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O arranque do CNV 2019

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
A Velocidade é disciplina 

do motociclismo desportivo 
com maior exposição 
mediática a nível global, mas 
é também aquela que, pelas 
suas especificidades técnicas 
e requisitos em termos de 
infraestruturas, será talvez das 
mais árduas de gerir sob várias 
perspetivas, como a vertente 
económica ou de calendário.

Assim, é com particular 
satisfação que assistimos ao 
arranque de uma nova época 
de Velocidade que denota um 
crescimento sustentado da 
modalidade. Muitos pilotos 
presentes no arranque desta 
temporada do Campeonato 
Nacional de Velocidade e 
Troféus, competições que 
começam a ser já parcialmente 
alimentadas pelas diversas 
captações e corridas que têm 
vindo a ser realizadas desde há 
um par de anos, inseridas no 
projeto Velocidade 2020.

São estes os primeiros 
frutos das iniciativas que esta 
federação e os seus parceiros 
andaram a semear nas últimas 
épocas, e tudo faremos para 
que muitos mais os sigam, 
crescendo dentro desta 
modalidade.

Caminhamos para a terceira 
ronda do CNV mantendo 
mais de 90 pilotos inscritos 
por prova, sendo uma dezena 
destes oriundos do Velocidade 
2020. Estamos, assim, a 
caminho do objetivo traçado 
há três anos: 20 pilotos no CNV 
em 2020.

O mês de maio registou o arranque do Campeonato 
Nacional de Velocidade, com o “pontapé de saída” a ter 
lugar no Circuito do Estoril, seguido de uma ronda no 
Autódromo Internacional do Algarve.

Na jornada de abertura estiveram presentes quase 
nove dezenas de pilotos, que se dividiram pelas diversas 
categorias que integram o CNV – a estrear um novo 
formato no que diz respeito classe maior, as Superbike, 
agora com duas corridas por fim de semana.

Depois de uma longa espera foram finalmente 
reveladas as cores 2019 em toda a sua plenitude, com 
o Sol que marcou o fim de semana a ser também uma 
ajuda importante para trazer mais calor aos duelos 
travados em todas as frentes. Aos comandos de uma 
nova máquina, uma BMW S1000RR, Ivo Lopes foi o autor 
da “pole” para a primeira corrida de SBK - realizada na 
tarde de sábado -, corrida essa que foi decidida só após 
o final das 15 voltas. De facto, André Pires foi o primeiro 
na linha de meta mas seria depois desclassificado, 
ficando a vitória nas mãos do regressado Pedro Nuno, 
novamente em pista depois de uma longa recuperação 
desde o terrível acidente sofrido em Espanha em 2017. 
Uma vitória saborosa para o piloto do Porto Alto, que 
fechou assim a primeira corrida do ano na frente de 
Tiago Magalhães e Rui Reigoto. A segunda corrida, no 
domingo, viu Ivo Lopes converter o primeiro lugar da 
grelha na primeira vitória do ano, ao bater André Pires 
e Pedro Nuno. Lopes tinha sido sexto no dia anterior e, 
assim, vingou da melhor maneira a ausência no pódio 
de sábado.

Nas Pré-Moto3 e Supersport 300, que dividem 
a mesma grelha de partida, Kiko Maria venceu em 
Pré-Moto3 e Tomás Alonso nas SSP300. Nas 85 cc 
venceu Nuno Ribeiro e nas Moto5 foi Ivan Hernandez 
o primeiro classificado. No Troféu ENI - Taça Luís 
Carreira, que se corre em conjunto com, a cada vez 
mais representada, ZCup da Kawasaki, foi João Curva o 
vencedor da primeira corrida Open e Ricardo Almeida 
nas SBK, prestações que repetiram na segunda corrida. 
Entre as verdes da ZCup foi Luís Franco quem venceu 
ambas as mangas.

Nota ainda para a ação da Operação Nariz Vermelho 
que espalhou os “narizes” pelos comissários e elementos 
do Motor Clube do Estoril, rapidamente esgotando a 
centena de narizes trazidos para o Estoril pelo piloto 
Pedro Flores, com o dinheiro angariado a ser entregue 
à conhecida associação dos “Doutores Palhaços”. A moto 
de Pedro Flores será ela também uma embaixadora da 
Operação Nariz Vermelho ao longo deste ano de 2019.

Do Estoril o CNV seguiu para Portimão, com Ivo Lopes 
a dominar a qualificação e as corridas de Superbike. 

Na primeira linha da grelha figuravam Ivo Lopes, Tiago 
Magalhães e Pedro Nuno, e na 1ªcorrida os protagonistas 
foram os mesmos, aos quais se juntou André Pires, que 
viria a terminar em terceiro atrás do vencedor Ivo Lopes e 
de Tiago Magalhães, um pódio que viu os dois primeiros 
repetirem as suas posições na segunda manga, desta vez 
com Pedro Nuno no 3º posto.

As classificações das duas provas estão disponíveis 
mais à frente nesta edição e em www.fmp.pt
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O Campeonato Nacional de Velocidade passou pelo Estoril 
e por Portimão no arranque da nova época.
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Noticiario

Com data de realização agendada 
para o fim de semana de 8 a 10 de junho, 
a prova de abertura do Campeonato 
Nacional de Rally Raid, em Mação, foi 
cancelada pela organização.

Devido à fraca adesão por parte dos 
pilotos, a Escuderia Castelo Branco e o 
MacTT, clubes organizadores da prova, 
cancelaram o evento pois perante as 
expetativas e compromissos assumidos 
seria impossível cumprir o programa 
definido para a prova de abertura do 
Campeonato Nacional.

Com este cancelamento, ficará a prova 
de Góis como abertura da competição, 
a realizar nos dias 19 e 20 de outubro e 
sendo a primeira de quatro provas que 
ficam a compor o calendário.

Nacional de Rally 
Raid com começo 
cancelado

Diogo Ventura venceu na Lousã
No final de um intenso duelo que se 

decidiu apenas na derradeira das quatro voltas 
ao percurso desenhado pelo Montanha Clube, 
Diogo Ventura venceu na Lousã a 4ª ronda do 
Campeonato Nacional de Enduro, a 30ª edição 
da prova realizada na “Reserva de Enduro”, como 
é conhecida a região que albergou também a 
primeira passagem dos ISDE por Portugal no já 
distante ano de 1999.

Com 182 pilotos em prova, o arranque da 
segunda metade da época mostrou-se bastante 
competitivo e tudo se decidiu apenas na fase 
final da jornada, mesmo se foi apenas nas mãos 
de Diogo Ventura que esteve a liderança da 
corrida. O piloto de Góis, até então ainda sem 
vencer esta época, tornou-se no terceiro piloto a 
triunfar no CNE 2019, juntando-se a Rui Gonçalves 
e Luís Oliveira neste lista restrita.

Ventura assumiu o comando logo na primeira 
das 12 especiais da prova e ao longo do dia 
venceu por mais seis vezes, ficando as restantes 
cinco vitórias nas mãos de Luís Oliveira, ele 
que na fase final colocou sobre pressão Diogo 
Ventura depois deste ter sofrido uma queda 
na derradeira Enduro Test e ter ficado com 
apenas 7s de vantagem face ao comandante 
do campeonato. Oliveira tentou um derradeiro 

“forcing” mas acabou por não conseguir bater 
o rival, ficando separados por escassos dois 
segundos. Coube a Gonçalo Reis fechar o pódio 
deste 30º Enduro da Lousã.

No lote de vencedores destaque igualmente 
para André Martins na Open, Frederico Rocha 
em Verdes 1, Verdes Absoluto e Youth Cup, 
Diogo Valença em Verdes 2 e Nuno Gonçalves 
em Verdes 3. Nos Veteranos foi Hélder Ribeiro 
o primeiro classificado e nas Senhoras venceu 
Joana Gonçalves. Nos Super Veteranos foi 
Alcides Calçada quem subiu ao degrau mais 
alto do pódio.

A FMP - Federação de Motociclismo de Portugal, 
através da sua Comissão Médica, vai realizar o seu 1º Curso 
de Primeiros Socorros para Motociclistas sob a égide 
da entidade federativa, em resposta às necessidades e 
solicitações de tantos utilizadores da moto que pretendem 
uma prática mais segura e esclarecida.

Assim, no dia 29 de junho, um sábado, a sede da FMP 
vai acolher este evento com a duração total de cerca de 
8 horas didáticas (teóricas e práticas) seguidas de mesas 
de trabalho para exercícios e esclarecimentos ou dúvidas. 
No mesmo serão abordados temas como a extração de 
capacetes e o uso de protetores cervicais ('Leatt Brace') 
entre outros.

Para a certificação pedagógica o evento conta com a 
parceria da APIS - Associação Portuguesa de Instrutores 
de Socorrismo, a organização mais antiga e de prestígio 
reconhecido na área do socorro e gestos de urgência, que 
adaptou e harmonizou os conteúdos pedagógicos para 
este tipo de público alvo, conferindo no final certificado de 
presença.

Como se prevê grande afluência e os lugares são 
limitados a 30 (capacidade do auditório da FMP ) as 
respostas serão atendidas por ordem de inscrição na 
FMP, sendo o preço da inscrição de 30 €, com direito a 
entrega de manual/guia e kit de primeiros socorros para 
motociclistas. A organização providenciará um preço 
preferencial de almoço (a cargo do participante) a quem 
pretender alimentar-se nas imediações da sede, local que 
será anunciado no decorrer da ação.

Depois do arranque em Almeirim, o Campeonato Nacional de Supermoto 
cumpriu a segunda etapa do seu calendário no kartódromo de Portalegre. Com 
organização a cargo do Grupo Motard Novo Milénio, clube que muito tem acarinhado 
a modalidade e os seus pilotos, assistiu-se a mais uma excelente jornada com intensos 
duelos em pista e lutas bem interessantes em todas as categorias.

Na primeira corrida foi Luís Ferreira o primeiro comandante, mas este acabou por 
ser batido por Sérgio Rego e fechou a contenda no segundo posto na frente de Nuno 
Pinto. Sebastian Gil - o melhor nos Sub22 - foi o quarto face a Ricardo Silva, ainda a 
contas com dores no braço fraturado aquando do Supermoto das Nações.

Na segunda corrida Luís Ferreira voltou a ser o mais rápido no arranque e liderou 
mesmo na primeira metade da corrida até ser novamente batido por Sérgio Rego, 
que repetiu a vitória da corrida anterior cabendo novamente a Nuno Pinto subir ao 
degrau mais baixo do pódio. 

Entre os pilotos do MiniMotard a vitória em ambos os confrontos ficou nas mãos de 
Adelino Patronilho, que assim manteve a invencibilidade na categoria, batendo desta 
feita João Alexandre e Bruno Salreta. Patronilho foi o vencedor nos Infantis, Alexandre 
na classe C e Salreta o melhor na classe X. Na MiniVelocidade a luta foi constante entre 
David Dias e Rafael Sousa em ambas as corridas, cabendo a vitória a Dias no final de 
uma ronda onde Tiago João foi terceiro e o pequeno Afonso Henriques o quarto 
classificado, destacando-se os cinco anos de idade do pequeno Afonso.

A próxima prova do campeonato nacional de Supermoto será realizada no 
dia 6 de julho em Fátima, uma ronda noturna.

Curso de Primeiros Socorros 
para Motociclistas

Supermoto em Portalegre
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Cartão do Motociclista com mais descontos
Dando continuidade à sua ligação, a 

Federação de Motociclismo de Portugal e a BP, 
através do Cartão do Motociclista, reforçam os 
seus descontos em combustível adquirido nos 
postos daquela gasolineira.

Os detentores do Cartão do Motociclista - que 
usufruem de um desconto de seis cêntimos 
em combustível simples e oito cêntimos nos 
combustíveis Ultimate - irão beneficiar de mais 
dois cêntimos extra nos combustíveis simples, 
aumentando o desconto para oito cêntimos, 

o mesmo se passando com os combustíveis 
Ultimate, que receberam um acréscimo no 
desconto de 4 cêntimos para um total de 12 
cêntimos de desconto por litro. 

O Cartão do Motociclista tem já mais de 6000 
aderentes e conta, para além dos descontos 
em combustível, com um seguro de acidentes 
pessoais pensado para os motociclistas. 
Tem um custo de 25 euros anuais e pode ser 
solicitado diretamente através da Federação de 
Motociclismo de Portugal.

O Campeonato Nacional de Rally Raid 
2019 vai contar com a AJP como principal 
parceiro, dando mesmo a marca de Penafiel 
o seu nome à competição, que será 
denominada Campeonato Nacional AJP 
Rally Raid 2019, sendo igualmente parceira 
do mesmo a Maxxis. 

Entretanto, e à semelhança do 
que acontece com outros órgãos de 
comunicação social, a Federação de 
Motociclismo de Portugal e o site 
Motorcylesports lançam uma parceria 
que visa atingir um patamar superior de 
divulgação do motociclismo português. 
Com forte implementação nos amantes 
do motociclismo de competição em 
Portugal e também além-fronteiras, o 
Motorcycle Sports reforça a sua divulgação 
do motociclismo interno ao tornar-se 
um dos 'Media Partner' da Federação de 
Motociclismo de Portugal. Segundo o 
Presidente da FMP, Manuel Marinheiro, “a 
FMP quer ter na imprensa nacional parcerias 
que visem uma maior divulgação das nossas 
competições e mesmo outras atividades. 
Temos várias parcerias com a imprensa, 
todas funcionam muito bem para ambas as 
partes e penso que com esta nova ligação 
vamos chegar ainda a mais amantes do 
motociclismo”.

AJP e 
Motorcyclesports 
juntam-se à FMP

Reguengos recebeu o TT
Sebastian Bühler, Roberto Borrego 

e Cristiano Batista foram os grandes 
vencedores da Baja TT Capital dos Vinhos de 
Portugal, a quinta jornada do Campeonato 
Nacional de Todo-o-Terreno, respetivamente 
nas classificações gerais destinadas à Motos, 
Quads e SSV.

Nas motos, o jovem Sebastian Bühler 
(Husqvarna) impôs-se e terminou a prova 
alentejana com uma vantagem ligeiramente 
superior aos cinco minutos para o segundo 
classificado. “Correu tudo bem. A etapa (a 
segunda) era pequena, tinha apenas 78 km e 
não tive contratempos. Acabou por ser mais 
fácil porque já conhecíamos o percurso, que 
já tínhamos feito ontem, e foi bom sair de 
Reguengos com a vitória. Hoje foi só gerir 
a corrida, porque já tinha uma vantagem 
larga, por isso foi tranquilo.” contou 
Sebastian Bühler que também venceu a 
classe TT2.

O Campeão Nacional António Maio, que 
experimentou pela primeira vez nas provas 
do CNTT a Yamaha Rally utilizada no Dakar, 
terminou em segundo lugar a sua prova 
de estreia da temporada 2019 do CNTT, na 
frente de Bruno Borrego (KTM).

Na competição destinada aos Quads, 
o duelo entre Roberto Borrego e Luís 
Engeitado, ambos em Yamaha, pendeu 

para o primeiro que terminou com uma 
vantagem de 3m44s para o piloto de Ponte 
de Sôr, que na derradeira especial fez ainda 
uma paragem para socorrer um piloto 
acidentado. “Foi uma prova dura, mas 
estou feliz com esta vitória pois não foi fácil. 
Estive algum tempo parado no troço para 
assistir um piloto das duas rodas que estava 
acidentado, mas depois saí com vontade 
de ganhar a corrida porque se quiser ser 
Campeão vou ter que vencer todas as 
corridas até ao final do Campeonato. Então 
arrisquei tudo e ainda consegui passar o 
Luís em pista. No final a organização repôs 
o tempo que perdi e foi possível alcançar a 
vitória aqui em Reguengos”.

Finalmente, nos SSV, a dupla Cristiano 
Batista / Fábio Zeller (Can-Am) foi a grande 
vencedora, numa prova emotiva até ao 
final, em que o vencedor foi encontrado 
nos últimos quilómetros. Por apenas dez 
segundos, o brasileiro Cristiano Batista assim 
estreou-se a vencer em Portugal.

Tendo liderado a corrida durante a sua 
maior parte, a dupla Mário Franco / Nuno 
Matias Guilherme (Yamaha) acabou por 
ver um problema mecânico retirar-lhe a 
vitória. A equipa Marco Pereira / Eurico 
Adão completou o pódio dos SSV na prova 
alentejana.
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Mundial de Motocross

A elite do Motocross regressou a Águeda para mais um fim de semana brilhante do 
Campeonato do Mundo de MXGP.

O Crossódromo Internacional de Águeda 
voltou a acolher os melhores do Mundo para 
mais uma edição do Grande Prémio de Portugal 
de Motocross, sexta ronda pontuável para 
o Campeonato do Mundo de MXGP e MX2, 
senda ainda a segunda prova do Mundial de 
MX de Senhoras e terceira jornada do Europeu 
EMX2T, num dia de sol com muitos milhares de 
espectadores presentes.

O esloveno Tim Gajser (Honda) e o espanhol 
Jorge Prado (KTM) foram os grandes vencedores do 
dia, triunfando cada um deles em ambas as mangas 
das suas classes, respetivamente MXGP e MX2. 
Também nas restantes categorias os vencedores 
conseguiram “dobradinhas”, com a neozelandesa 
Courtney Duncan (Kawasaki) a dominar entre as 
Senhoras e o holandês Mike Kras (KTM) a ganhar 
ambas as mangas de EMX2T.

Os pilotos nacionais também estiveram 
presentes com três “wild cards” para Sandro Peixe 
(Suzuki) em MXGP, Diogo Graça (Suzuki) em MX2 
e Joana Gonçalves (Husqvarna) no Mundial de MX 
Senhoras, regressando assim a uma competição 
onde já tinha dado nas vistas há algumas épocas. A 
piloto portuguesa conseguiu bons resultados neste 

O REGRESSO DA ELITE
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regresso ao Mundial, com um 12º posto na manga 
inaugural, que se correu no sábado, e um 15º lugar 
no dia seguinte. Quanto aos restantes pilotos lusos, 
voltaram a aproveitar para ganhar experiência 
entre os melhores do Mundo, embora nenhum 
deles tenha chegado aos lugares pontuáveis, com 
Sandro Peixe a terminar as duas mangas no 30º e 
25º lugares, enquanto Diogo Graça somava um 
30º e um 27º postos.

Na primeira corrida de MX foi Antonio 
Cairoli a conseguir o holeshot, o seu oitavo da 
temporada, com Gajser encetar de imediato a 
perseguição ao italiano da KTM, seguidos por 
Arnaud Tonus, Jeremy Seewer e Gautier Paulin - 
este último viria a cair pouco depois. A cerca de três 
quartos da distância a pressão de Gajser resultou, 
com Cairoli a deixar a moto ir abaixo à saída de 
uma curva e o esloveno a tomar a dianteira. Cairoli 
bem tentou a recuperação nas últimas voltas, 
mas Gajser resistiu e venceu, com o suíço Arnaud 
Tonus em terceiro.

Na segunda manga foi Tonus o mais rápido no 
arranque, mas Desalle e Cairoli passaram por ele 
ainda na volta inicial. Gajser era quinto colocado, 

Jorge Prado (em cima) dominador em MX2, teve uma 
grande falange de apoio espanhola presente em 
Águeda. Tim Gajser (página oposta, em baixo) foi o 
duplo vencedor em MXGP

À direita, um dos 
grandes duelos do 
dia, travado entre 

Tim Gajser (Honda) 
e Antonio Cairoli, 

(KTM) imortalizado 
nesta bela imagem
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Mundial de Motocross

mas içou-se ao primeiro posto que seria o seu no 
final, numa corrida animada, mas que acabou por 
ver o pódio da primeira manga repetido.

A ação também esteve ao rubro em MX2, com 
Jorge Prado a fazer o holeshot na primeira manga 
e vários pilotos a ficarem envolvidos num incidente 
na segunda curva. O espanhol ganhou de forma 
convincente e, mais atrás, o dinamarquês Thomas 
Kjer Olsen levou a Husqvarna ao 2º posto, na frente 
de Jago Geerts (Yamaha).

A derradeira manga de MX2 viu um wild-
card, Roan Van de Moosdijk (Kawasaki), fazer 
o holeshot, mas na segunda curva já era Jorge 
Prado que passava para o comando, rumo à sua 
segunda vitória do dia, enquanto o jovem holandês 
terminaria num meritório 5º posto, atrás de Jorge 
Prado, Henry Jacobi (Kawasaki), Mitchell Evans 
(Honda) e Thomas Kjer Olsen.

No final, Prado afirmaria que “esta é a corrida 
mais próxima de um GP de casa para mim, pois 
estamos perto de Espanha e houve muitos fãs 
que vieram apoiar-me, gostei muito. Quando subi 
ao pódio foi a loucura entre eles, e é ótimo ter 
uma corrida assim, foi um grande fim de semana”, 
concluiria o piloto espanhol da KTM, que assume 
a liderança do Mundial de MX2.

Foi um grande fim de semana de MXGP em 
Portugal, com o clube organizador, ACTIB, a 
merecer rasgados elogios por parte de pilotos, 
equipas e promotor. O público compareceu em 
massa e, uma vez mais, Portugal mostrou ao Mundo 
a sua qualidade enquanto organizador de eventos 
desportivos.

Jorge Prado (KTM), 
ladeado por Thomas 
Kjer Olsen (Husqvarna) 
e Mitchell Evans 
(Honda), os melhores 
em MX2
Mais abaixo, o pódio 
do Mundial de MX 
Senhoras
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Europeu de Motocross

A par desta 3ª ronda da zona Sudoeste do Europeu de 
MX65/85 cc, o Crossódromo das Lages recebeu também 
uma jornada do Nacional de MX - Jogos Santa Casa

O traçado de Fernão Joanes voltou a acolher o Europeu de MX 
65/85 cc, bem como uma ronda do nacional.

Foram mais de seis dezenas, os jovens pilotos 
que se deslocaram ao Crossódromo das Lages em 
Fernão Joanes, perto da Guarda, para aquela que foi 
a terceira ronda da zona Sudoeste do Campeonato 
da Europa de Motocross de 65 e 85 cc, uma jornada 
de provas que contou ainda com mais uma prova 
do Nacional de Motocross – Jogos Santa Casa.

Portugal esteve representado por oito pilotos, 
divididos pelas duas categorias, com Igor Amorim, 
Afonso Gomes, Fábio Costa e Rúben Ribeiro a 
alinharem entre as 85 cc, enquanto, na cilindrada 
mais baixa, as cores lusas estavam entregues a Tomás 
Santos, Rodrigo Barros, Gonçalo Cardoso e Maria 
Milheiro (resultados noutro local desta edição)

Igor Amorim foi o melhor colocado dos 
portugueses nas 85 cc, somando um 14º e um 
12º posto, apesar do 11º lugar de Afonso Gomes 
na manga inaugural, enquanto Tomás Santos se 
evidenciava nas 65 cc com um 13º e um 18º lugares.

Na corrida 1 de EMX85 foi o francês Quentin 
Prugnieres quem venceu, ele que já tinha ganho a 
corrida de qualificação, e que acabou por reafirmar 
o seu domínio ao triunfar também na segunda 
manga das 85 cc.

Foi outro francês, Danion Cayenne, quem 
venceu a primeira manga das 65 cc, mas não 
conseguiu repetir o feito na segunda corrida, ganha 
pelo espanhol Joel Canadas, que também tinha 
sido o melhor na qualificação.

Fernão Joanes acolheu também uma ronda 
pontuável para o Nacional de Motocross – Jogos 
Santa Casa, jornada que testemunhou a terceira 
vitória consecutiva de Paulo Alberto, um triunfo 
que, para além da corrida Elite, se estendeu também 
às duas mangas de MX1. Mas Paulo Alberto falhou 
a presença nas primeiras rondas do ano, pelo que 
o líder do campeonato é Sandro Peixe, que parte 
para as duas últimas jornadas com 19 pontos de 
vantagem.

Nas MX2 foi Diogo Graça o vencedor das duas 
corridas, um duplo triunfo que não foi fácil, pois 
na 1ª manga o piloto da Suzuki teve de recuperar 
desde um 14º posto na volta inicial até à vitória, 
à frente de Alex Montero e Luís Outeiro. Na 2ª 
corrida Diogo Graça assumiu a liderança desde 
cedo e ganhou, acompanhado ao pódio por Luís 
Outeiro e Renato Silva.

EUROPEU EM 
FERNÃO JOANES

Texto: MP Fotos: FIM Europa e FMP
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Tanto a nível de organização como de pilotos, os portugueses estiveram em grande nível na 
ronda do Mundial de Enduro disputada em Valpaços.

COM O RESPONSÁVEL DA FIM a cotar a prova 
de Valpaços como “uma das melhores do Mundial”, 
dois portugueses (Gonçalo Reis e João Lourenço) a 
ocuparem os primeiros lugares da Open 2T e outro 
luso, Diogo Ventura, a ser 8º colocado em ambos 
os dias na classe mais disputada do Campeonato 
do Mundo, a E2, as cores nacionais saíram em 
ombros nesta 2ª ronda do Mundial de Enduro, 
após a abertura do campeonato na Alemanha.

O fim de semana foi marcado pelo muito público 
presente ao longo do percurso, de 50 quilómetros, 
que incluía três especiais por volta. O britânico 
Bradley Freeman, em Beta, foi o mais rápido no 
domingo, deixando o compatriota Steve Holcombe 
(Beta), vencedor do dia anterior, a 13 segundos.

Diogo Ventura (Honda) foi o melhor português 
em EnduroGP, repetindo o 16º posto da classifi-
cação principal em ambos os dias e sendo o 8º 
classificado da classe E2 nos dois dias de prova, a 
mais competitiva do campeonato. No final do se-
gundo dia, o piloto de Góis afirmaria que a jornada 

PORTUGUESES EM ALTA

Mundial de Enduro

O parque fechado da prova do Campeonato do Mundo de Enduro realizada em Valpaços e organizada da melhor 
maneira pelo Moto Clube Usprigozus, de Vilarandel
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Texto: Gab. Imprensa F.M.P./M.P. Fotos: Dario Agrati / FIM

de domingo tinha sido “bastante mais dura do que 
o primeiro dia. As especiais tinham mais buracos 
e eram mais suscetíveis de se cometer erros. Perdi 
um bocado de tempo na Extreme mas consegui 
fazer alguns tempos entre os melhores pilotos do 
Mundo. É difícil não estar cá a tempo inteiro e bater-
-me com os pilotos que se preparam o ano inteiro 
para isto e testam o melhor material”, começou por 
dizer. Diogo Ventura confessa que ficou “satisfeito 
e finalmente a voltar ao meu ritmo”. Sobre a prova, 
considerou que “foi bem organizada e muito dura”, 
deixando palavras elogiosas à organização a cargo 
do clube Usprigozus, de Vilarandelo.

O outro português presente em EnduroGP e 
E2, Luís Oliveira (KTM), viu-se forçado a desistir 
nos dois dias de prova, em consequência de uma 
queda no sábado.

Na Taça do Mundo Enduro Open, competição 
que se estreou este ano e na qual participaram 24 
pilotos, Gonçalo Reis (que já tinha ganho um dia 
na Alemanha), venceu ambos os dias na categoria 

Open 2T. O português da Gas Gas deixou o outro 
luso presente nesta classe, João Lourenço (Beta), em 
segundo lugar nos dois dias. “Estou contente com 
mais uma vitória. Foram dias duros, em que andei 
na luta com o meu compatriota, que fazia uma Cross 
Test melhor do que eu. Mas conseguia gerir nas res-
tantes especiais. No domingo esteve mais calor, que 
foi o principal obstáculo do dia”, explicou Gonçalo 
Reis, que tem como objetivo “ganhar esta classe”.

Na Open 4T, Rodrigo Belchior (KTM) foi 4º e 5º 
nos dois dias de prova, enquanto Joana Gonçalves 
conseguiu uma excelente sétima posição no do-
mingo depois de ter ficado sem pontuar na vés-
pera. O marcoense Fernando Ferreira (Sherco) 
também subiu ao pódio, mas na Open Sénior 
(Veteranos), ao terminar na segunda posição no 
domingo, depois de ter sido terceiro no dia anterior, 
uma classe em que a vitória coube ao ex-Campeão 
do Mundo David Knight (TM).

Na classe Youth, Tomás Clemente (Husqvarna) 
foi 11º no dia inaugural, terminando o seguinte na 

décima posição, a 3m17,86s do vencedor dos dois 
dias, o neozelandês Hamish McDonald.

Para Maurizio Micheluz, diretor de percurso da 
Federação Internacional de Motociclismo, esta foi 
“das melhores provas do Mundial. Tivemos uma 
prova muito boa do ponto de vista de organização. 
Estamos no topo. A logística estava bem preparada. 
O percurso tinha três especiais de um nível ótimo, 
com uma parte muito técnica, que agradou aos 
pilotos. É muito melhor que uma prova normal 
do Mundial”, frisou.

A organização transmontana também confirmou 
o positivismo. “Foi um sucesso. O tempo esteve es-
petacular, os pilotos cumpriram os seus objetivos e a 
organização está bastante satisfeita. O público esteve 
presente em larga escala, mais do que estávamos 
à espera, pelo que superou as nossas expetativas”, 
frisou Fernando Reis, do Moto Clube Usprigozus, de 
Vilarandelo, que organizou esta prova.

Os resultados completos estão disponíveis em 
endurogp.org.

Em cima, os pódios 
de EnduroGP e da 
Open 2T, esta com dois 
portugueses no topo 
da classificação, João 
Lourenço (2º lugar) 
e Gonçalo Reis, que 
venceu os dois dias e 
lidera a competição
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Mototurismo

Por terras do rei Vamba

NOS PASSADOS DIAS 11 E 12 DE MAIO, 65 
entusiásticos mototuristas em 39 motos, participaram 
na 2ª jornada do 23º Troféu Nacional de Moto-ralis 
Turísticos BMW / Dunlop, pelo concelho de Vila 
Velha de Rodão “Terras de Oiro”. Uma vez mais, os 
experientes e sempre animados Motards do Ocidente 
deram a conhecer um concelho com muito para 
oferecer e visitar, durante um fim de semana dedicado 
ao que de melhor se faz no mototurismo nacional!

Partindo da barragem de Fratel, que acabou 
por submergir quase na sua totalidade importante 
espólio de gravuras rupestres e por autêntica 
montanha russa bem junto à A23, seguindo o bem 
elaborado road-book, a caravana foi apreciando 
a Beira Baixa com as habituais paragens para 
mais umas respostas, divertidos jogos ou para 
aconchegar o estômago com as simpáticas ofertas 
das juntas de freguesia, que receberam de braços 
abertos os mototuristas.

Depois da rica visita ao Núcleo Museológico 
de Fratel foi-se até ao Penedo dos Cágados em Foz 
do Cobrão, por onde recentemente passou o Lés-
a-Lés.  Com divertido jogo a tentar imitar os lentos 
bicharocos e visita ao Museu do Linho e da Tecelagem, 
seguiu-se em direcção a Vila Velha de Rodão para 
subir ao Castelo do Rei Vamba, que reinou entre 
672 e 680. Constituído por Torre-Atalaia e situado 
numa escarpa sobranceira ao Tejo, no alto da Serra 
das Talhadas, foi possível, a partir dele, apreciar as 
magníficas vistas sobre o rio, o imponente estreito 
das Portas de Rodão e os voos de alguns grifos que 
por ali habitam. Conhecer também a história do 
rei mouro que até construiu um túnel por baixo do 
Tejo para visitar a sua amada, mulher do rei cristão. 
Enganou-se nos cálculos mas não desistiu. Do amor 
proibido resultou a morte da rainha pelas escarpas 
abaixo que lançou esta maldição: Adeus Rodão, adeus 

Rodão, cercada de muita murta, e terra de muita… 

Os Motards do Ocidente voltaram a convidar 
os mototuristas a ajudar quem mais precisa e lá 
de casa vieram as dádivas. Bem hajam!

Numa região de grande importância histórica, o 
CIART foi visita obrigatória para se conhecer a Arte 
Rupestre do Vale do Tejo e onde se pôde observar 
as gravuras picotadas num interessante fragmento 
de rocha. Os romanos também fazem parte da 
história da região, com a sua ponte romana sobre 
a ribeira do Açafal. Para a passar, foi preciso deixar 
o soldo depois de tomar a poção mágica do Astérix 
e Obélix. Coitado do romano que por lá andava!

Foi tempo de voltar à estrada e depois de 
consolar um mouro, seguiu-se em caravana para 
saber mais sobre a riqueza da produção de azeite 
nesta região que levou à instalação de lagares de 
azeite por todo o concelho. No Núcleo Museológico 
do Lagar de Varas ficou-se a saber, com grande 
pormenor, como este importante alimento era 
feito noutros tempos. Para além do azeite o queijo 
é outro dos produtos de excelência da região que 
tivemos a oportunidade de conhecer.

Depois de se saber quem foram os mais 
regulares da primeira etapa, do sorteio dos vouchers 
da BMW e dos habituais agradecimentos a quem 
apoiou o moto-rali, deu-se início a uma noite que 
vai com certeza perdurar na memória de quem 
teve a oportunidade de a viver. O Pedro e a Milai 
sigilosamente preparam uma peça teatral sobre 
a história da região que se aprendeu ao longo 
do dia e a maldição do Rei Vamba. Curiosamente 
os figurinos foram escolhidos a dedo, sem que 
ninguém soubesse de entre os participantes. O 
resultado foi uma hilariante animação com a “prata 
da casa”, com interação entre todos e onde se 

acabou por aprender melhor sobre esta curiosa 
história de Vila Velha de Rodão. Até o grifo por lá 
andou. Que grande noite. Uma das mais animadas 
de sempre. Obrigado aos Motards do Ocidente e 
seus “partenaires”!

No dia seguinte, por bonitas paisagens 
apreciou-se uma monumental azinheira, 
respondeu-se a perguntas inspiradas nos 
belos percursos pedestres da região, por entre 
emblemáticos Muros de Vedação até à próxima 
paragem na fonte da Telhada para degustar um 
farto pequeno almoço oferecido pela junta de 
freguesia de Perais. Aldeia onde se pôde saber 
como eram os tempos do contrabando com a visita 
ao museu e a demonstração ao vivo como eram 
corridos os contrabandistas!

O Parque Natural do Tejo Internacional, por onde 
se passeou, deslumbra pela sua beleza paisagística, 
simpáticas aldeias beirãs, com o Alto Alentejo ali 
ao lado, onde a caravana pernoitou bem instalada.

Mais uns divertidos jogos e chega-se por fim 
ao Museu do Azeite em Sarnadas do Rodão onde 
terminaria o moto-rali, não sem antes se conhecer 
um pouco da aldeia, fazer a visita e tirar a habitual 
foto de grupo. Em caravana seguiu-se para o almoço 
no alto da Serra das Olelas, durante o qual se ficou 
a saber quem foram os mais regulares e vencedores 
desta jornada.

O José Augusto e a Júlia Carneiro do 
Conquistadores Moto Clube de Guimarães ficaram 
em primeiro lugar. Na segunda posição o Rui Oliveira 
e a Vera Cardoso. A encerrar o “pódio” ficaram o 
Manuel e a Margarida Fonseca também do CMC 
Guimarães. Os Motards do Ocidente estão, uma vez 
mais, de parabéns por todo o empenho e dedicação 
na preparação do seu moto-rali, que se traduziu 
num excelente fim de semana mototurístico!

Os moto-ralis turísticos prosseguiram  na Beira Baixa, que recebeu entusiástica caravana à 
descoberta de Vila Velha de Rodão 
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Texto e fotos: Comissão de Mototurismo F.M.P.

Montijo ao Rubro
A SIMPÁTICA CIDADE DO MONTIJO voltou a receber de braços 

abertos a visita dos motociclistas, através da festa anual de motos do seu 
Moto Clube. A n26ª Concentração do Moto Clube do Montijo teve lugar 
de 10 a 12 de maio no recinto do Parque de exposições Acácio Dores. E, 
tal como nos tem habituado em anos anteriores, o Moto Clube do Montijo 
tudo fez para proporcionar uma agradável estadia na sua terra. Objetivo 
alcançado, pois mais uma vez tudo decorreu com grande êxito, não só 
devido à simpatia e amizade com que recebem, mas também à grande 
capacidade de organização dos membros deste clube.

Foi notório o aumento de participantes oriundos de clubes de norte 
a sul do País. De salientar a excelente moldura humana presente em 
todas as zonas do recinto desta fantástica festa, de animação constante e 
completa. No cartaz de espetáculos apresentaram-nos grupos de Escola 
de Arte Sinfonia e Eventos, de Guitarra, de Dança e Música. No palco 
atuaram as bandas Al Capone Covers Band, Lei Seca, Moenga Blues e 
Shakra, intercalando com shows eróticos. Duas noites grandiosas que 
levaram ao rubro todos os presentes. Mais um ano em que ficou provado 
que um programa animado e malta divertida só pode mesmo resultar 
numa grandiosa festa de motos.

Parabéns e obrigado ao Moto Clube do Montijo pelo bom trabalho 
realizado ao longo destes anos, na organização do seu convívio anual 
de motos.

O Moto Clube do Montijo agradece à Câmara Municipal do Montijo, 
à União de Freguesias do Montijo e Afonsoeiro e Bombeiros Voluntários 
do Montijo, toda a sua colaboração e contributo, essenciais e valiosos 
para que a concentração decorresse com sucesso.

E O GALO CONTINUA A CANTAR 
AO FIM DE 22 ANOS de bem receber 
em Barcelos, com bom tempo a ajudar 
à festa, numa concentração dos Moto 
Galos de Barcelos em que nada faltou 
para agradar a todos os amigos e 
conhecidos.

A abrir a festa na sexta houve 
lugar ao freestyle, com Humberto 
Ribeiro, seguido dos espetáculos 
de palco com muita música variada. 
Mas no sábado é que a festa aqueceu, 
novamente com o freestyle a arrebatar 
com os espectáculos de Acuko e, 
mais uma vez, o Humberto Ribeiro, 
seguido pelo já tradicional bike wash, 
a aquecer ainda mais a temperatura 
no recinto, bem como o Bike Show, 
também a acompanhar a festa, ou 
pura e simples uns copos com os 
amigos, pois o recinto, Parque da 

Cidade, oferecia sombra e muitos 
lugares sentados para quem quer 
estar em amena cavaqueira.

Veio a hora do jantar, em que 
este clube é famoso, pois seja em que 
atividade for, as suas refeições são a 
cereja no topo do bolo.

O fogo de artifício veio abrir a 
segunda parte do entretenimento, 
com o tradicional passeio das tochas, 
entrega de prémios do bike show - por 
sinal com muito boas transformações -, 
a entrega de prémios aos moto clubes 
e às individualidades que todos os anos 
são de uma ajuda preciosa: Bombeiros, 
corpo de escutas, Junta de Freguesia e 
Câmara de Barcelos, que ano após ano 
lhes dão a sua confiança, assim como 
os inúmeros moto clubes e amigos que 
marcam presença para continuar esta 
grande festa motociclista.  

Concentração de Barcelos
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Resultados Desportivos

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
4ª prova – G.P.  de Espanha / Jerez

18º  Miguel Oliveira (KTM)

5ª prova – G.P.  de França / Le Mans
15º  Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato do Mundo de Enduro
2ª prova – Portugal / Valpaços

CLASSE E2
8º/8º  Diogo Ventura (Honda)

TAÇA DO MUNDO ENDURO OPEN
1º/1º  (2T) Gonçalo Reis (Gas Gas)
2º/2º  (2T) João Lourenço (Beta)
4º/5º  (4T) Rodrigo Belchior (KTM)
-/7º  (4T) Joana Gonçalves (Husqvarna)
3º/2º  (Sr.) Fernando Ferreira (Sherco)

YOUTH ENDURO
11º/10º  Tomás Clemente (KTM)

3ª prova – Espanha / S. de Compostela
CLASSE E2
11º/9º  Luís Oliveira (KTM)

Taça do Mundo Enduro Open
1º/1º (2T) Gonçalo Reis (Gas Gas)
5º/5º  (4T) Rodrigo Belchior (KTM)
7º/7º  (4T) Joana Gonçalves (Husqvarna)
2º/2º  (Sr.) Fernando Ferreira (Sherco)

YOUTH ENDURO
8º/10º  Tomás Clemente (KTM)
15º/-  Rodrigo Luz (Yamaha)

Mundial de Motocross
6ª prova – Portugal / Águeda

MXGP
30º/25º  Sandro Peixe (Suzuki)

MX2
30º/27º  Diogo Graça (Suzuki)

Mundial de MX Senhoras
2ª prova – Portugal / Águeda

12º/15º  Joana Gonçalves (Husqvarna)

Europeu de Motocross – 65/85 Zona SW
3ª prova - Portugal / Fernão Joanes

EMX 85 CC
14º/12º  Igor Amorim (Yamaha)
11º/24º  Afonso Gomes (Husqvarna)
15º/25º  Fábio Costa (KTM)
24º/21º  Ruben Ribeiro (KTM)

EMX 65 CC
13º/18º  Tomás Santos (KTM)
26º/26º  Rodrigo Barros (Yamaha)
32º/29º  Gonçalo Cardoso (Yamaha)
33º/-  Maria Milheiro (KTM)

C.N. de Motocross – Jogos Santa Casa
5ª prova – Lustosa

ELITE
1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º  Ruben Fernandez (Yamaha)
3º  Rui Gonçalves (Yamaha)
4º  Sandro Peixe (Suzuki)
5º  Diogo Graça (Suzuki)
6º  Pedro Carvalho (Yamaha)
7º  Daniel Pinto (Kawasaki)
8º Renato Silva (Honda)
9º  Ricardo Freire (KTM)
10º  Carlos Alberto (Yamaha)
11º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
12º  Jorge Leite (Yamaha)
13º  João Barcelos (KTM)
14º  Firmino Salazar (Husqvarna)
15º  Rúben Ferreira (Husqvarna) 
16º  Abel Carreiro (KTM)
17º  David Silva (Honda)
18º  Francisco Salgado (Honda)
19º  Marco Silva (Yamaha)
20º  Luís Salustiano (Yamaha)

MX1
1º/1º  Paulo Alberto (Yamaha)
3º/2º  Rui Gonçalves (Yamaha)
2º/3º  Pedro Carvalho (Yamaha)
4º/4º  Sandro Peixe (Suzuki)
5º/5º  Daniel Pinto (Kawasaki)
7º/6º  Jorge Leite (Yamaha)
6º/7º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
8º/8º  Carlos Alberto (Yamaha)
9º/9º  Firmino Salazar (Husqvarna)
10º/10º  Francisco Salgado (Honda)
11º/11º  Luís Salustiano (Yamaha)
12º/13º  Pedro Gomes (Suzuki)
14º/12º  Pedro Grosso (Suzuki)
13º/14º  Victor Hernandez (Kawasaki)
15º/15º  Filipe Souto (KTM)
16º/16º  Edgar Batista (KTM)

MX2
1º/1º  Ruben Fernandez (Yamaha)
2º/2º  Diogo Graça (Suzuki)
3º/3º  Luís Outeiro (KTM) Jr.
5º/4º  Renato Silva (Honda)
4º/5º  Ricardo Freire (KTM)
7º/6º  João Barcelos (KTM)
6º/7º  Rúben Ferreira (Husqvarna) 2T/Jr.
10º/8º  Abel Carreiro (KTM) Jr.
9º/9º  Pedro Rino (KTM) 2T/Jr.
11º/11º  David Silva (Honda)
13º/10º  Sérgio Pinto (Yamaha)
12º/12º  Juan Lopez (Husqvarna)
8º/17º  Marco Silva (Yamaha)
15º/13º  João Reguinga (Yamaha) 2T/Jr.
17º/14º  Francisco Salgueiro (Yamaha) 2T/Jr.
16º/15º  Bruno Machado (KTM) 2T/Jr.
14º/18º  Nuno Santinho (KTM)
18º/16º  José Faria (Kawasaki)
19º/-  João Silva (Honda)
20º/-  Henrique Benevides (Yamaha)

6ª prova – Fernão Joanes
ELITE
1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º  Diogo Graça (Suzuki)
3º  Sandro Peixe (Suzuki)
4º  Alex Montero (Husqvarna)
5º  Luís Outeiro (KTM) 
6º  Renato Silva (Honda)
7º  Bruno Charrua (Yamaha)
8º  Ricardo Freire (KTM)
9º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)

10º  Daniel Pinto (Kawasaki)
11º  Jorge Leite (Yamaha)
12º  David Yagüe (Husqvarna)
13º  Firmino Salazar (Husqvarna)
14º  Francisco Salgado (Honda)
15º  Rúben Ferreira (Husqvarna) 
16º  Gonzalo Pernia (Yamaha)
17º  Pedro Rino (KTM) 
18º  Marco Silva (Yamaha)
19º  Victor Hernandez (Kawasaki)
20º  César Diaz (Husqvarna)

MX1
1º/1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º/2º  Sandro Peixe (Suzuki)
3º/3º  Sérgio Cano (Husqvarna)
6º/4º  Jorge Leite (Yamaha)
5º/6º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
7º/5º  Carlos Alberto (Yamaha)
4º/9º  Daniel Pinto (Kawasaki)
8º/7º  Francisco Salgado (Honda)
9º/8º  Firmino Salazar (Husqvarna)
11º/10º  Victor Hernandez (Kawasaki)
10º/11º  Luís Salustiano (Yamaha)
12º/12º  Edgar Batista (KTM)

MX2
1º/1º  Diogo Graça (Suzuki)
3º/2º  Luís Outeiro (KTM) Jr.
2º/4º  Alex Montero (Husqvarna)
5º/3º  Renato Silva (Honda)
4º/6º  Ricardo Freire (KTM)
7º/5º  Bruno Charrua (Yamaha) Jr.
8º/7º  Abel Carreiro (KTM) Jr.
6º/9º  David Yagüe (Husqvarna) 2T/Jr.
9º/8º  Rúben Ferreira (Husqvarna) 2T/Jr.
10º/10º  Marco Silva (Yamaha)
11º/11º  Pedro Rino (KTM) 2T/Jr.
12º/12º  Gonzalo Pernia (Yamaha) 2T/Jr.
13º/13º  César Diaz (Husqvarna) 2T/Jr.
14º/14º  Francisco Salgueiro (Yamaha) 2T/Jr.
16º/15º  Nuno Santinho (KTM)
15º/16º  Cláudio Fernandes (Honda) Jr.
17º/-  David Silva (Honda)

Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
5ª prova – Baja TT Reguengos

MOTOS
1º  Sebastian Bühler (Husqvarna) TT2
2º  António Maio (Yamaha) TT2
3º  Bruno Borrego (KTM) TT3
4º  Daniel Jordão (Yamaha) TT2
5º  Bernardo Megre (Husqvarna) TT1
6º  Salvador Vargas (KTM) TT3/Jr.
7º  Domingos Santos (AJP TT3
8º  Rui Cebola (Husqvarna) TT1
9º  Gonçalo Amaral (Honda) TT1/Jr.
10º  Jorge Brandão (KTM) TT2
11º  Gonçalo Fantasia (Honda) TT1/Jr.
12º  Tiago Santos (Yamaha) TT1
13º  Armindo Neves (SWM) TT2/Vet.
14º  Paulo Cardoso (KTM) TT3
15º  José Amaro (Husqvarna) TT3/Vet.

QUADS
1º  Roberto Borrego (Yamaha)
2º  Luís Engeitado (Yamaha)
3º  Carlos Ribeiro (Honda)
4º  Jairo Alves (Honda)
5º  Marco Correia (Yamaha) Promo.

SSV
1º  Cristiano Batista / F. Zeller (Can-Am) TT1/Vet.
2º  Mário Franco / N. Guilherme (Yamaha) TT1
3º  Marco Pereira / E. Adão (Can-Am) TT1
4º  Aristides Mafra Jr. / N. Brandão (Can-Am) TT1/Vet.
5º  Gonçalo Guerreiro / J. Miranda (Can-Am) TT1
6º  David Assunção / D. Silva (Can-Am) TT1
7º  Filipe Cameirinha / N. Cavaco (Can-Am) TT1
8º  Pedro Grancha / T. Neves (Can-Am) TT1
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9º  João Dias / C. Mendes (Can-Am) TT1
10º  Avelino Luís / D. Carmo (Can-Am) TT1/Vet.
11º  Nuno Rodrigues / L. Loureiro (Can-Am) TT1
12º  Pedro Carvalho /A. Guerreiro (Can-Am) TT1
13º  Nuno Fontes / J. Pires (Can-Am) TT1/Vet.
14º  Wilson Galo / V. Galo (Can-Am) TT1
15º  Pedro S. Mendes (Can-Am) TT1

Campeonato Nacional de Enduro - CFL
4ª prova – Lousã

ELITE
1º  Diogo Ventura (Honda) E2
2º  Luís Oliveira (KTM) E2
3º  Gonçalo Reis (Gas Gas) E1
4º  Diogo Vieira (Yamaha) E1
5º  Tomás Clemente (KTM) E1
6º  Jorge Rodriguez (Gas Gas) E2
7º  Manuel Teixeira (Beta) E1

OPEN
1º  André Martins (Yamaha)
2º  José Borges (Honda)
3º  Pedro Oliveira (Honda)
4º  Rodrigo Belchior (KTM)
5º  João Moura (Husqvarna)
6º  Tiago Caetano (Husqvarna)
7º  Enrique Vega (KTM)
8º  Fernando Sousa Jr. (KTM)
9º  Nuno Freitas (KTM)
10º  Gonçalo Sobrosa (KTM)
11º  Marco Correia (Sherco)
12º  Javi Quintas (Gas Gas)

VERDES
1º  Frederico Rocha (Husqvarna) V1
2º  Rodrigo Luz (Yamaha) V1
3º  Nuno Gonçalves (Sherco) V3
4º  Gil Carmo (Honda) V1
5º  Fábio Magalhães (Yamaha) V1
6º  Diogo Valença (Sherco) V2
7º  Igor Domingos (Yamaha) V2
8º  Stefan Pinheiro (TM) V1
9º  João Rafael (Husqvarna) V1
10º  José Pimenta (KTM) V2
11º  Miguel Moura (Yamaha) V1
12º  Filipe Oliveira (KTM) V2
13º  Tiago Lopes (KTM) V2
14º Bernardo Vots (TM) V1
15º  Pedro Duarte (TM) V1

VETERANOS
1º  Hélder Ribeiro (KTM)
2º  Cláudio Belchior (KTM)
3º  Óscar Teixeira (Beta)
4º  Jorge Araújo (KTM)
5º  Celso Moreira (KTM)
6º  Pedro Rodrigues (Beta)
7º  Tony Carvalho (Beta)
8º  Nelson Cabeça (Yamaha)
9º  João Moreira (Husqvarna)
10º  Marco Lopes (Sherco)

SUPER VETERANOS
1º  Alcides Calçada (Honda)
2º  Francisco Mota (Sherco)
3º  António Carmo (TM)
4º  Abílio Soares (Sherco)
5º  Cristóvão Teixeira (Husqvarna)
6º  Pedro Sarreira (Yamaha)
7º  Eduardo Neves (Beta)
8º  Fernando Sousa (KTM)
9º  José Gonzalez (Gas Gas)
10º  Alberto Oliveira (Beta)
11º  Mário Simões (Beta)
12º  Ilídio Jesus (Beta)

YOUTH CUP
1º  Frederico Rocha (Husqvarna) 
2º  Rodrigo Luz (Yamaha)

3º  Miguel Moura (Yamaha)
4º  Bernardo Vots (TM)
5º  Gonçalo Salgado (KTM)
6º  João P. Silva (KTM)

SENHORAS
1º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
2º  Rita Vieira (Yamaha)
3º  Bruna Antunes (KTM)
4º  Janaína Souza (Sherco)

Campeonato Nacional de Velocidade
1º prova – Estoril I

SUPERBIKE
1º/3º  Pedro Nuno (Yamaha)
6º/1º  Ivo Lopes (BMW)
3º/4º  Rui Reigoto (Yamaha)
2º/10º  Tiago Magalhães (Aprilia)
4º/5º  Rui Marto (BMW)
-/2º  André Pires (Yamaha)
5º/7º  Nelson Rosa (Kawasaki)
7º/6º  Romeu Leite (Yamaha)
9º/8º  Tiago Morgado (Kawasaki)
8º/13º  João Silva (Aprilia)
10º/12º  Mário Alves (Yamaha)
11º/11º  Ruben Nogueira (Yamaha)
-/9º  Ricardo Lopes (Kawasaki)
12º/14º  João Trancoso (Yamaha)
13º/15º  Fernando Freitas (Honda)
14º/-  Manuel Pereira (Suzuki)

SUPERSTOCK 600
1º/1º  Dani Trelles (Yamaha)
-/2º  Fernando Soares (Yamaha)
-/3º  André Capitão (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º  Tomás Alonso (Kawasaki)
2º  Pedro Fragoso (Yamaha)
3º  Miguel Santiago (Yamaha)
4º  Madalena Simões (Yamaha)
5º  Isaac Rosa (Kawasaki)

PRÉ-MOTO3
1º  Kiko Maria (Beon)
2º  David Ferreira (Minarelli)
3º  Nuno Ribeiro (Beon)
4º  Daniel Bento (Beon)
5º  Rafael Saraiva (Moriwaki)
6º  Afonso Almeida (TL Moto)

85 GP / MOTO4
1º  Nuno Ribeiro (BNS)
2º  Marco Mateiro (Conti)
3º  Bruna Santos (Minarelli)

MIR MOTO5
1º  Ivan Fernandez
2º  Manuel Fonseca
3º  Pedro Afonso
4º  Martim Jesus
5º  Tiago Balhé

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA - OPEN
1º/1º  João Curva (Yamaha)
2º/2º  Pedro Flores (Kawasaki)
3º/3º  Fernando Mercier (Kawasaki)
4º/4º  João Leandro (Yamaha)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SBK
1º/1º  Ricardo Almeirda (Suzuki)
2º/2º  Pedro Dias (Aprilia)
3º/3º  Luís Metello (Yamaha)

TROFÉU KAWASAKI Z CUP PT
1º/1º  L. Franco
2º/2º  P. Vicente
3º/3º  D. Amaral
4º/4º  R. Pires
5º/5º  P. Bogdanov
6º/6º  A. Vilardebó
7º/7º  L. Soares

8º/8º  M. Meaude
9º/9º  C. V. Doremalen
10º/10º  J. Fernandes

2º prova – Portimão I
SUPERBIKE
1º/1º  Ivo Lopes (BMW)
2º/2º  Tiago Magalhães (Aprilia)
4º/3º  Pedro Nuno (Yamaha)
3º/4º  André Pires (Yamaha)
5º/6º  Romeu Leite (Yamaha)
6º/7º  Ricardo Lopes (Kawasaki)
8º/8º  Rui Marto (BMW)
10º/9º  João Silva (Aprilia)
9º/10º  Ruben Nogueira (Yamaha)
-/5º  Rui Reigoto (Yamaha)
7º/-  Nelson Rosa (Kawasaki)
12º/11º  Tiago Morgado (Kawasaki)
11º/12º  Tony Costa (Yamaha)
15º/13º  João Trancoso (Yamaha)
13º/15º  Fernando Freitas (Honda)
14º/14º  Gonçalo Ferreira (BMW)

SUPERSTOCK 600
1º/1º  Dani Trelles (Yamaha)
2º/2º  Fernando Soares (Yamaha)
3º/3º  André Capitão (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º  Tomás Alonso (Kawasaki)
2º  Vasco Esturrado (Kawasaki)
3º  Pedro Fragoso (Yamaha)
4º  Miguel Santiago (Yamaha)
5º  Madalena Simões (Yamaha)
6º  Isaac Rosa (Kawasaki)

PRÉ-MOTO3
1º  Kiko Maria (Beon)
2º  David Ferreira (Minarelli)
3º  Rui Afonso (Beon)
4º  Nuno Ribeiro (Beon)
5º  Rafael Saraiva (Moriwaki)
6º  Afonso Almeida (TL Moto)

85 GP / MOTO4
1º  Marco Mateiro (Conti)
2º  Nuno Ribeiro (BNS)
3º  Bruna Santos (Minarelli)

MIR MOTO5
1º  Tiago Balhé
2º  Pedro Afonso
3º  Rodrigo Martins
4º  Bruno Salreta
5º  Ivan Fernandez

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA - OPEN
1º/1º  João Curva (Yamaha)
2º/2º  Fernando Mercier (Kawasaki)
3º/3º  João Leandro (Yamaha)
4º/4º  Albert Vilsmayer (Kawasaki)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SBK
1º/1º  Ricardo Almeirda (Suzuki)
2º/2º  Pedro Dias (Aprilia)
3º/3º  Luís Metello (Yamaha)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SSP
2º/1º  Joaquim Boavida (Honda)
1º/-  António Reis (Honda)

TROFÉU KAWASAKI Z CUP PT
2º/1º  N. Farias
1º/3º  P. Vicente
3º/2º  L. Franco
5º/4º  D. Amaral
4º/5º  R. Pires
6º/6º  P. Bogdanov
7º/7º  A. Vilardebó
8º/8º  L. Soares
9º/9º  M. Meaude
10º/10º  J. Fernandes



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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