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Supermoto arrancou 
em Almeirim

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Portugal acolheu, no passado mês de 
abril, as primeiras rondas internacionais 
agendadas na vasta lista de provas 
pontuáveis para Campeonatos do Mundo 
e da Europa que, na presente temporada, 
irão passar pelo nosso País.
O Campeonato da Europa de Enduro visitou 
Góis para a abertura da época 2019 daquela 
competição, recolhendo merecidos elogios 
da caravana pela organização a cargo do 
Góis Moto Clube. Mais a sul, no Circuito 
do Estoril, o FIM CEV dava igualmente o 
seu “pontapé de saída”, trazendo até nós 
algumas das futuras estrelas, que, sem 
dúvida, irão brilhar em breve no firmamento 
do Mundial de Velocidade. Especialmente 
os jovens do Mundial Júnior de Moto3 e da 
European Talent Cup. Entre eles, decerto, 
alguns daqueles de quem diremos, daqui a 
uns anos, “lembro-me dele quando correu 
no Estoril no FIM CEV…”
Seguem-se em maio o Campeonato Mundial 
de Enduro em Valpaços, o Mundial de 
Motocross MXGP em Águeda e o Europeu 
de Motocross 65/85 cc em Fernão Joanes 
e, durante o verão, o Mundial de Trial em 
Gouveia, a Taça do Mundo de Supermoto 
em Montalegre e o Campeonato do Mundo 
de Superbike no Autódromo do Algarve, 
onde se regressará em novembro para os 
International Six Days Enduro, coroando um 
ano em pleno, que consagra Portugal como 
uma paragem de excelência para as grandes 
competições internacionais. 
Mas, no polo oposto, este foi também um 
mês difícil para quem acompanha a vida 
desta Federação, especialmente aqueles 
que por cá andam há mais anos e tiveram 
oportunidade de privar com o Duarte 
Forjaz, um dos históricos fundadores em 
1990 da (então) Federação Nacional de 
Motociclismo, que nos deixou este mês, 
cedo demais, na sequência da doença de 
que padecia há algum tempo. Em meu 
nome pessoal, mas também da Direção 
desta Federação, venho aqui endereçar os 
mais sentidos pêsames à família e amigos 
do Duarte Forjaz, e agradecer-lhe uma vez 
mais por tudo o que fez pela FMP e pelo 
motociclismo. Até sempre Duarte!

Com a presença de um bom lote de pilotos 
nesta ronda de abertura em Almeirim, a pista 
ribatejana viu, no entanto, a chuva condicionar 
de alguma forma as corridas agendadas para este 
arranque de novo ano desportivo, surgindo muitas 
vezes a meio das corridas que haviam iniciadas 
com o asfalto nas melhores condições.

No total foram 12 os pilotos que enfrentaram a 
pista na classe maior, com Nuno Pinto a dividir as 
vitórias com Ricardo Silva, este o mais azarado do 
dia pois, após conquistar a 'pole', viu um furo forçar 
ao seu abandono na volta de aquecimento. Ficou o 
consolo do degrau mais alto do pódio na segunda 
corrida, mas na Geral foi mesmo Nuno Pinto quem 
venceu após ser terceiro na segunda manga, 
batendo Sérgio Rego - sempre segundo em ambas 
as corridas - e Luís Ferreira, o terceiro na primeira 
manga e sexto na derradeira.

A ronda inaugural do Campeonato de 
Supermoto acolheu igualmente os pilotos da 
classe Minimotard. Na primeira manga o óleo 
deixado na pista por uma das motos ditou a queda 
de Bruno Salreta que, mesmo assim, recuperou 
para ser segundo atrás de Adelino Patronilho. Seria 
por esta mesma ordem que ambos fechariam 
a segunda manga. Na corrida inaugural Carlos 

Hermosa foi o terceiro, mas no segundo duelo foi 
João Alexandre o ocupante do degrau mais baixo 
do pódio, ele que tinha abandonado na primeira 
corrida. 
Na Mini-Velocidade, com menos uma volta na 
sua corrida devido à chuva, foi David Dias quem 
melhor ultrapassou as dificuldades da jornada, 
fechando a mesma na frente de Rafael Sousa e 
Tiago João.
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O Campeonato Nacional de Supermoto teve o seu 
primeiro confronto do ano no Kartódromo de Almeirim.
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Faleceu Duarte Forjaz, 
um dos fundadores da FMP

Greves forçam adiamentos

O motociclismo português e mundial está mais pobre depois do 
falecimento de um dos fundadores da Federação de Motociclismo 
de Portugal, Duarte Forjaz. Juntamente com Jorge Viegas e António 
Francisco, Duarte Forjaz foi um dos fundadores da Federação de 
Motociclismo de Portugal em maio de 1990, então com o nome de 
Federação Nacional de Motociclismo, posteriormente alterado para 
Federação de Motociclismo de 
Portugal.

Ao longo da sua forte ligação 
com o motociclismo português 
e mundial, Duarte Forjaz foi 
presidente do Moto Clube de 
Sintra e membro do painel de 
dirigentes da FIM - Federação 
Internacional de Motociclismo, 
tendo recebido recentemente 
desta entidade o diploma de 
dirigente honorário, depois 
de ter sido também um dos 
membros da Comissão de 
Turismo e Concentrações (1993 
a 1998) da FIM, comissão que 
abandonou para se juntar mais 
tarde à Comissão de Mobilidade, 
Transporte, Segurança Rodoviária, Indústria, Assuntos Públicos e 
Legislativos, primeiro como membro e entre 2002 e 2010 como 
Vice-Presidente. A Comissão Jurídica contou novamente com Duarte 
Forjaz durante dois mandatos, que terminaram em 2018. Forjaz foi 
igualmente promotor do Campeonato Nacional de Supermoto, quando 
a modalidade deu os primeiros passos em Portugal, lado a lado com o 
SuperQuad, elevando a mesma a patamares de retorno e mediatismo 
que não mais se repetiram.

A Direção da Federação de Motociclismo de Portugal e todos os seus 
elementos vêm, por este meio, endereçar os mais profundos sentidos 
votos de pesar à família de Duarte Forjaz.

Devido à greve dos camionistas de transportes de produtos 
perigosos, que deixou o país com dificuldades graves e generalizadas 
de abastecimento de combustível durante alguns dias do mês de abril, 
a Comissão de Enduro da Federação de Motociclismo de Portugal e o 
Montanha Clube foram forçados a adiar as provas previstas para a Lousã 
nos dias 19 e 20 de abril, nomeadamente na ronda do Campeonato 
Nacional Enduro CFL – Maxxis e do Mini Enduro.

As falhas no abastecimento de combustível afetariam diretamente todo 
o desenrolar da prova preparada ao pormenor pelo Montanha Clube, 
pois não estavam reunidas as condições mínimas para pilotos e meios de 
socorro se poderem deslocar para a 4ª ronda do Campeonato Nacional de 
Enduro. Brevemente será anunciada uma nova data. 

Da mesma forma, a ação de captação e treinos para os pilotos do 
Velocidade 2020 prevista para 19 de abril, iniciativa da Federação de 
Motociclismo de Portugal, Motor Clube do Estoril e Motoval, foi adiada para 
data a anunciar em breve no mesmo local, o Kartódromo de Palmela.  
As dificuldades no fornecimento de combustível e, acima de tudo, as 
previsões meteorológicas que anunciavam a queda de chuva sobre 
a região ao longo de todo o período de realização da ação, ditaram 
este adiamento. “Mais do que os problemas com o abastecimento de 
combustível, a previsão de chuva foi o principal motivo que levou a 
este adiamento. Não faz qualquer sentido colocar jovens a descobrir 
este mundo vestidos com fatos de cabedal, luvas e botas que vão ficar 
encharcados e muito desconfortáveis. A segurança é a nossa principal 
preocupação e foi o que nos levou a tomar esta decisão”, anunciou um dos 
responsáveis da iniciativa.

MX Ribatejo em Ponte de Sor
Com 125 pilotos em pista divididos pelas seis categorias principais 

o Crossódromo da Ladeira, em Ponte de Sor, recebeu a terceira prova 
pontuável para o Troféu Regional MX Ribatejo. 

No pelotão dos Infantis A quem fechou o dia no degrau mais alto do 
pódio foi Inês Madanços, depois de dividir as vitórias nas duas mangas 
com Rodrigo Mateus. Luís Mateus foi quem fechou o pódio na frente 
de Luís Marques e Guilherme Gomes. Já os Infantis B cumpriram aqui 
mais uma ronda elegível para o Campeonato Nacional da categoria, 
com vitória de Tomás Santos, o primeiro em ambas as corridas, seguido 
por Bernardo Santos e Rodrigo Barros, eles que dividiram o segundo e 
terceiro lugares nas mangas realizadas no traçado alentejano.

As 50 cc trouxeram 14 pilotos até ao traçado e, depois de realizadas 
ambas as mangas agendadas, o melhor na Open foi Luís Pereira. Venceu 
ambas as mangas e fechou as contas na frente de Pedro Jacob e Nelson 
Agostinho. Na divisão por classes, Luís Pereira venceu as Livres e Paulo 
Duarte as Clássicas. Nas 8 5cc Igor Amorim foi o primeiro a receber a 
bandeira de xadrez em ambas as corridas e subiu ao degrau mais alto 
do pódio ao lado de Martim Espinho e Rúben Ribeiro. Já na competição 
feminina, foi Alba Lopez a melhor, batendo Ândria Sousa e Mariana Pereira.

Sempre mais preenchido é o pelotão de MX2, contando desta feita 

com 35 pilotos em pista. A primeira corrida do dia foi ganha por Fábio 
Guerreiro, mas na corrida de encerramento a resposta de Abel Carreiro 
valeu ao piloto do Açores a vitória e a ascensão ao primeiro posto final, 
por troca com Guerreiro, ficando José Montero no degrau mais baixo 
do pódio. Nas MX1 foram 25 os pilotos presentes e, na classe maior, o 
vencedor em ambas as corridas foi André Santos, que assim somou a 
vitória final, deixando Edgar Almeida e Pedro Grosso atrás de si. João 
Reguinga foi o melhor na Júnior 125 e Abel Carreiro na Júnior 250.
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No mês de abril tiveram lugar mais duas jornadas pontuáveis para o Campeonato Nacional de 
Motocross – Jogos Santa Casa, em Marinha das Ondas e Casais de São Quintino, rondas que tiveram 
como dominadores na categoria principal, respetivamente, Hugo Basaúla e Paulo Alberto.

Após a vitória de Sandro Peixe na Moçarria e de Luís Outeiro no Granho, a 
chegada à “catedral da areia” que é a pista de Marinha das Ondas trouxe de novo 
ao campeonato Hugo Basaúla (KTM), que venceu ambas as mangas da classe MX1, 
liderando em todas as voltas de ambas as corridas, sempre com Sandro Peixe (Suzuki) 
em segundo. Em MX2 Luís Outeiro (KTM) lutou com Renato Silva (Honda) na primeira 
corrida e, depois de algumas trocas de posições entre ambos, seria mesmo o piloto 
do Alqueidão a levar a melhor. Na segunda manga a vitória foi novamente para Luís 
Outeiro que, desta forma, ficava na frente do campeonato com quatro pontos de 
vantagem sobre Diogo Graça. Outeiro foi também o vencedor nos Juniores, com 
Rúben Ferreira a ser o melhor das dois tempos.

Nos Iniciados Fábio Costa (KTM) voltou a ditar a sua lei e foi quem melhor andou 
na areia da Marinha das Ondas, vencendo com autoridade ambas as mangas e 
liderando todas as voltas aqui realizadas. 

A fechar a animada jornada, que contou com uma numerosa e entusiasta as-
sistência popular, a corrida Elite foi ganha por Hugo Basaúla, que rodou ao longo 
de todas as 17 voltas na frente do pelotão, sempre seguido por Sandro Peixe e Luís 
Outeiro, tornando-se assim no terceiro vencedor distinto do campeonato em 2019.

De Marinha das Ondas a competição desceu até Casais de São Quintino, onde 
a tradição ainda é o que era quando se fala de motocross no Domingo de Páscoa. 
2019 não foi exceção e, mais uma vez, o espetacular traçado do Crossódromo de 
São Quintino engalanou-se a para receber os melhores pilotos nacionais da espe-
cialidade, aos quais se juntou o espanhol Ruben Fernandez, atualmente a competir 
no Europeu de MX2, onde é um dos protagonistas da categoria.

Foi forte a adesão popular que, mais uma vez, decorou as encostas onde está 
desenhada a única pista da região Oeste que acolhe uma ronda do campeonato, 
presença humana que contou igualmente com a preciosa colaboração do excelente 
dia que se fez sentir.

Os Iniciados cumpriram aqui mais uma ronda, com Fábio Costa a estender o 

seu domínio, vencendo ambas as mangas. Entre o pelotão das MX2 a presença 
do espanhol Ruben Fernandez era nota de destaque e, depois deste ter sido o 
mais rápido nos treinos cronometrados, mostrou a sua rapidez nas duas mangas 
realizadas. Na primeira corrida deixou Diogo Graça, que foi segundo, a mais de 19 
segundos quando caiu a bandeira de xadrez. Na segunda manga Ruben Fernandez 
voltou a vencer, desta feita com pouco mais de oito segundos de vantagem face 
a Diogo Graça.

Na classe maior, MX1, foi Paulo Alberto quem colocou o seu nome na lista de 
vencedores da temporada. O piloto de Leiria fez a sua primeira participação no cam-
peonato e, depois de ter sido o mais rápido nos treinos cronometrados, confirmou 
a sua velocidade no 'sobe e desce' e fechou a primeira manga com pouco mais de 
4s face a Rui Gonçalves, este a alinhar pela segunda vez este ano no campeonato. 
Na segunda corrida de MX1 Paulo Alberto repetiu o feito e, a fechar o dia, a corrida 
mais esperada juntou os melhores de ambas as classes. Paulo Alberto agarrou a 
liderança logo na primeira curva e foi ele quem liderou todas as voltas para fechar 
de forma perfeita esta sua estreia no campeonato ao conseguir a terceira vitória 
do dia. Paulo Alberto tornou-se assim no quarto vencedor diferente na Elite esta 
época. Rui Gonçalves foi segundo na frente de Ruben Fernandez.

NACIONAL DE MX - JOGOS SANTA CASA



O Moto Clube do Porto tornou-se no primeiro clube a atingir a 25ª edição do seu Moto-Rali 
Turístico, ele que foi o pioneiro desta tão peculiar e cultural forma de dar a descobrir ao 
pormenor uma região.

A PRIMEIRA JORNADA das seis que compõem 
o 23º Troféu Nacional de Moto-Ralis Turísticos BMW/
Dunlop da FMP 2019 teve lugar no concelho de 
Santa Comba Dão, com umas saltadas a concelhos 
vizinhos, sendo participado por 87 mototuristas em 
59 motos, oriundos de todo o País. E a ideia com que 
ficamos é que há pormenores com muita piada por 
aquelas bandas, terras de gentes e autarcas de uma 
hospitalidade acima da média…

Bem sediados no Montebelo Lake Resort da 
Aguieira, os mototuristas percorreram quase to-
das as estradas do concelho de Santa Comba Dão, 
conhecida por ser a terra natal de António Oliveira 
Salazar. Ironicamente também vizinha de Cabanas 
de Viriato, em Carregal do Sal, onde visitámos a casa 
de Aristides de Sousa Mendes, diplomata que salvou 
da morte certa milhares de judeus europeus. E que, 
pelo seu esforço, foi castigado pelo Presidente do 
Conselho, morrendo na miséria. Mas, políticas à 
parte, a passeata foi ótima, organizada por uma 
equipa experiente e muito divertida, e que com 
cerca de 160 km rolou nas bacias dos rios Dão e Cris, 
subiu ao Caramulo e visitou muitas aldeias, lugares 
e detalhes interessantes.

Esta região centro, do distrito de Viseu, foi asso-
lada há umas décadas pela plantação em massa de 
eucaliptos, que se juntaram assim às enormes plan-
tações de pinheiro bravo. E o resultado está agora à 

vista. Um deserto semi verde, de exóticas, onde as 
acácias vão ganhando terreno desmesuradamente 
e onde árvores ardidas povoam constantemente o 
panorama. Praticamente já só se veem réstias de car-
valhal e vegetação autóctone no cimo do Caramulo, 
em algumas margens dos rios e a sombrear a Ecopista 
do Dão, uma grande obra de três municípios e onde 
tivemos o privilégio de rolar um pouco. Felizmente 
não arderam os bonitos solares e casas de granito, 
para nosso consolo, que assim podemos continuar a 
apreciar a arquitetura imponente e altiva da região.

O M.C. Porto mostrou-nos ainda uma novidade 
nos moto-ralis turísticos: um Aterro Sanitário, neste 
caso onde se separam os muitos milhares de tonela-
das de lixo do distrito. Impressionante e sensibilizador 
para o nosso esforço constante de separação dos 
lixos domésticos e industriais.

Outra novidade foi o “Exame da 4ª Classe” (onde 
a maioria chumbou) e o recital pela juventude da 
Filarmónica Fraternidade de S. João de Areias, jovens 
que já tinham dado música no Lés-a-Lés 2016, devido 
ao entusiasmo de Sérgio Tavares, mototurista local 
que moveu mais de meio mundo para que este moto-
-rali turístico não tivesse uma única porta fechada! 
Tivemos ainda de obter um visto para conhecer a 
casa do tal herói Aristides de Sousa Mendes e, no 
lugar oposto, também visitámos a campa de Salazar.

E já que se fala em heróis, ficamos de boca aberta 

por termos a entregar os prémios, nada mais, nada 
menos, que Carlos Lopes, vencedor da Maratona 
Olímpica de 1984, em Los Angeles! E esta, hein?

E a admiração continuou à noite, ao vermos o 
Senhor Padre Pedro Leitão, participante numa pra-
zenteira chopper 125, a pousar o capacete, a sacar 
da guitarra e, juntamente com outros motociclistas 
bonacheirões, a brindar-nos com grandes “rockadas”! 
Muito bom! Nem o saxofone faltou!

Destacamos a hospitalidade, uma vez mais, das 
gentes e dos autarcas. O Presidente da Câmara, 
Leonel Gouveia, é motociclista. O seu Vice também. 
Os vários presidentes das Juntas poderão não ser, mas 
todos juntos foram extremamente generosos e entu-
siastas para nos mostrar o concelho. Agradecimento 
que se estende às populações de Tondela, Mortágua 
e Carregal do Sal, brindadas também com a cor e 
alegria deste moto-rali turístico que relembrou a 
primeira edição, em 1992. Na altura um evento muito 
mais minimalista, mas revolucionário à época. E 
que com a união a outros moto clubes nacionais, se 
tornou num requintado, fantástico e salutar troféu 
do mais mototurístico que pode haver.

Os mais certinhos e direitinhos acabaram por 
ser o jovem casal que rola em duas Royal Enfield 
Himalayan, a Vera Santos e João Dias, leirienses 
do M.C. Porto, seguidos do Rui Girão, dos Motards 
do Ocidente.

MCP ABRE ÉPOCA EM SANTA COMBA DÃO
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As celebrações do Dia Nacional do Motociclista regressaram ao 
Algarve para mais um evento pleno de participação e emoção.

DEPOIS DE PENAFIEL, há um ano atrás, as comemorações do Dia Nacional do Motociclista desce-
ram este ano ao sul do país, com a cidade de Albufeira a receber novamente, no passado dia 28 de abril, 
os muitos milhares que quiseram estar presentes nesta cerimónia de união, celebração e homenagem. 
Albufeira não tem um local amplo com as condições que por norma encontramos para as estas 
celebrações, mas essa dificuldade da gestão do espaço acabou por ser também um desafio em 
termos organizativos para a Federação de Motociclismo de Portugal.

Oriundos de vários pontos do País, muitos motociclistas começaram a chegar à cidade algarvia 
no decorrer do dia de sábado, alguns mesmo depois de concluírem a Estrada Nacional 2, que liga 
Chaves a Faro, aproveitando um fim de semana mais longo (devido ao feriado do 25 de abril na 
5ª feira anterior) e as boas temperaturas com que o Algarve recebeu todos os motociclistas que 
viajaram até ao local da cerimónia, realizada ao início da tarde.

As celebrações deste Dia Nacional do Motociclista reuniram uma vez mais vários milhares, 
que se juntaram desde os primeiros raios de sol de domingo. Flávio Martins, o padre de Albufeira, 
presidiu à tradicional Missa Solene onde foram recordados aqueles que já partiram e onde foi 
igualmente feita a tradicional bênção dos capacetes.

Esta foi a 23ª vez que se celebrou o Dia Nacional do Motociclista, que teve a sua primeira 
edição em 1997. E, desta feita, a jornada contou com a colaboração da Diocese de Faro, a Câmara 
Municipal de Albufeira e habitual participação da Charanga a Cavalo da GNR, mais uma vez pre-
sença notada, tal como o andor de São Rafael, o Padroeiro dos motociclistas.

DE NOVO A SUL
Dia do Motociclista
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Texto: Gab. Imprensa F.M.P. Fotos: Comissão de Mototurismo F.M.P.

Albufeira voltou a receber os motociclistas, muitos aproveitando o feriado do 25 de abril na 5ª feira anterior para 
rumarem ao Algarve e a um fim de semana de emoções, amizade e partilha
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O FIM CEV trouxe novamente ao Estoril alguns dos grandes valores 
do futuro do motociclismo a nível mundial.

AQUELE QUE É CONSIDERADO como o 
campeonato que serve de antecâmara ao MotoGP 
começou mais uma temporada e Autódromo do 
Estoril proporcionou as condições para corridas 
muito animadas, com discussões apertadas até à 
bandeirada de xadrez.

Quinto na grelha de partida para a corrida Moto3, 
Barry Baltus enfrentou a poderosa armada espanhola 
que corre neste Mundial Júnior da categoria e bateu 
a concorrência. Com o piso molhado, o piloto belga 
que corre com as cores do Sama Angel Nieto não se fez 
rogado e assumiu o primeiro posto logo na segunda 
volta. A partir daí, e mesmo perante a forte pressão 
dos adversários, nunca mais deixou a liderança.

Nos derradeiros lugares do pódio ficaram dois 
espanhóis. Xavier Artigas foi quem mais réplica deu a 
Barry Baltus, mas no final ficou a quase dois segundos 
de diferença. A celebrar como se tivesse vencido a 
corrida terminou José Julian Garcia. 

“Foi um fim-de-semana muito bom. Estou muito 

contente com o resultado alcançado e com a corrida 
que fizemos”, afirmou Barry Baltus na conferência de 
imprensa que se realizou após a cerimónia de pódio.

Em Moto2, Niki Tuuli foi o mais frio e calculista 
dos pilotos que andaram nos lugares da frente na 
primeira corrida desta categoria. O finlandês saiu de 
segundo e começou por seguir Edgar Pons, campeão 
em 2015. Posteriormente, secundou Yari Montella, 
mas quando o piloto do Team Ciatti ficou pelo cami-
nho - depois de cair primeira na Curva Vip e pouco 
depois na Curva 7 - o finlandês da Stylobike passou 
para a frente e venceu a contenda que marcou o início 
do campeonato de 2019. Pons ficou em segundo, 
enquanto Ramdan Rosli fechou o pódio.

Na segunda corrida de Moto2 o vencedor em-
preendeu uma recuperação impressionante. Saiu do 
oitavo lugar e acabou em primeiro. O responsável 
pelo feito foi Alessandro Zaccone. Logo na primeira 
volta conseguiu ultrapassar três adversários. Passou 
de oitavo para quinto. A partir daí continuou a olhar 

para a frente. Saltou para segundo. Entretanto, desceu 
para terceiro, mas não desistiu. Continuou a tentar 
até chegar ao comando. Depois começou a gerir e 
deixou o vencedor da primeira corrida, Niki Tuuli, 
em segundo. Edgar Pons voltou ao pódio. Depois 
de ter sido segundo, desta vez concluiu em terceiro 
aproveitando o mau ritmo final de Hector Garzó que 
esteve na luta com Zaccone mas um erro na travagem 
para a Parabólica Interior levou-o a perder ritmo, tal 
como aconteceu a Niki Tuuli que, mesmo depois de 
andar na gravilha na mesma curva, ainda chegou ao 
posto intermédio de pódio.

A primeira corrida do ETC – European Talent 
Cup - foi imprópria para cardíacos, classe que 
contou com a presença de um português, Kiko 
Maria, que saiu do 27º posto. Logo a seguir à par-
tida, caiu na tabela e, no final da primeira volta, era 
30º. Depois disso, melhorou e subiu na classificação, 
de forma consistente, para fechar no 19º posto, não 

RAMPA DE LANÇAMENTO

FIM CEV no Estoril



 9P O R T U G A L

Texto e fotos: Hype Communications

obstante ter corrido quase sempre com a viseira do 
capacete embaciada.

A luta pela vitória durou até à linha de meta. 
José Antonio Rueda, autor da 'pole', foi forçado a 
arrancar na derradeira posição da grelha depois de 
ter visto o motor da sua moto 'calar-se' no momento 
do arranque para a volta de aquecimento. Após se ter 
apagado o semáforo vermelho cedo Ivan Ortolá assu-
miu o comando. Mas, se a vitória parecia fácil, Fenton 
Seabright contrariou a tendência. Apanhou o rival e 
os dois protagonizaram uma intensa discussão pelo 
triunfo. Fizeram-no até à linha de meta e acabaram 
mesmo por se tocar na reta. Ortolá saiu imune e 
venceu, enquanto Seabright segurou o segundo 
posto, no chão, deslizando por muitos metros no 
asfalto molhado que levou o britânico até quase ao 
final da linha de boxes, felizmente sem que nenhum 
adversário lhe tocasse, alertados pela rápida reação 
dos comissários que, no muro das boxes, mostraram 
uma série de bandeiras amarelas.

No derradeiro confronto, com o piso do Circuito 
do Estoril a secar, mais uma prova não suscetível a 
pessoas sensíveis. Kiko Maria sentiu mais dificulda-
des. Rodou algum tempo a lutar pela 30ª posição, 
mas, com o decorrer da corrida, subiu ao 24º posto.

Já entre os primeiros, a corrida foi de loucos. Ivan 
Ortolá mostrou quem mandou no Estoril e voltou a 
vencer. Mas, desta fez, foi por uma 'unha negra'. Os 
seus compatriotas, Marcos Ruda e David Alonso, 
também estiveram muito fortes e concluíram esta 
prova no segundo e terceiro lugares, respetivamente. 
Destaque para os três mais rápidos terem terminado 
separados por uma décima de segundo.

No final, Kiko Maria fazia o balanço: “foram duas 
provas bastante difíceis. Tivemos problemas em ambas. 
Na primeira foi com o capacete. Saí bem, mas devido 
ao capacete estar embaciado fiz a corrida quase às 
cegas. Não via nada. Na segunda, começámos bem. 
Fizemos uma boa partida, mas embrulhámo-nos na 
curva um e perdi bastantes lugares. Tive de recuperar. 

A pista secou tão rápido que as nossas afinações já 
eram bastante macias. Fiquei no limite das afinações 
da moto. Não conseguia fazer mais. Mas faço um bom 
balanço. Andámos em grupo e aprendi muito. Fizemos 
uma corrida sólida. Melhorámos bastante. Fizemos 
tempos próximos dos da frente. Consegui andar no 
limite. Estou contente por ter ficado em 24º e sido o 
melhor da equipa”, afirmou o jovem português.

O programa competitivo completou-se com a 
corrida reservada aos pilotos da European Talent 
Cup que não conseguiram qualificar-se para a prova 
principal. 17 concorrentes estiveram em ação, com 
destaque para Roberto Tinoco Garcia. Na qualificação 
foi o mais rápido, mas, no final, a moto estava abaixo 
do peso regulamentar, o espanhol foi penalizado e 
teve de alinhar nesta corrida. Saiu do décimo posto, 
mas depressa chegou ao primeiro lugar. Aí se manteve 
até ver a bandeira de xadrez. Jack Hart, que saiu da 
pole, ficou em segundo, enquanto Mattia Falzone 
completou o pódio ao ser terceiro.

Kiko Maria (em cima), foi o único português presente, alinhando no ETC (foto de abertura). Em baixo o pódio 
do Mundial Júnior de Moto3. À direita, Barry Baltus (7), Niki Tuuli (18), Jeremy Alcoba (52) e Edgar Pons (35)
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Com quatro provas já 
disputadas, o Nacional de 
TT teve quatro vencedores 
diferentes nas motos, 
representando também 
quatro marcas diversas.

DEPOIS DA VITÓRIA DE SALVADOR VARGAS 
(KTM) na abertura do Campeonato Nacional de 
Todo-o-Terreno em Góis, seguiu-se o triunfo de 
Daniel Jordão (Yamaha) na Baja TT do Pinhal e, já 
em abril, João Lourenço levou a sua Beta à vitória 
na Baja Loulé enquanto, na ronda seguinte, Bruno 
Santos triunfava com a Husqvarna no Raide da 
Ferraria. Quatro vencedores, quatro marcas no 
topo, numa temporada que promete. Ao cabo 
destas quatro rondas, Salvador Vargas é líder nas 
motos, Luís Engeitado vai comandando entre os 
quads e Pedro Santinho Mendes, que tem honras 
de capa nesta edição da Moto Portugal, lidera nos 
SSV. Mas vamos então atentar ao que se passou nas 
duas rondas disputadas no mês de abril.

A celebrar a sua 30ª edição, a Baja de Loulé foi a 
terceira prova do ano e viu João Lourenço impor-se, 
com uma Beta a dois tempos, um tipo de motori-
zação que há muitos anos não ganhava no CNTT.

No pódio e atrás do piloto de Vila do Bispo - que 
venceu ainda a classe TT3 - terminaram Salvador 
Vargas e Daniel Jordão (1º em TT2). Uma queda na 
derradeira especial não impediu Bernardo Megre 
(Husqvarna) de terminar em 4º lugar e vencer a 
Classe TT1.

Numa competição que contou com apenas três 
participantes, a corrida dos quads nem por isso foi 
menos interessante, um animadíssimo duelo que 
terminou com 16 segundos entre Roberto Borrego 
e Luís Engeitado, ambos em Yamaha, com este 
último, que terminou na frente no primeiro dia, a 
manter-se na frente do campeonato. 

A competição dos SSV continua a mostrar-
-se supercompetitiva e aberta a novos pilotos e 
origens. Tanto o prólogo como o primeiro sector 
desta Baja de Loulé tiveram como vencedores 
pilotos que se estrearam nos triunfos. Lourenço 
Rosa foi o primeiro vencedor do dia enquanto 
que o brasileiro Cristiano Batista ao ser o mais 
rápido em SS1 passou para a liderança da prova. A 
apenas 19 segundos colocava Pedro Santinho 
Mendes o Can-Am Maverick recente vencedor 
da Baja do Pinhal. 

O segundo dia da competição SSV começou 
com João Dias a ser o mais rápido em SS2 e Cristiano 
Batista a manter a liderança, partindo para o der-
radeiro sector seletivo com 19 segundos de van-
tagem para Pedro Santinho Mendes. Mas, apesar 
de só ter feito o 5º tempo em SS3, Pedro Santinho 
Mendes conseguiu vencer e assumir a liderança 

DIVERSIDADE E EMOÇÃO
Todo-o-Terreno

Após quatro rondas, 
Salvador Vargas (em 
cima) e Luís Engeitado 
(à esquerda) são 
os líderes à geral 
dos campeonatos 
de Motos e Quads, 
respetivamente
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do campeonato. A 24 segundos terminou o piloto 
algarvio Nuno Fontes, vencedor entre os Veteranos. 

Para a 4ª ronda o CNTT percorreu pistas 
dos concelhos de Abrantes e Gavião, para a 32ª 
edição do Raid da Ferraria

Aqui venceu então um quarto piloto diferente 
com uma marca também distinta. Apesar do claro 
domínio de um regressado Sebastian Bühler, que 
se apresentou aos comandos de uma Husqvarna, 
uma penalização por reabastecimento com o motor 
ligado acabou por dar a vitória ao campeão de Rally 
Raid Bruno Santos (Husqvarna), tem mostrado ser 
um piloto muito rápido nas Bajas.

O 2º lugar foi para Salvador Vargas, que venceu 
as classes TT3 e Júnior e, acima de tudo, assumiu a 
liderança do campeonato que partilhava com Daniel 
Jordão. Na 3ª posição terminou João Lourenço, 
que secundou Sebastian Bühler no terreno, mas 
viu também uma penalização retirar-lhe a que 
seria uma segunda vitória consecutiva. Cada vez 
mais rápido, Bernardo Megre terminou em 4º lugar 
na frente do anterior líder do campeonato Daniel 
Jordão e foi o vencedor da Classe TT1. 

A competição de quads começou de forma 

surpreendente com o espanhol Teo Viñaras a bater 
o piloto de Ponte de Sor, Beto Borrego, recordista 
de vitórias na mítica Baja Portalegre 500. Quando 
todos se preparavam para um animado duelo, o 
segundo dia começou com a desistência do favo-
rito piloto alentejano. Da parte da tarde e quando 
dispunha de mais de cinco minutos de vantagem, 
também Viñaras foi forçado a abandonar, o que 
permitiu a Luís Engeitado voltar a subir ao lugar 
mais alto do pódio neste que está a ser o seu ano 
de regresso às competições de quad. O 2º lugar foi 
para Luís Pimenta (Suzuki), com Jairo Alves a levar 
a sua Honda ao 3º lugar.

Nos SSV foi muito intensa a luta pelos primeiros 
lugares, mas o leque de potenciais vencedores e 
candidatos ao título começa a ter um crivo mais 
apertado. Uma excelente mais-valia para o CNTT 
é o brasileiro Cristiano Batista, que esteve muito 
perto de ganhar a Baja Loulé e foi o mais rápido 
no primeiro dia. O 2º tempo de Nelson Caxias foi 
uma das grandes surpresas do início de corrida com 
o ex-piloto de Quad e Trial 4×4 a confirmar que é 
também uma das boas aquisições do CNTT para 
esta temporada. Surpresa também no 3º tempo 
obtido pelo regressado David Tubarão, mas que 

apenas confirmou o excelente andamento que 
sempre evidenciou. 

No dia seguinte seriam estes três pilotos que 
repartiriam entre si os lugares de pódio. Mesmo 
sem ter tido uma prova isenta de problemas o 
campeão João Monteiro, navegado por Manuel 
Pereira, regressou aos triunfos. A 35s atrás, em 2º 
lugar, ficou mais um Can-Am pilotado por Pedro 
Santinho Mendes que reforça assim a sua posição 
de liderança no Campeonato. O 3º lugar permite à 
dupla Pedro Carvalho/André Guerreiro manter-se 
na luta pelo título.

Luta emocionante pela vitória na Classe SSV 
TT2, com quatro piloto a partirem separados por 9s 
para o derradeiro troço. André Rodrigues (Yamaha) 
saiu vitorioso desse confronto que envolveu ainda 
Nuno Gameiro (Yamaha), Roberto Viñaras e Tiago 
Guerreiro, ambos em Polaris RS1. Os quatro termi-
naram separados por 23s.

João Monteiro e Pedro Santinho Mendes ven-
ceram, respetivamente, a Classe Stock e Open 
do Troféu Can-Am. Mário Franco venceu a Classe 
Open da Taça Yamaha que teve em Eric Steichen o 
vencedor da Classe Stock. No Troféu Polaris Tiago 
Guerreiro foi mais uma vez o vencedor.

No sentido dos 
ponteiros do relógio: 
Pedro Santinho Mendes, 
João Lourenço, João 
Monteiro e Roberto 
Borrego
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Europeu de Enduro

SERENATA À CHUVA
O Campeonato Europeu de Enduro 2019 esteve em Góis para a sua jornada inaugural.

O GÓIS MOTO CLUBE colocou de pé uma jornada 
dupla de Enduro que abriu a época do Campeonato 
Europeu da especialidade, com o piloto checo Kristof 
Kouble (KTM) a ser o vencedor à geral em ambos os 
dias (bem como na classe Júnior 2/3), superando 
todas as adversidades, desde a forte concorrência 
à intempérie que se abateu sobre a região Centro 
nesse primeiro fim de semana de abril.

Com os melhores pilotos europeus da disciplina 
da atualidade na vila de Góis, Krystof Kouble foi 
ganhando ascendente nas especiais 'Cross-Test' na 
Carvalhinha e 'Enduro-Test' na Quinta da Capela em 
Celavisa, terminando o primeiro dia com uma van-
tagem de 22,8s para o 2º classificado, o finlandês 
da TM, Eemil Pohjola.

Na classe Júnior Sub21, o sueco Max Ahlin 
(Sherco) foi o mais rápido, com o português Tomás 
Clemente (KTM) a fechar o primeiro dia na 7ª posi-
ção. Por seu turno, Frederico Rocha (Husqvarna) e 
Gonçalo Salgado (KTM) não figuram na classificação 
final. O primeiro, que estava a efetuar uma prova 
sem sobressaltos, foi atraiçoado já na parte final 
por uma queda que o levou a ferir o pulso. Já o 
segundo teve um início com uma produção menos 
satisfatória, acumulando excesso de tempo. 

Na classe Júnior 1, o finlandês Roni Kytonen, 
numa Husqvarna, foi o mais rápido, a de 250 2T foi 
ganha pelo italiano Maurizio Micheluz (Husqvarna) 
e a vitória na classe Over 250 2T foi para o checo 
Jiri Hadek (KTM). Depois de muito porfiar, Patrick 
Markvart, aos comandos de uma KTM, logrou o 
triunfo na classe 250 4T. 

Na classe Over 250 4T, o finlandês Eemil Pohjola 
conduziu a TM à vitória, e, no que diz respeito à 
classe Sénior, o pódio foi monopolizado pelo forte 
contingente finlandês, liderado por Jannie Mukkala. 
Na classe destinada às Senhoras, a sueca Hanna 
Berzelius (Husqvarna) apoderou-se do triunfo.

A portuguesa Joana Gonçalves (Husqvarna), 
efetuou uma prova de bom nível, não contando, 
no entanto, para esta classificação, sendo 'trans-
ferida' para o Open Nacional onde se perfilava a 
'armada” lusitana'. A vitória no Open Nacional foi 
para Luís Oliveira (KTM), seguido de Manuel Teixeira 
(Beta) e Rodrigo Belchior (KTM).

No segundo dia o Góis Moto Clube voltou a 
servir um 'cardápio' igual ao da véspera, com o 
rio Ceira e a florestal em redor da vila a servirem 
de 'pano de fundo' para mais uma dose tripla: a 
“Cross-Test” na Carvalhinha e as duas “Enduro-Test” 

na Quinta da Capela e em Celavisa. 
Kouble repetiu o feito do dia anterior e saiu de 

Góis com a vitória absoluta na prova de abertura do 
Enduro de Enduro, um triunfo algo sofrido devido 
ao estado do terreno e do mau tempo no primeiro 
dia e na parte final do segundo, que o próprio piloto 
fez questão de evidenciar, vincando que leva Góis 
no coração para a República Checa.

Sem argumentos para destronar o checo Krystof 
Kouble do lugar mais alto do pódio, Albin Elowson 
teve de se contentar com a segunda posição. 

Quem também repetiu a dose vitoriosa foi o sueco 
Max Ahlin. O piloto nórdico conduziu, sem apelo nem 
agravo, a Sherco ao lugar mais alto do pódio na classe 
Júnior Sub21. Já na classe Júnior 1, a vitória ficou na 
posse de Roni Kytonen, nas 250 2T a vitória final sorriu 
ao eslovaco Thomas Hostinsky (Husqvarna), na Over 
250 2T, foi o checo Jiri Hadek (KTM) a superiorizar-se, e 
o seu compatriota Patrick Markvart ganhou as 250 4T. 
A classe Sénior foi conquistada pelo finlandês Janne 
Mukkala, e, na classificação final das Senhoras, e com 
menos uma volta relativamente às classes anteriores, 
a sueca Hanna Berzelius conduziu a Husqvarna ao 
topo da classificação No Open Nacional a vitória 
voltou sorrir a Luís Oliveira (KTM).

Texto e fotos: Hype Communications
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Resultados Desportivos

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
3ª prova – G.P.  Américas / Austin

14º  Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato do Mundo de Super Enduro
5ª prova – Espanha / Bilbau

PRESTIGE
7º/8º/8º  Diogo Vieira (Yamaha)

Campeonato da Europa de Enduro
1ª prova – Portugal - / Góis

JÚNIOR SUB21
7º/-  Tomás Clemente (KTM)

C.N. de Motocross – Jogos Santa Casa
3ª prova – Marinha das Ondas

ELITE
1º  Hugo Basaúla (KTM)
2º  Sandro Peixe (Suzuki)
3º  Luís Outeiro (KTM) 
4º  Diogo Graça (Suzuki)
5º  Ricardo Freire (KTM)
6º  Renato Silva (Honda)
7º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
8º  Jorge Leite (Yamaha)
9º  Bruno Charrua (Yamaha) 
10º  João Barcelos (KTM)
11º  Rúben Ferreira (Husqvarna) 

12º  Marco Silva (Yamaha)
13º  Francisco Salgado (Honda)
14º  Carlos Alberto (Yamaha)
15º  Pedro Rino (KTM)
16º  Fábio Varela (KTM)
17º  David Silva (Honda)
18º  Miguel Coelho (KTM)
19º  Bruno Ruivo (Honda)
20º  Luís Salustiano (Yamaha)

MX1
1º/1º  Hugo Basaúla (KTM)
2º/2º  Sandro Peixe (Suzuki)
3º/4º  Daniel Pinto (Kawasaki)
6º/3º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
4º/5º  Jorge Leite (Yamaha)
5º/6º  Carlos Alberto (Yamaha)
8º/7º  Francisco Salgado (Honda)
7º/8º  Fábio Varela (KTM)
9º/9º Luís Salustiano (Yamaha)
11º/10º  Bruno Ruivo (Honda)
10º/11º  Victor Hernandez (Kawasaki)

MX2
1º/1º  Luís Outeiro (KTM) Jr.
3º/2º  Ricardo Freire (KTM)
2º/4º  Renato Silva (Honda)
4º/3º  Diogo Graça (Suzuki)
6º/6º  Rúben Ferreira (Husqvarna) 2T/Jr.
9º/8º  João Barcelos (KTM)
8º/9º  André Sérgio (Yamaha)
5º/12º  Henrique Benevides (Yamaha)
11º/10º  Pedro Rino (KTM) 2T/Jr.
12º/11º  Miguel Coelho (KTM) 2T/Jr.
10º/13º  David Silva (Honda)
22º/5º  Bruno Charrua (Yamaha) Jr.
20º/7º  Marco Silva (Yamaha)
13º/14º  João Duarte (Yamaha) Jr.
7º/-  Abel Carreiro (KTM) Jr.
16º/15º  Bruno Machado (KTM) 2T/Jr.
15º/16º  Nuno Santinho (KTM)
14º/17º  João Reguinga (Yamaha) 2T/Jr.

18º/18º  Sérgio Pinto (Yamaha)
17º/20º  Francisco Salgueiro (Yamaha) 2T/Jr.
21º/19º  Rúben Santos (KTM) 2T/Jr.

INICIADOS
1º/1º  Fábio Costa (KTM)
2º/2º  Sandro Lobo (KTM)
3º/3º  Afonso Gomes (Husqvarna)
4º/5º  Daniel Garcia (KTM)
6º/4º  Martim Espinho (Husqvarna)
5º/7º  Igor Amorim (Yamaha)
7º/6º  Rúben Ribeiro (KTM)
8º/8º  Tomás Alves (KTM)
10º/9º  Martim Maria (KTM)
9º/10º  Martim Palma (KTM)
11º/11º  Kevin Mendes (Husqvarna)
12º/12º  Diogo Salema (KTM)
13º/14º  Alba Lopez (Yamaha)
14º/15º  Ândria Sousa (Yamaha)
15º/16º  Guilherme Nunes (KTM)
-/13º  Guilherme Esteves (Husqvarna)
16º/-  Carolina Santos (KTM)

4ª prova – Casais S. Quintino
ELITE
1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º  Rui Gonçalves (Yamaha)
3º  Rúben Fernandez (Yamaha)
4º  Luís Oliveira (KTM)
5º  Diogo Graça (Suzuki)
6º  Sandro Peixe (Suzuki)
7º  Luís Outeiro (KTM) 
8º  Renato Silva (Honda)
9º  Ricardo Freire (KTM)
10º  Hugo Basaúla (KTM)
11º  André Sérgio (Yamaha)
12º  Carlos Alberto (Yamaha)
13º  Cristiano Fernandes (Yamaha)
14º  Daniel Pinto (Kawasaki)
15º  Henrique Benevides (Yamaha)
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Outubro

16º  Firmino Salazar (Husqvarna)
17º  Fábio Varela (KTM)
18º  Abel Carreiro (KTM)
19º  Tomás Clemente (KTM)
20º  Jorge Leite (Yamaha)

MX1
1º/1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º/2º  Rui Gonçalves (Yamaha)
4º/3º  Luís Oliveira (KTM)
3º/5º  Sandro Peixe (Suzuki)
7º/4º  Hugo Basaúla (KTM)
5º/6º  Daniel Pinto (Kawasaki)
6º/9º  Carlos Alberto (Yamaha)
11º/7º  Cristiano Fernandes (Yamaha)
10º/8º  Sebastian Bühler (Husqvarna)
9º/12º  Jorge Leite (Yamaha)
8º/14º  André Sérgio (Yamaha)
13º/10º  João Lourenço (Beta)
18º/11º  Firmino Salazar (Husqvarna)
16º/13º  Fábio Varela (KTM)
15º/15º  Francisco Salgado (Honda)
14º/18º  Luís Salustiano (Yamaha)
17º/16º  Edgar Almeida (KTM)
12º/-  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
19º/17º  Micael Luís (KTM)
22º/19º  Pedro Grosso (Suzuki)
20º/20º  Victor Hernandez (Kawasaki)

MX2
1º/1º  Rúben Fernandez (Yamaha)
2º/2º  Diogo Graça (Suzuki)
4º/3º  Luís Outeiro (KTM) Jr.
3º/4º  Renato Silva (Honda)
6º/5º  Ricardo Freire (KTM)
5º/7º  Henrique Benevides (Yamaha)
7º/6º  Ricardo Aires (KTM)
8º/8º  Abel Carreiro (KTM) Jr.
11º/10º  Tomás Clemente (KTM) 2T
10º/13º  João Barcelos (KTM)
9º/14º  Rúben Ferreira (Husqvarna) 2T/Jr.
14º/11º  Gonçalo Prudêncio (Yamaha)

13º/12º  David Silva (Honda)
32º/9º  David Yagüe (Husqvarna) 2T/Jr.
15º/15º  Pedro Rino (KTM) 2T/Jr.
12º/18º  Marco Silva (Yamaha)
18º/16º  Sérgio Pinto (Yamaha)
16º/19º  Paulo Fernandes (Yamaha)
29º/17º  Gonçalo Santos (Yamaha)
17º/32º  João Carvalho (Honda)
19º/20º  David Fernandes (Yamaha)
20º/26º  Gonçalo Sobrosa (KTM) 2T/Jr.

INICIADOS
1º/1º  Fábio Costa (KTM)
2º/2º  Martim Espinho (Husqvarna)
4º/4º  Daniel Garcia (KTM)
6º/3º  Igor Amorim (Yamaha)
3º/6º  Sandro Lobo (KTM)
5º/5º  Afonso Gomes (Husqvarna)
7º/8º  Tomás Alves (KTM)
8º/9º  Martim Palma (KTM)
9º/10º  Martim Maria (KTM)
14º/7º  Rúben Ribeiro (KTM)
10º/12º  Alba Lopez (Yamaha)
13º/11º  Kevin Mendes (Husqvarna)
12º/13º  Guilherme Esteves (Husqvarna)
11º/14º  Diogo Salema (KTM)
16º/15º  Ândria Sousa (Yamaha)
15º/16º  João Branco (Husqvarna)
17º/17º  Salvador Sampaio (KTM)

Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
3ª prova – Baja Loulé

MOTOS
1º  João Lourenço (Beta) TT3
2º  Salvador Vargas (KTM) TT3/Jr.
3º  Daniel Jordão (Yamaha) TT2
4º  Bernardo Megre (Husqvarna) TT1
5º  Domingos Santos (AJP TT3
6º  Gonçalo Amaral (Honda) TT1/Jr.
7º  Francisco Lopes (Suzuki) TT2

8º  Tiago Santos (Yamaha) TT1
9º  Rui Cebola (Husqvarna) TT1
10º  Arcélio Couto (Honda) TT2
11º  Ivan Ferreira (Kawasaki) TT2
12º  Carlos Costa (KTM) TT3
13º  Paulo Cardoso (KTM) TT3
14º  Renato Mendes (Suzuki) TT1
15º  Pedro Martins (KTM) TT2

QUADS
1º  Roberto Borrego (Yamaha)
2º  Luís Engeitado (Yamaha)
3º  Filipe Martins (Yamaha)

SSV
1º  Pedro S. Mendes (Can-Am) TT1
2º  Nuno Fontes / J. Pires (Can-Am) TT1/Vet.
3º  João Dias / E. Alves (Can-Am) TT1
4º  Pedro Carvalho /A. Guerreiro (Can-Am) TT1
5º  Vítor Santos / J. Pereira (Can-Am) TT1/Vet.
6º  Aristides Mafra Jr. / N. Brandão (Can-Am) TT1/Vet.
7º  João Monteiro / M. Pereira (Can-Am) TT1
8º  Nelson Caxias (Can-Am) TT1/Promo.
9º  Cristiano Batista / F. Zeller (Can-Am) TT1/Vet.
10º  Avelino Luís (Can-Am) TT1/Vet.
11º  Luís Cidade / P. Mendonça (Can-Am) TT1/Jr.
12º  Kiko Nascimento (Can-Am) TT1/Vet.
13º  Lourenço Rosa / J. Dias (Can-Am) TT1
14º  David Rodrigues / C. Ramos (Can-Am) TT1
15º  Filipe Cameirinha / N. Cavaco (Can-Am) TT1

4ª prova – Raid Ferraria
MOTOS
1º  Bruno Santos (Husqvarna) TT2
2º  Salvador Vargas (KTM) TT3/Jr.
3º  João Lourenço (Beta) TT3
4º  Bernardo Megre (Husqvarna) TT1
5º  Daniel Jordão (Yamaha) TT2
6º  Gonçalo Amaral (Honda) TT1/Jr.
7º  Nelson Rodrigues (KTM) TT3/Promo.
8º  Diogo Pais (Yamaha) TT1/Promo.
9º  Rui Cebola (Husqvarna) TT1
10º  Jorge Brandão (KTM) TT2
11º  Gonçalo Fantasia (Honda) TT1/Jr.
12º  Sebastian Bühler (Husqvarna) TT2
13º  João A. Costa (KTM) TT2/Promo.
14º  Paulo Cardoso (KTM) TT3
15º  Armindo Neves (SWM) TT2/Vet.

QUADS
1º  Luís Engeitado (Yamaha)
2º  Luís Pimenta (Suzuki)
3º  Jairo Alves (Honda)
4º  Marco Correia (Yamaha) Promo

SSV
1º  João Monteiro / M. Pereira (Can-Am) TT1
2º  Pedro S. Mendes (Can-Am) TT1
3º  Pedro Carvalho /A. Guerreiro (Can-Am) TT1
4º  Cristiano Batista / F. Zeller (Can-Am) TT1/Vet.
5º  Luís Cidade / P. Mendonça (Can-Am) TT1/Jr.
6º  Vítor Santos / J. Pereira (Can-Am) TT1/Vet.
7º  Mário Franco / N. Guilherme (Yamaha) TT1
8º  David Assunção (n.d.) TT1
9º  Avelino Luís / D. Carmo (Can-Am) TT1/Vet.
10º  Nelson Caxias (Can-Am) TT1/Promo.
11º  Gonçalo Guerreiro / J. Miranda (Can-Am) TT1/Jr.
12º  Kiko Nascimento (Can-Am) TT1/Vet.
13º  Ricardo Domingues / P. Cunha (Can-Am) TT1/Vet.
14º  David Rodrigues / C. Ramos (Can-Am) TT1
15º  Paulo Delgado (Can-Am) TT1/Vet.



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
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