
2º
Grã-Bretanha
3º
França
4º
Japão
5º
Noruega
6º
Alemanha
TROFÉU INTERNACIONAL
1º
República Checa
2º
Estados Unidos
3º
Áustria
4º
Bélgica
5º
Irlanda
6º
Austrália
7º
Suécia
8º
Suíça
9º
Polónia
10º
Dinamarca
11º
Eslováquia
12º
Letónia
13º
Portugal
14º
Andorra
15º
Luxemburgo
16º
México
SENHORAS
1º
Grã-Bretanha
2º
Espanha
3º
Alemanha
4º
Noruega
5º
Itália
6º
França
7º
Estados Unidos
8º
Austrália
9º
Polónia
10º
Portugal
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83 pontos
122
133
147
190
200
55 pontos
93
111
119
121
125
130
134
135
147
150
159
161
161
197
280
36
48
85
126
127
157
168
182
243
256
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Mototurismo

Texto e fotos: Comissão Mtoturismo F.M.P. (A. Costa e J. Serra)

Moto-Rali M.C. Albufeira
Grande fim de semana mototurístico proporcionado pelo Moto Clube
de Albufeira, à descoberta do concelho de Loulé e arredores.
FOI UMA ENTUSIÁSTICA caravana de 36 motos e 60 participantes que
participou na 5ª e penúltima jornada do 22º Troféu Nacional de Moto-ralis Turísticos
BMW/Dunlop da FMP, maravilhando-se com as belezas do barrocal algarvio até às
belas praias e campos de golfe. Um passeio mototurístico memorável, proporcionado
pelos incansáveis elementos do Moto Clube de Albufeira!
Os moto-ralis turísticos são, por excelência, do que de melhor podemos
encontrar, quando decidimos ter num único evento, a descoberta, o conhecimento,
a diversão, a boa disposição e a camaradagem que tão bem caracterizam estes
momentos vividos entre bons amigos. Depois, junte-se as boas organizações levadas
a cabo pelos muito empenhados clubes que as realizam e temos excelentes e
inesquecíveis fins de semana a passear de moto. Vida longa aos moto-ralis turísticos!
A proposta do Moto Clube de Albufeira era de conhecer o famoso Triângulo
Dourado que inclui as localidades de Almancil, Quarteira e Loulé, com o seu clima
único e as suas belezas naturais, desde a serra ao mar. Sem dúvida uma excelente
proposta que foi vivida intensamente!
Aproveitando o feriado do 5 de outubro, praticamente toda a gente apareceu
e confraternizou na véspera do evento, antevendo mais um passeio onde, como
sempre, a boa disposição foi a tónica dominante.
A pé pela bela zona histórica de Loulé, deu-se início ao moto-rali na manhã
solarenga e quente de sábado. O frondoso mercado da cidade sobressaiu por
entre as pitorescas ruelas, à procura das respostas e das diversas visitas, onde
se incluíam entre outras o Museu Municipal, o Castelo e o Pólo Museológico da
Cozinha Tradicional.
Uma hora mais tarde, já de moto, passou-se pelo Santuário de Nª Srª da Piedade,
apreciou-se Loulé lá bem do alto e seguiu-se até Tôr, onde, na sua ponte romana de
elevado valor histórico, se fez o primeiro e divertido jogo, na apanha da alfarroba!
De novo na estrada, a caravana dirigiu-se à bonita e encantadora aldeia de
Querença em pleno barrocal Algarvio, com o seu típico casario, para visitar o
importante Pólo Museológico da Água e degustar um farto e saboroso “matabicho”, oferta da junta de freguesia local e apreciar o muito bem preservado centro
da aldeia. Obrigado Dª Margarida!
Em Salir, assistiu-se à produção do artesanato ao vivo na emblemática Escola
Primária, depois de se ir apreciando a tipicidade da aldeia. Após um pequeno
percurso off-road, estava-se em Benafim com vários motivos de interesse para
se conhecer, a que se seguiu o almoço com suculento porco no espeto oferecido
pela junta de freguesia de Alte, conhecida como a aldeia mais típica do Algarve,
onde um belo oásis em plena serra algarvia, aguardava os mototuristas. Um espaço
excecional a convidar a um refrescante banho na Ribeira de Alte. Que maravilha!
Em Monte Ruivo provou-se o medronho do Sr. João a caminho do monte de
Mú no Alto do Malhão, bem conhecido pela Volta ao Algarve em bicicleta e onde
se encontra o Stupa, um monumento da tradição budista, onde um “monge”
convidava à meditação.
Por entre bonitas aldeias, montados e paisagens rurais bem características
da Serra do Caldeirão através dum curvilíneo e interessante trajeto, chegou-se
a Ameixial para cantar a Tia Anica de Loulé e aconchegar os estômagos com o
lanche preparado pela junta de freguesia. Apoios muito importante por parte das
autarquias, que a malta agradece!
De volta a Loulé, paragem no miradouro da Serra do Caldeirão em plena N2.
Apreciou-se o emblemático monumento ao Engº Duarte Pacheco, conheceu-se e
confraternizou-se na interessante sede do Moto Clube de Loulé.
Junto à unidade hoteleira onde a caravana ficou muito bem instalada, o
Aquashow abriu de propósito as portas para a surpresa do dia. Diversão na maior
montanha russa aquática da Europa. Grande galhofa!
Ainda antes do jantar, tempo para aproveitar as piscinas. O anúncio dos mais
regulares do primeiro dia, o sorteio dos vouchers da BMW e de vários artigos e a
boa disposição até boas horas, preencheram a noite bem inspirada e inesquecível!
O segundo dia estava reservado às zonas mais ricas e “chiques” do concelho
de Loulé, com direito a umas “tacadas” de golfe e divertidos jogos, respostas e
perguntas surpresa. Após vistosa passagem pela Marina de Vilamoura, a visita à
Estação Arquelológica do Cerro da Vila, com a habitual foto de grupo, dava por
encerradas as atividades do moto-rali.
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Durante o animado almoço, foram distribuídas lembranças regionais a todos os
participantes e ficaram-se a conhecer os mais regulares e vencedores do moto-rali.
Em primeiro lugar ficaram o João Correia e a Rita Martins. Na segunda posição o
Rui Oliveira e a Vera Cardoso do Góis Moto Clube. A finalizar o “pódio” ficou o José
e a Rute Nel dos Motards do Ocidente.
A malta do Moto Clube de Albufeira está pois de parabéns, por nos ter
proporcionado este excelente fim-de semana mototurístico!
O Moto Clube de Albufeira agradece ainda o apoio das seguintes entidades:
Câmara Municipal de Loulé, Juntas de Freguesia de Querença, Alte e Ameixial,
Moto Clube de Loulé, Marina de Vilamoura, Golfe de Vale do Lobo, Aquashow e
Cerro da Vila.

Concentração de Vilar de Mouros
VILAR DE MOUROS voltou a viver intensamente e de forma entusiasmante
a sua festa anual de motos, através do seu Grupo Motard, realizando a sua
XV Concentração de Motos, que teve lugar no Largo do Casal, na margem
do rio Coura e a poucos metros da praia fluvial das Azenhas, onde muitos se
refrescaram, devido às altas temperaturas que se fizeram sentir. Um recinto
composto por árvores, com muitas sombras, um agradável espaço com
condições adequadas para a realização deste evento.
A prioridade do Grupo Motard Vilar de Mouros é proporcionar uma
excelente concentração, com bons momentos de convívio e animação, e esta
foi um sucesso, graças a uma organização cheia de garra, muito dinâmica, que
nesta altura do ano se apoia e interajuda incondicionalmente.
A animação foi de arrasar e o grupo superou todas as expetativas, não só
com o aumento de motociclistas oriundos de todo o País e da vizinha Espanha,
como também pela forte adesão da população local, que fez questão de
aderir em grande número e, todos os anos, espera ansiosamente pela vinda
das motos, pois adora a festa e o convívio com os muitos motociclistas que
nele participam.
E, como já referimos em edições anteriores, o sucesso desta concentração
deve-se não só amabilidade e alegria com que recebem todos os motociclistas,
como também ao excelente serviço de refeições ali servidas, que é considerada
“5 estrelas”, sempre fartas e saborosas, um dos trunfos que o Presidente
“Sandeu”, juntamente com os seus sócios, faz questão em manter sempre
em primeiro lugar.
No entretenimento o clube presenteou-nos com um programa completo
e permanente de diversos espetáculos: houve jogos da cadeira, Miss T-Shirt
molhada, Bob e DJ Fiasco e um Desfile das Motofonas (motociclistas mascarados
de mulheres). Nos espetáculos de palco atuaram as bandas Renegados do
Ritmo, Pedra & Cal e Trotil, intercalando as suas atuações com diversos shows
eróticos femininos e masculinos. Foram duas noites fantásticas que levaram
ao rubro os presentes até altas horas da madrugada.
Obrigado ao Grupo Motard de Vilar de Mouros por tudo o que fez para
agradar aos participantes, por criar um grande clima de animação e divertimento,
com uma mistura de som e luzes que resultou num agradável e inesquecível
fim de semana. Está de parabéns o Grupo Motard de Vilar de Mouros, pelo
empenho na organização do seu convívio anual de motos e pelo excelente
trabalho que tem executado em prol do motociclismo nacional.
O Grupo Motard de Vilar de Mouros agradece a todos os sócios, amigos,
patrocinadores e apoios oficiais - Câmara Municipal de Caminha, Junta de
Freguesia de Vilar de Mouros, Bombeiros Voluntários e Centro Social - o seu
contributo e colaboração, valiosos para o êxito desta concentração. A todos
um muito obrigado!

Vilar de Mouros voltou a acolher os motociclistas naquela que é a já a sua 15ª
concentração anual de motos
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Motocross das Nações
Estados Unidos / Red Bud

21º

Portugal (R. Gonçalves, D. Graça, L. Outeiro)

Trial das Nações
República Checa / Sokolov
TROFÉU INTERNACIONAL

13º

Portugal (D. Vieira, F. Paiva, L. Castro)

SENHORAS

10º

Portugal (R. Vieira, S. Porfírio, L. Moreira)

Campeonato do Mundo de Velocidade – Moto2
15ª prova – G.P. Tailândia / Chang, Buriram

Época de Moto-Ralis fecha em grande
O Conquistadores Moto Clube de Guimarães colocou 200 mototuristas à mercê do Zé do
Telhado, pelo Vale do Sousa e Serras do Porto.
A RECORDISTA CARAVANA de 122 motos e
200 participantes engrandeceu a última jornada
do 22º Troféu Nacional de Moto-ralis Turísticos
BMW/Dunlop da FMP, um passeio rocambolesco
pelos caminhos do Zé do Telhado no seu Vale do
Sousa, percorrendo principalmente o concelho
de Paredes, mas também os de Penafiel, Porto,
Gondomar e Valongo e ainda o jovem Parque
das Serras do Porto. Descobriram-se recantos
pitorescos e de grande beleza paisagística, cultural
e também gastronómica, como é apanágio dos
Conquistadores de Guimarães!
Com arranque na Junta de Freguesia de Leça
do Balio, diante do seu imponente Mosteiro, os
participantes foram logo à descoberta de alguns
dos locais emblemáticos da cidade do Porto, como
a Igreja da Lapa, Estação de São Bento, Torre dos
Clérigos, da majestosa Avenida dos Aliados às
pitorescas vielas da Ribeira. Pela vistosa Ponte Luís I,
os mototuristas deram um pulo a Vila Nova de Gaia
para paragem nas Caves da Real Companhia Velha.
Depois da visita e prova de vinhos, regressou-se
à margem norte do Douro num percurso rebuscado
para montante, bordejando o mais possível as
águas do rio, até ao retemperador almoço em Vila
Cova de Medas.
A imensa caravana causava forte impacto visual
à sua passagem, já que – o que não é normal num
moto-rali turístico – os participantes usavam dorsais
como no Lés-a-Lés. E as motos eram tantas…
Depois do almoço era tempo de seguir até
ao Parque da Senhora do Salto, onde o Rio Sousa
se debate furiosamente entre penhascos num
panorama que surpreende quem não conhece,
proporciona ninho a falcões-peregrinos e abrigo
a lontras. E tão perto da Invicta…
Após visita ao Centro Interpretativo e passear
pelos caminhos pedestres nas escarpas que ladeiam
o Sousa, seguiu-se a passagem por Sobreira, terra de
bom azeite e excelente vinho, onde os motociclistas
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Outubro

Resultados Desportivos

foram recebidos com um pequeno lanche de boas
vindas, providencial para a visita seguinte ao Centro
Interpretativo das Minas de Ouro de Castromil
e Banjas, importantíssimas há 2000 anos para o
Império Romano.
Apesar de prevenidos, ninguém conseguiu
escapar ao assalto à mão armada do perigosíssimo
Zé do Telhado e sua quadrilha, emboscados em
vielas e casas graníticas e rurais. Os brinquedos que
todos levavam nas motos passaram para os sacos
cujo destino passou a ser as crianças desfavorecidas
da região. Os séculos passam, mas o famoso “Robin
dos Bosques português” continua em forma!
Refeitos do susto, os participantes lá continuaram
até ao quase milenar Mosteiro de Cête. Nova visita
e mais comida! Agora era sopa em panela de ferro
que os Conquistadores punham ao lume.
Continuando pelos caminhos do Vale do
Sousa, o dia outonal foi avançando, mas nada que
impedisse nova paragem “técnica”. Mais umas
brincadeiras na Quinta da Vinha, onde quem quis
pôde adquirir alguns exemplares da excelente
produção vinícola da quinta. E degustá-lo, claro, em
mesa cheia de petiscos… Devemos ter engordado
valentemente neste moto-rali…
E era tempo de terminar no jardim fronteiro à
Camara Municipal de Paredes, concelho anfitrião
para pernoita e grande jantar no Paredes Design
Hotel. Depois do sorteio de vários brindes pelos
participantes e 6 vouchers BMW, a FMP atribuiu
os troféus dos mais assíduos ao longo de 2018.
Vítor Olivença venceu ao sprint João Paulo
“Vinagre” e sua Conceição no novo prémio de
equipa mais participante. Já os Conquistadores de
Guimarães pulverizaram de novo a concorrência
como clube mais participativo durante o ano. A
noitada presenteou-nos ainda com divertido show
de variedades e vaidades. É que até se premiou o
melhor bigode dos muitos motociclistas que o
deixaram crescer de propósito para este evento.

O domingo, trouxe o que todos já esperavam,
não só a chuva, mas também a continuação da
diversão. Assim, saído de onde se havia terminado
no dia anterior (apanágio dos Conquistadores de
Guimarães) a caravana iniciou os últimos 31 km deste
moto-rali com desporto. Muito bem! Umas tacadas
no Campo de Golfe do Aqueduto, em Vila Cova de
Carros para abrir o apetite. Exercício feito, tempo para
café e rabanada na Junta de Freguesia de Guilhufe
e Urrô para retemperar forças e, depois de uma
breve visita aos entusiastas das motorizadas Grupo
Bota Fumo, chegada ao Centro Social e Cultural de
Abragão onde terminaria este Moto-rali turístico,
sem que antes se pudessem degustar os doces
tradicionais desta terra. Engordámos de certeza…
Tirada a enorme foto de grupo, lá se foi almoçar
à Quinta Vale de Campos em Abragão. No final do
excelente repasto, foram entregues os prémios aos
três mais regulares e atentos do passeio, o Pedro e
Milai Morais do MC Motards do Ocidente, seguidos
pelo José Augusto Santos e a Júlia Carneiro dos
Conquistadores MC Guimarães em segundo lugar
e o Vitor Olivença do MC Albufeira a fechar
Foram estas também, precisamente, as três
equipas vencedoras do Troféu 2018, mas por
outra ordem: ao fim de muitos anos a tentar, Vítor
Olivença conseguiu arrebatar o título, sucedendo
precisamente a amigos do mesmo M.C. Albufeira,
João Krull e Carla.
Pedro e Milai Morais do M.C. Motards do
Ocidente levaram a taça de 2º lugar para Sintra
e José Augusto Santos e Júlia Carneiro, dos
Conquistadores M.C. Guimarães, fecharam o pódio.
Muitos parabéns aos Conquistadores Moto Clube
de Guimarães – sempre trajados a preceito, à viragem
de cada esquina, como num desfile etnográfico - pelo
excelente fim de semana proporcionado a todos os
participantes, demonstrando, como é habitual, a sua
grande capacidade de trabalhos e maior simpatia.
Um grande Bem hajam!

3º

Miguel Oliveira (KTM)

16ª prova – G.P. Japão / Motegi

3º

Miguel Oliveira (KTM)

17ª prova – G.P. Austrália / Phillip Island

11º

Miguel Oliveira (KTM)

18ª prova – G.P. Malásia / Sepang

2º

Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato do Mundo de Supersport 300
8ª prova – França / Magny Cours
26º

Tomás Alonso (Yamaha)

Campeonato Nacional de Supermoto
6ª prova – Chaves

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

Nuno Pinto (Husqvarna)
Nuno Rego (Husqvarna)
Sérgio Rego (Husqvarna)
Hélder Baptista (KTM)
Jorge Silva (TM)
Sebastian Gil (KTM)
Juan Romero (Suzuki)
David Costa (Husqvarna)
Filipe Marques (Husqvarna)
Fernando Freitas (TM)
Eduardo Cabreira (VOR)
Beatriz Morais (Honda)
Carlos Correia (Kawasaki)
Diego Cebral (Suzuki)

TROFÉU MINIMOTARD

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

Fábio Felícia (Bucci)
José Raul Luna (Malcor)
Marco Diaz (Kawasaki)
Martim Marco (KTM)
Bruno Salreta (Malcor)
Gonçalo Ribeiro (YCF/Suzuki)
Patrick Costa (IMR)
Ivan Bolaño (Honda)
Adelino Patronilho (Bucci)
Bruno Cruz (Bucci)
Marco Ortiz (IMR/Kawasaki)
Carlos Gonzalez (IMR)

Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
6ª prova – Baja Portalegre
MOTOS

1º

Sebastian Bühler (Yamaha) 1º TT2/1º Jr.

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

Bruno Santos (KTM) 2º TT2
Martim Ventura (Yamaha) 1º TT1/2º Jr.
António Maio (Yamaha) 3º TT2
Daniel Jordão (Yamaha) 1º TT3
Mário Patrão (KTM) 2º TT3
Adam Tomiczek (KTM)
Bernardo Megre (Yamaha) 2º TT1/3º Jr.
Maciej Giemza (KTM)
Domingos Santos (AJP) 3º TT3
João Hortega (Honda)
Luís D. Duarte (Honda)
David Megre (KTM)
Fernando Sousa Jr. (KTM)
Tiago Lopes (Yamaha) 3º TT1

QUADS

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

SSV

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

Roberto Borrego (Yamaha)
Pedro Silva (Yamaha)
Teo Viñaras (Yamaha)
Filipe Silva (Suzuki)
Fernando Cardoso (Yamaha) 1º Promo.
António Moreira (Yamaha) 1º Vet.
Cristobal Hernandez (Yamaha) 1º Jr.
André Carita (Suzuki)
Marco Cardoso (Yamaha)
João vale (Suzuki)
Vítor Caeiro (Yamaha)
Nuno Correia (Suzuki)
Bruno Silva (Yamaha)
Toni Vingut (KTM)
Fábio Ferreira (Yamaha)

Marco Pereira / Eurico Adão (Can-Am) 1º T1
Vítor Santos / Gregório Pereira (Can-Am) 2º T1/1º Vet.
Dirk von Zitzewitz / Andrea Peterhansel (Can-Am) 3º T1
Pedro S. Mendes / Vítor Mendes (Can-Am)
João Monteiro / Manuel Pereira (Can-Am)
Sebastien Guyette / François Cazalet (Polaris)
Marco Silva / João Silva (Can-Am)
Nuno Fontes / José Pires (Can-Am) 1º Promo.
Pedro Carvalho / André Guerreiro (Can-Am) 2º T1
José R. Filho / Rafael Milan (Can-Am)
Paulo Delgado / Nuno Brandão (Can-Am)
João França / José Almeida (Can-Am)
Filipe Carneirinha / Nuno Cavaco (Can-Am)
Ghislain de Mevius / Johan Jalet (Yamaha)
José Garcia / Tiago Garcia (Can-Am)

Campeonato Nacional de Trial
2ª prova – Chaves
ELITE

1º
2º
3º
4º

Diogo Vieira (Jumatsu)
Filipe Paiva (Montesa)
Javier Piñero (Gas Gas)
Leandro Castro (Vertigo)

CONSAGRADOS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Rita Vieira (Jumatsu)
Bernardo Vots (Gas Gas)
Mariana Afonso (Gas Gas)
Sofia Porfírio (Sherco)
João Borges (Gas Gas)
Leonor Moreira (Gas Gas)
Leonardo Coimbra (Gas Gas)

PROMOÇÃO

1º
2º
3º
4º

Pedro Ballas Jr. (Oset)
Mariana Valente (Gas Gas)
Miguel Ribeiro (Gas Gas)
Diogo Pereira (TRRS)

INFANTIS

1º

Matias Mesquita (Oset)

INICIADOS

1º
2º
3º

João Silva (Oset)
Dinis Sá (Oset)
Madalena Moreira (Oset)

3ª prova – Góis
ELITE

1º
2º
3º
4º

Diogo Vieira (Jumatsu)
Javier Piñero (Gas Gas)
Leandro Castro (Vertigo)
Filipe Paiva (Montesa)

CONSAGRADOS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Bernardo Vots (Gas Gas)
Rita Vieira (Jumatsu)
Mariana Afonso (Gas Gas)
Leonardo Coimbra (Gas Gas)
Leonor Moreira (Gas Gas)
João Borges (Gas Gas)
Sofia Porfírio (Sherco)

PROMOÇÃO

1º
2º
3º

Pedro Ballas Jr. (Oset)
Mariana Valente (Gas Gas)
Diogo Pereira (TRRS)

INFANTIS

1º

Matias Mesquita (Oset)

INICIADOS

1º
2º
3º

João Silva (Oset)
Dinis Sá (Oset)
Madalena Moreira (Oset)

Campeonato Nacional MX – Iniciados
7ª prova – Torres Vedras

1º/1º
2º/2º
3º/3º
4º/4º
5º/5º
7º/6º
6º/7º
9º/8º
10º/9º
11º/10º
8º/16º
13º/12º
12º/13º
15º/11º
17º/14º
16º/15º
14º/18º
18º/17º
19º/19º

Rúben Ferreira (Husqvarna)
Fábio Costa (KTM)
Afonso Gomes (Husqvarna)
Martim Espinho (Husqvarna)
Igor Amorim (Yamaha)
Cláudio Fernandes (Honda)
Martim Palma (KTM)
Rodrigo Ascenção (Yamaha)
Vasco Severino (Honda)
Tomás Alves (Honda)
Alex Almeida (KTM)
Alexandre Bota (KTM)
Diogo Salema (KTM)
Nuno Cunha (Kawasaki)
André Reis (KTM)
Kevin Mendes (KTM)
Martim Carneiro (Husqvarna)
Guilherme Agostinho (KTM)
Simão Almeida (Honda)

Final Motocross das Regiões
Alqueidão

1º MX Ribatejo – 22 pontos
Luís Outeiro 1º/1º/1º
Márcio Rocha 3º/3º/2º
Rodrigo Luz 4º/2º/6º
Ricardo Aires 2º/4º/3º
2º Regional Açores – 83 pontos
Luís Raposo 10º/12º/12º
João Ponte 13º/14º/14º
Henrique Benevides 5º/5º/5º
Abel Carreiro 6º/7º/8º
3º Regional PentaControl – 101 pontos
André Martins 18º/8º/4º
Gerson Pinto 8º/10º/9º
José Montero 9º/9º/10º
Joel Alves 16º/20º/19ª
4º Troféu Norte – 123 pontos
Firmino Salazar 7º/19º/7º
Paulo Fernandes 11º/13º/16º
André Guimarães 14º/18º/18º
Miguel Fernandes 19º/6º/13º
5º Regional Madeira – 146 pontos
Dércio Gouveia 20º/11º/11º
João Melim 17º/17º/20º
Pedro Câmara 15º/16º/15º
Vítor Freitas 12º/15º/17º
(Nota – pontuação após descontados os 2 piores resultados)
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Da primeira
prova à
subida
ao Pódio

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

www.jogossantacasa.pt

