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Gonçalo Reis esmagador!

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial

A Taça do Mundo de Enduro Open, nova 
competição criada pela FIM este ano, integrada no 
programa do Mundial de Enduro, teve um português 
como grande dominador de uma das suas três 
categorias, a classe 2 Tempos. O autor do feito 
foi Gonçalo Reis (Gas Gas), que não só assegurou 
o título quando faltavam ainda disputar cinco 
dias pontuáveis – o 2º dia de Itállia e as rondas da 
República Checa e França – como o fez de modo 

implacável. De facto, o piloto português só falhou 
o triunfo num dos dias da jornada de abertura, 
na Alemanha. Em seguida, venceu ambos os dias 
em Portugal, Espanha e Grécia, e, chegando a 
Itália, bastava apenas vencer um dia. Venceu logo 
o primeiro, assegurando a Taça antes de voltar a 
ganhar no dia seguinte. Parabéns Gonçalo, uma 
vez mais a elevar bem alto o nome de Portugal e do 
enduro luso.
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O português Gonçalo Reis é o primeiro vencedor da Taça do 
Mundo de Enduro Open na classe 2T.

Mais uma vez a Comissão 
de Mototurismo da FMP 
organizou um excelente 
Portugal de Lés-a-Lés. Esta 
21ª edição, Felgueiras – 
Figueira da Foz – Arruda 
dos Vinhos – Lagos, teve 
a particularidade de se 
desenrolar quase sempre 
pelo litoral de Portugal, 
permitindo aos mais de 
2000 participantes conhecer 
ou revisitar várias das mais 
belas praias do Mundo!
Em junho terminámos o 
Campeonato Nacional de 
Motocross (exceto as classes 
Infantis) com os seguintes 
campeões, a quem renovo 
as minhas felicitações: 
Sandro Peixe (Elite e MX1), 
Diogo Graça (MX2), Luís 
Outeiro (Júnior), Ruben 
Ferreira (2 Tempos) e Fábio 
Costa (Iniciados), 
Muitos parabéns também 
para Gonçalo Reis pela 
grande vitória na primeira 
edição da Taça do Mundo 
de Enduro Open, na classe 
dedicadas às motos a dois 
tempos.
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Noticiario

Novos vencedores em Góis

MX encerra no Alqueidão

Realizado em Zagreb, na Croácia, o 
Congresso da FIM Europa viu um novo corpo 
de dirigentes ser eleito e, entre eles, Manuel 
Marinheiro. O presidente da Federação de 
Motociclismo de Portugal foi escolhido como 
vice-presidente da instituição que, após a eleição 
realizada, viu Martin de Graaff ser o vencedor da 
votação para a presidência da mesma.

Manuel Marinheiro passa assim a integrar o 
novo conselho da FIM Europa para os próximos 
quatro anos, lado a lado com Martins Lazdovskis, 
Silvio Manicardi, Martin de Graaff, Alessandro 
Sambuco, Michal Sikora, Nicoleta Melania Olariu, 
Juhani Halme e Jean-Marc Desnues - surgindo 
todos na foto da esquerda para a direita. Depois 
da FIM, também na FIM Europa os dirigentes 
portugueses merecem a confiança para trabalhar 
em prol do futuro do motociclismo mundial.

Manuel Marinheiro vice-
presidente da FIM Europa

Velocidade 2020 passou por Évora
O Troféu de Iniciação Velocidade 2020 

esteve no Kartódromo de Évora, com os pilotos 
de ambas as classes desta fórmula promovida 
pela FMP em parceria com o Motor Clube do 
Estoril e a Motoval. 
Com oito pilotos em pista na Classe 1, reservada 
aos pilotos mais jovens aos comandos das 
pequenas IMR 90, Pedro Matos foi o vencedor 
em ambas as corridas, sempre seguido de 
Henrique Morais e Fernando Santos.

Na classe 2 a vitória ficou entregue a Martim 
Jesus em ambas as corridas, batendo Manuel 
Branquinho e Rodrigo Martins na primeira 
corrida, com este a trocarem de posição no 
derradeiro confronto das MIR 220 na pista 
alentejana. As corridas desta classe foram 
igualmente mais longas, com 15 minutos mais 
duas voltas para aqueles que são os pilotos mais 
velhos do pelotão e que dividem a sua época 
também pelas pistas dos Autódromos.

Cerro da Candosa, magnífico local no concelho de Góis, recebeu 
a 2ª prova do Campeonato Nacional de Trial, com organização a 
cargo do Góis Moto Clube. O pelotão de 26 pilotos tinha pela frente 
oito zonas de obstáculos - que foram percorridas por quatro vezes 
-, numa ronda muito técnica e que trouxe novos vencedores em 
quase todas as classes dos troféus.

No troféu de Infantis, Manuel Inês venceu destacado; no troféu de 
Iniciados, Mariana Almeida, demonstrando uma grande evolução 
desde a prova inaugural, deixou Góis vitoriosa; no troféu de Promoção, 
João Silva repetiu o triunfo que tinha conseguido no arranque do ano 
desportivo em Padela. No competitivo troféu de Consagrados, muitas 
lutas entre os lugares cimeiros, sendo Paulo Ballas a revelação da tarde 
ao levar a melhor sobre Rita Vieira. Finalmente, no Campeonato Nacional 
de Trial, classe Elite, Diogo Vieira superiorizou-se aos seus adversários, 
vencendo com grande diferença pontual.

O Campeonato Nacional de Motocross – Jogos Santa Casa 2019 
encerrou em Alqueidão, dando a conhecer o Campeão que faltava, o 
da classe MX2, depois de, na ronda anterior em Carrazeda de Ansiães, 
terem ficados definidas as placas Nº1 em Elite, MX1 (ambas para Sandro 
Peixe, Suzuki) e Iniciados (Fábio Costa, KTM). Mas o desfecho acabou por 
não ser surpresa, com a pista daquela localidade perto de Torres Novas 
a sagrar Diogo Graça como Campeão Nacional de MX2 2019, fazendo a 
“dobradinha” para a equipa Suzuki/GugaMX após o título de Peixe.

Diogo Graça apenas precisava de gerir a vantagem sobre Luís Outeiro 
(que foi Campeão Júnior), tendo ambos alternado no lugar mais alto 
do pódio e no 2º posto nas mangas de MX2, com o piloto da Suzuki a 
assegurar o título. Rúben Ferreira conquistou o triunfo final nas 2 Tempos.

No Iniciados, Fábio Costa voltou a vencer as duas corridas, acabando por 
somar 11 triunfos em 12 mangas, o mesmo fazendo Sandro Peixe nas duas 
corridas de MX1 e na manga Elite
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Velocidade

Iniciamos nesta edição uma ronda pelas comissões que compõem a F.M.P., procurando obter 
um balanço do momento atravessado por cada modalidade. Começámos pela Velocidade, 
com uma entrevista a Armando Marques, Presidente da Comissão respetiva.

MOTO PORTUGAL - A Velocidade é uma 
modalidade comparativamente cara. Isto tem 
prejudicado a sua progressão?

ARMANDO MARQUES - Realmente, a 
Velocidade é uma modalidade cara, e isto começa 
logo pelo aluguer da infraestrutura. Acresce o fato 
de os clubes não gerarem receita suficiente através 
das inscrições, de bilheteira e de outros meios para 
montar a prova – pagar o circuito, ter os meios de 
segurança, os comissários, etc. -, o que obriga a 
que a Federação faça um investimento extraordi-
nário pois é a FMP que suporta os custos com os 
alugueres dos circuitos. 

É um custo elevado, que faz com que a Federação 
não possa investir noutras áreas da modalidade, 
pois grande parte dos recursos são consumidos 
com os alugueres. Essa é uma grande pecha que 
existe na Velocidade – pois podíamos canalizar a 
verba que gastamos com os alugueres dos circuitos 
para a divulgação, comunicação e promoção. Mas 
temos de ter campeonato!

M.P. – Mas tem havido um crescendo de 
participantes generalizado.

A.M. – Sim, é verdade. Nestes últimos três 
anos houve um aumento do número e da qua-
lidade de participantes assim como do material 

e equipamento utilizado. Verificou-se ainda um 
maior cuidado dos pilotos e das equipas com a sua 
imagem. Não é despiciendo também atribuir este 
crescimento ao contributo e o esforço que os dois 
clubes organizadores têm colocado na organização 
dos seus eventos. Passámos a ter um espetáculo 
digno, não nos envergonha convidar pessoas para 
irem a um circuito ver uma corrida.

As Superbike estão com uma média de 18 par-
ticipantes, uma grelha bastante boa para o nosso 
campeonato. Não gosto muito de comparações, 
pois cada país tem as suas características, especifi-
cidades e condicionantes, mas é um bom número 
para a nossa realidade. 

Nesta classe e indo ao encontro do desejo dos 
pilotos fizemos uma pequena mudança no regu-
lamento, ficámos com o mesmo tempo de treinos, 
mas com mais uma corrida - uma no sábado e outra 
no domingo -, aumentámos o tempo de pista e 
damos mais competição.

M.P. – E nas restantes categorias?
A.M. - Fazendo uma passagem pelas classes: 

aquela que iniciámos há dois anos, que foi a das 
Supersport 300, é um sucesso na Europa, mas em 
Portugal começámos com cinco motos, e estamos 
com seis. Pegando no que se passa lá fora, e por 

isso é que é um sucesso em muitos campeonatos 
europeus, é que dentro do próprio campeonato, 
que tem quatro marcas com motos homologadas 
(Yamaha, Kawasaki, KTM e Honda), tanto Yamaha 
como Kawasaki fazem os seus troféus dentro das 
corridas. Isso era o que também gostaríamos que 
acontecesse cá. Esta é uma grande desilusão que 
nós temos, não foi um erro termos feito esta classe, 
e vamos continuar a apostar. Temos de arranjar 
uma forma de envolver mais as pessoas e os im-
portadores.

Uma classe que arrancou muito bem há uns 
atrás, e chegou a ter a maior grelha do campeonato, 
foi o Troféu Século XX, e que neste momento está 
numa fase descendente. É um troféu que não traz 
jovens, mas sim pilotos com alguma idade e que 
gostam de participar, com uma moto relativa-
mente barata e custos controlados. Alguns pilotos 
cansaram-se, e outros passaram para um troféu 
monomarca que se revelou é um grande sucesso, 
que é a Z-Cup Kawasaki. Saliento que um troféu 
monomarca com um promotor independente, 
começou com duas motos e já teve grelhas de 
15 motos, estando a contrabalançar a redução 
do número de participantes no Troféu Século XX.

Também temos uma classe que está “com 
tempos muito difíceis” há vários anos, todos o 

CRESCIMENTO SUSTENTADO
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Texto: Moto Portugal Fotos: Hellofoto e Gab. Imprensa F.M.P.

reconhecem, que é a de Superstock 600, e, não 
me importo de o dizer, existe ainda esta época 
por teimosia minha. Mas olhando para o que se 
passa nos outros países parece que estamos em 
contraciclo, nesta classe como nas 300. Entendo 
que uma classe intermédia entre as 300 e as 1000 
tem de existir pois considero que na progressão 
de um jovem piloto, o “salto” de uma 300 para uma 
1000 cc é demasiado grande. 

Houve quem dissesse, na altura em que o Ivo 
Lopes foi campeão de 600 cc, que não iam para 
a classe porque estava lá o Ivo e ganhava tudo. 
Mas o Ivo passou para as SBK e essas pessoas não 
apareceram…

Na Copa Motoval que também tem sido um 
sucesso os números estão equilibrados entre as 
600 e as 1000 cc, mas um dos requisitos aqui é não 
ter tido licença desportiva nos últimos anos, pelo 
que, quem vem das SSP300, não pode passar para 
a Copa Motoval.

M.P. – Há soluções à vista?
A.M. - Temos que ver o que se pode fazer para 

manter e aumentar este crescimento que cremos 
sustentado, e perceber também o que vai aconte-
cendo na Europa e que possa ser transposto para 
a nossa realidade.

São pontos que temos de ver bem: o Troféu 
Século XX, as 600 cc e ver que volta é que temos 
de dar nas 300 cc para conseguirmos envolver as 
marcas. Temos consciência que, cada vez mais, 
quem manda é o mercado, e o mercado das 300 
cc não é apelativo, o das motos desportivas não é 
apelativo, e os importadores estão muito depen-
dentes disso, num país como o nosso. Temos de 
estudar a situação e ver qual é o caminho a seguir.

Outra classe que está relativamente bem – para 
o nosso nível e para a participação, que tem sido 
constante ao longo dos anos – é a Pré-Moto3.

É uma classe que é cara, mas que temos tentado 
manter. A grande vantagem dessa classe é a apren-
dizagem que proporciona aos pilotos e técnicos 
no perceber o que é uma moto de competição e 
nas suas afinações.

Finalmente, temos a classe que este ano intro-
duzimos no Nacional juntamente com a Moto4, são 
as Moto5, que vêm da Velocidade 2020, todos eles. 
Vindos do Projeto 2020 temos no CNV seis miúdos 
nas Moto5, um na Pré-Moto3 e uma menina nas 
Supersport 300.

Tudo isto somado, com a necessidade de me-
lhorar a promoção, divulgação e comunicação, o 
facto é que temos progredido e temos mantido 
números bastante aceitáveis para a nossa rea-

lidade. Estamos com uma média acima dos 90 
pilotos por prova, todas as classes somadas, o que 
nos aproxima dos tempos áureos da Velocidade. 
Portanto, no que respeita à participação estamos 
a subir, mas reconhecemos que há coisas que têm 
de ser melhoradas.

As provas são todas filmadas, passam na RTP2, 
na BolaTV, mandamos imagens para a Sport TV e 
para outros canais.

Temos de conseguir cativar as pessoas a ir às 
corridas.

M.P. - As Clássicas terminaram. Tem havido 
pressões, pedidos para elas voltarem?

A.M. - No último ano o Campeonato de 
Clássicas estava transformado num “troféu 
Honda Bol d’Or”, com três motos por prova, 
em algumas quatro. Na verdade, não tem havido 
pedidos para o reaparecimento da classe, o que 
foi pedido no início do ano foi que se permitisse 
que as Yamaha TZ 250 e 350 pudessem correr no 
Troféu Século XX, pois os tempos não causavam 
problemas de segurança, ficavam sensivelmente 
a meio da tabela. E, pelas características e inte-
resse histórico do modelo, foi dito autorizado. 
Mas ainda só apareceu uma TZ, na última corrida 
de Portimão.

O projeto Veocidade 2020, levado a cabo pela FMP, MC Estoril e Motoval, já vai na terceira edição. Um troféu de 
iniciação complementado por diversas ações de captação, pelas quais já passaram mais de 200 jovens
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Velocidade

M.P. - E como está o circuito de Braga?
A.M. – A infraestrutura desportiva de 

Braga está esquecida, acho que é o termo 
mais correto. No que respeita às motos está 
completamente inoperacional, está um perigo. 
Os corretores estão com buracos, o resultado 
da falta de manutenção que se verifica no 
piso e estende-se às escapatórias que têm a 
gravilha solidificada não fazendo a sua função. 
Existe hoje uma separação entre o CAM, que 
é o clube que organizava as provas do CNV, e 
o KIB, empresa que gere o circuito e o kartó-
dromo. E o que me foi dado a entender é que 
a Câmara Municipal de Braga dará prioridade 
ao aeródromo que ali existe, o que vai pôr em 
causa a parte do circuito.

M.P. – Para terminar, falemos um pouco 
do Projeto Velocidade 2020, da Oliveira Cup 
e do “efeito” Miguel Oliveira.

A.M. – Tudo isto numa opinião muito pes-
soal: o Troféu Velocidade 2020 e a Oliveira Cup 
apareceram em 2017 e cresceram juntos, até final 
de 2018. Havia um protocolo de entendimento 
entre a FMP e a Oliveira Cup, que correu bem e 
deu resultados muito positivos. Na sequência 
do crescimento destes dois Troféus, temos em 
2019 os dois troféus com corridas distintas e 
a Oliveira Cup continua com o apoio da FMP.

Aquando a realização das provas em con-
junto com a Oliveira Cup beneficiámos da 
presença e do nome do Miguel Oliveira. Neste 
momento o Miguel Oliveira é uma marca em 
Portugal. E, no que diz respeito ao motoci-
clismo, é uma marca positiva, que dá os seus 
frutos - a ele, com todo o mérito que tem como 
pessoa e como marca, e ao motociclismo, que 
passou a ter maior visibilidade, e uma visibili-
dade “boa”. Por causa do carácter do Miguel. 
Nós continuamos a ter no Troféu 2020 ou 
nas nossas sessões de captação, miúdos que 
vêm até nós porque começam a ter um ídolo, 
querem ser como o Miguel, ou tentar o que 
o Miguel faz. E temos outra coisa curiosa: já 
nos aparecem miúdos acompanhados pelas 
mães e não pelo pai. E isto tem muito a ver 
com a boa visibilidade que o Miguel trouxe 
ao motociclismo, ele veio ajudar a mudar a 
imagem “de época” que existia. E outra coisa 
que ajudou a mudar a imagem do motociclismo 
junto da população foi o Portugal de Lés-a-Lés, 
pela imagem dos participantes do Lés-a-Lés 
perante a opinião pública.

M.P. – Quantos miúdos já passaram pelas 
captações do Projeto 2020?

A.M. - Já passaram mais de 200 miúdos pe-
las captações que fazemos regularmente. Ainda 
há um par de semanas tivemos 40 miúdos no 
Estoril. Em cada captação convidamos alguns 
miúdos para fazerem umas provas no troféu, 
a custo zero. Temos seis motos disponíveis 
para o efeito, eles fazem duas ou três provas 
e depois dão lugar a outros. 

M.P. - Vamos chegar aos 20 pilotos 
vindos deste projeto nos Campeonatos 
Nacionais em 2020?

A.M. - Neste momento temos oito na ve-
locidade e um no Supermoto. Vai ser difícil 
chegar aos 20, mas vamos ficar perto.

De cima para baixo: 
o animado troféu 
Velocidade 2020, 
Miguel Oliveira com 
alguns dos seus 
"púpilos" da Oliveira 
Cup e a Z-Cup, cada 
vez mais concorrida, 
a correr em conjunto 
com a Taça Luís Carreira
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De Felgueiras a Lagos, ao longo de 1255 km que 
percorreram o País, foi o Atlântico que garantiu 
boa parte das paisagens privilegiadas com 
que o 21º Portugal de Lés-a-Lés brindou os 
participantes.

DE 9 A 12 DE JUNHO viveu-se mais uma ex-
celente edição da grande festa que é o Portugal 
de Lés-a-Lés, a 21ª primeira vez que esta maratona 
mototurística percorreu este cantinho que, pre-
cisamente por estar à beira-mar plantado, teve 
como mote a descida do País maioritariamente ao 
longo da costa, saindo de Felgueiras para terminar 
em Lagos, com paragens na Figueira da Foz e em 
Arruda dos Vinhos.

Felgueiras, a “Capital do Calçado”, foi não só 
o palco da grande partida como o epicentro do 
Passeio de Abertura, no dia 9, o aperitivo para a 
grande aventura, ao longo de 70 km em plena 
Rota do Românico.

No dia seguinte partia-se para a primeira etapa 
da longa maratona, que levaria a caravana sempre 
pelo litoral no mais costeiro Lés-a-Lés, com pas-
sagens por Póvoa de Lanhoso, Vila Verde, Prado, 
Esposende, Vila do Conde, Matosinhos, Porto, Ria 
de Aveiro, Murtosa, Aveiro até à Figueira da Foz.

Eram precisamente 6h00 da madrugada, ainda 
fresca, quando partiu a primeira das 907 equipas 
inscritas, numa lista de inscritos que integrava mais 
de 1900 motos transportando 2115 motociclistas, 
incluindo mais de duas centenas de estrangeiros. 
De Espanha chegou o maior contingente – 159 
participantes – de uma ‘babel’ composta por norte-
-americanos, canadianos, ucranianos, alemães, 
húngaros, suíços, ingleses, franceses, italianos, 
gregos, croatas e belgas. 

A chegada à Figueira da Foz foi recompensa 
de um dia muito exigente, para o físico como para 
as motos, efeitos minimizados pelos terapeutas e 
massagistas do Instituto de Medicina Tradicional 
e pelos mecânicos da equipa que acompanha a 
caravana do Lés-a-Lés. E o descanso era bem pre-
ciso, pois a 2ª etapa, com 345 km até Arruda dos 
Vinhos prometia mais emoções, com partidas desde 
as 6h00 para uma viagem que iria durar cerca de 
10 horas e 20 minutos - com passagens pela Praia 

de Vieira, S. Pedro de Muel, Nazaré, S. Martinho 
do Porto, praias de Porto Novo, de Santa Cruz, da 
Ericeira e das Maçãs. O Cabo da Roca ou Cascais 
eram outros locais com paragem antes da travessia 
de Lisboa, entre a Marginal e a Expo, sempre junto 
ao rio Tejo, atravessando depois o rio Trancão em 
direção à Arruda dos Vinhos, onde os primeiros 
começariam a chegar às 16h30.

Mar, mar e mais mar. Povo de aventureiros, 
de ousados navegantes prontos a “dar novos 
mundos ao Mundo”, os lusitanos voltaram a fazer 
história no mais “oceânico” Portugal de Lés-a-Lés 
de sempre. Nunca, em 21 anos, a enorme e hetero-
génea caravana tinha andado tanto tempo junto à 
costa, descobrindo paisagens realmente ímpares, 
verdadeiros postais que fizeram as delícias de todos.

Um cenário replicado no último dia, a 3ª etapa, 
que levaria a caravana até Lagos. No menu estavam 
466 km, apesar de mais rolantes através da costa 

MARATONA
ATLÂNTICA

21o 
Portugal de Les-a-Les
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Uma edição do Lés-a-Lés que procurou sempre que possível levar a imensa caravana junto à costa, com 
o Atlântico muitas vezes em pano de fundo

Texto: Gab. Imprensa L.a.L./M.P. Fotos: Delfina Brochado
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alentejana e vicentina, oferecendo mais emoções, 
com partidas desde as 5h30 da madrugada, a co-
meçar pela travessia do Rio Tejo em Vila Franca 
de Xira, a paragem em Santo Estevão, Alcácer do 
Sal ou o cais palafítico da Carrasqueira. Depois, 
Melides e a sua lagoa, Santo André rumo ao forte 
de Sines, Porto Covo e Ilha do Pessegueiro até Vila 
Nova de Milfontes. Seguia-se a Zambujeira do Mar, 
Odeceixe, Carrapateira e Vila do Bispo com paragem 
no Forte de Beliche. Depois, remate final até Lagos, 
com passagem por praias de enorme beleza, como 
Beliche, Sagres, Ingrina, Zavial, Burgau ou Luz antes 
da festa final.

E foi mesmo em ambiente de enorme festa que 
se chegou a Lagos, prova evidente do sucesso da 
21ª edição do Portugal de Lés-Lés, o mais próximo 
de sempre do Oceano Atlântico, em aventura de 

recordação e homenagem a povo de forte pendor 
marítimo. Dos marinheiros que deram novos mun-
dos ao Mundo aos pescadores, dos surfistas bron-
zeados às peixeiras de pele tisnada pela inclemência 
do sol e do sal, de todos se falou ao longo das 71 
páginas do ‘road-book’ que indicou o caminho de 
1225 quilómetros entre Felgueiras e Lagos.

Aposta claramente ganha pela Federação de 
Motociclismo de Portugal, que, “…apesar de saber 
de antemão as dificuldades acrescidas que a decisão 
de realizar o Lés-a-Lés em dias da semana iria criar, 
tanto mais que atravessou zonas densamente po-
voadas, provou-se que era possível fazê-lo. E com 
sucesso.” Para António Manuel Francisco, presidente 
da Comissão de Mototurismo da FMP, “…esta foi 
mesmo a hipótese mais viável de concretizar um 
desejo antigo de atravessar o País o mais junto 

possível à costa. Não foi fácil porque implicava 
atravessar as duas maiores cidades do País e muitas 
zonas balneares, mas era uma experiência que a 
FMP queria oferecer aos participantes.”

Quatro dias de características bem diferenciadas, 
da verdura do Minho no Passeio de Abertura e no 
arranque da primeira etapa, à travessia complicada 
do Grande Porto no Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas, ao mais recôndito 
Algarve passando bem perto de algumas das mais 
belas praias da Costa Alentejana e Vicentina.

E sempre com monumentos históricos e ou-
tros pontos de interesse a juntar a paisagens de 
beleza ímpar.

Uma despedida até 2020, que já tem encontro 
marcado em Lagos, o ponto de partida do 22º 
Portugal de Lés-a-Lés. 

Mais de 1900 motos transportando 2115 motociclistas, percorrendo Portugal desde 
Felgueiras a Lagos

21o 
Portugal de Les-a-Les



O maior desafio desta edição foi fazer a gigantesca caravana de mais de duas mil motos 
cruzar as duas maiores cidades do País, feito inédito em 21 anos de Lés-a-Lés
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Mototurismo

Moto-Rali do Góis Moto Clube

UMA DAS CARACTERÍSTICAS mais interessantes dos moto-ralis é a descoberta 
minuciosa das regiões. Quando se pensa que já se viu tudo, somos surpreendidos 
com tantos motivos de interesse turístico que, mais ou menos escondidos, se acabam 
por conhecer e apreciar. Quem ainda não o fez, faça-se à estrada e aproveite esta 
interessante e divertida atividade mototurística!

Partindo do centro de Vila Nova de Poiares, a caravana foi percorrendo terras 
e paisagens que aos poucos se vão reerguendo dos incêndios de há dois anos, 
como as Piscinas Municipais da Fraga. Na ADIP moldou-se o barro para depois se 
visitar a Confraria da Chanfana e provar as saborosas Trouxas de chanfana de cabra.

Por pitoresco trajeto fora de estrada, mais adiante, foi tempo de lembrar o 
fatídico acidente aéreo de 1955, com jogo alusivo junto ao memorial. Mais uma 
“bucha” e foi-se visitar a sede do Grupo Motard de Vila Nova de Poiares. 

Após a bela grelhada no Louredo Natura Parque, os mototuristas apreciaram 
o Mondego bem de perto. As paisagens, agora mais próximas de Penacova e 
menos fustigadas pelos incêndios, encantavam. Foram-se apreciando os moinhos 
característicos da região, para nova visita, desta vez ao imponente Mosteiro de 
Lorvão. Que bem souberam os Pasteis de Lorvão e as Nevadas!

Do emblemático Penedo do Castro apreciou-se a fantástica vista sobre o 
Mondego e a região, registando mais uma letra do Roteiro do Arista - designação 
que proveio das pessoas que, no início do passado século, elegeram Penacova para 
permanecer longas temporadas por causa da qualidade do ar.

Petisco nos Fornos de Cal a caminho dos moinhos de Gavinhos e, na Ermida de 
Nª Srª do Mon’talto, mais um jogo na reta final deste excelente dia que terminaria 
na praia fluvial de Penacova.

Com animação a cargo do grupo Primatocata de Pombeiro da Beira ao jantar e 
com toda a gente bem-disposta e animada, fez-se o sorteio dos vouchers oferecidos 
pela BMW e conheceram-se os mais regulares deste primeiro dia.

No segundo dia, o sol da véspera deu lugar à chuva fraca, alterando a paisagem 
mas não a boa disposição da caravana para mais uma etapa, ora nas nuvens, ora 
bem junto às águas do Mondego, a partir da barragem da Aguieira.

Na Fonte do Púcaro procurou-se imitar como as gentes locais equilibravam os 
cântaros, a que se seguiu soberba visita à Praia Fluvial do Vimieiro, banhada pelo 
rio Alva. Desta vez apreciou-se o trabalhar do moinho de água, integrado numa 

arrebatadora paisagem natural envolvente! Mais uma bela quelha para percorrer, 
a caminho da visita e prova da saborosa cerveja artesanal do Sr. Adelino.

Após criativo jogo alusivo ao conjunto de 23 moinhos de vento, bem no alto 
da Serra da Atalhada, chegou-se ao Mirante em Penacova para apreciar uma vez 
mais o Mondego, agora do alto, depois da bonita passagem junto ao mesmo, por 
fora de estrada.

Como habitualmente, a foto de grupo encerrou, em frente à Câmara Municipal 
de Penacova, mais uma memorável jornada mototurística. Após o almoço ficou a 
saber-se quem foram os mais regulares, vencedores desta 3ª jornada do troféu. 
Em primeiro lugar ficou o Vitor Olivença do Moto Clube de Albufeira, seguido do 
Pedro e da Milai dos Motards do Ocidente e, a encerrar o “pódio”, o Jorge Andrade 
e a Xana do Moto Clube do Porto.

O Góis Moto Clube está de parabéns pelo excelente fim de semana mototurístico 
proporcionado e, naturalmente, pelo esforço e dedicação na organização do seu 
moto-rali turístico, sempre a surpreender-nos!

A 4ª jornada do Troféu terá lugar nos próximos dias 14 e 15 de setembro, 
organizada pelos Moto Galos, por terras de Melgaço.   

A 3ª jornada do 23º Troféu Nacional de Moto-Ralis Turísticos BMW/Dunlop 2019, organizada 
pela malta do Góis Moto Clube, levou à descoberta dos concelhos de Vila Nova de Poiares e 
Penacova uma divertida caravana composta por 28 equipas e cerca de 40 participantes!
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Texto e fotos: Comissão Mototurismo F.M.P.

Concentração Foz do Lima
FOI DE 31 DE MAIO A 2 DE JUNHO, que a malta do Foz do Lima 

abriu as portas de sua casa para uma boa festa à maneira minhota. 
Foi a 16ª primavera, mas com ar de verão graças às temperaturas que 
estiveram em Viana do Castelo nesse fim de semana.

Experiência, saber e tradição, o presidente Daniel, conjuntamente 
com a sua equipa, preparou uma festa para todos os amigos que 
apareceram, e que foram muitos.Sexta, início da festa com muita música, 
com as bandas Black Roses e Lokapala a animar o recinto até à altura das 
catraias e, a finalizar, a tenda eletrónica a bombar decibéis até às tantas.

No sábado é o dia em que muitos aparecem e o recinto começa 
a ficar pequeno para tantos amigos. O calor que se fazia sentir não 
estragava a festa pois frondosas árvores ofereciam sombra, além das 
fresquinhas com os amigos. Bailarinas, bike-show e a feira, compunham 
a tarde até o bike-wash aumentar mais a temperatura. A tarde passa, 
não sem antes uma banda passar pelo palco e tocar boa música, os 
“The Oafs”, enquanto se rilhava uns mexilhões.

Jantar e o passeio das tochas abriam a noite com mais música, os 
“Full Stream” e os “Calle Ruido”. Vieram as catraias e, para terminar, a 
tenda eletrónica a tocar música pelo resto da noite. Mas houve tempo 
para um momento solene. Os membros do clube fizeram uma singela 
homenagem ao antigo presidente, Avelino Santos. 

Domingo de manhã foi o repouso, pequeno-almoço e um curto 
passeio seguido do almoço de despedida. Nada disto seria possível 
sem o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, ajuda poio 
imprescindível para este tipo de eventos, que o clube agradeceu 
pessoalmente.

O TEMPO PASSA A CORRER,  parece que foi 
ontem e mais um ano passou. Estamos novamente 
no Algarve, para a 27ª Concentração do Clube Moto 
Convívio de Olhão.

Hoje em dia, que tanto se fala em poluição (do 
plástico), o clube não podia deixar também de dar 
o seu contributo para reduzir o lixo tóxico, com a 
brilhante ideia, inovadora, de chamar ao evento 
de “concentração versão ecológica”. Desta forma 
ofereceram a todos os inscritos copos e talheres 
reutilizáveis, para que assim não houvesse mais 
copos de plástico espalhados pelo chão do recinto 
como é habitual neste tipo de eventos. De salientar 
a boa adesão por parte de todos os motociclistas, 
conscientes do problema que está a atingir o nosso 
planeta.

O local da concentração foi o recinto do 
Parque Desportivo e de Lazer Pinheiros de Marim, 

junto ao Parque de Campismo dos Bancários, um 
agradável espaço, com condições espetaculares 
para a realização deste evento, onde se viveu um 
ambiente contagiante de boa camaradagem e 
grandes momentos de animação. Sabemos que 
todo este sucesso se deve a uma organização 
cheia de garra, que funciona na perfeição e se 
entreajudam incondicionalmente, sem limitações.

No entretenimento houve um programa 
completo e permanente de diversos espetáculos, 
com um DJ, Alunos Patarata, Rita & Kevin, 
Escolinhadohelder, Outsiders – bandas, Fábio 
Lagarto, Alcoolémia, Caleidoscópio, Peste & Sida, 
Shakra, intercalando com diversos shows de strip. 

Esteve presente uma tenda com a exposição 
da moto e todo o seu equipamento e a presença 
do piloto de Velocidade “Carlota” (CSC#28), inserida 
no Oliveira Cup. Durante todo o evento estiveram 

presentes os Bombeiros Municipais de Olhão e 
uma equipa de suporte vida da “Line Star Life”. Na 
tarde de sábado realizou-se o desfile de motos pela 
cidade de Olhão, seguindo-se o passeio de barco 
à ilha de Armona, onde o Café Kallipo’s ofereceu 
a todos os motociclistas vários petiscos, havendo 
tempo ainda para dar uns mergulhos.

As entidades oficiais agradeceram ao clube a 
representação e promoção da sua terra, sempre com 
muita dignidade e orgulho. Parabéns e obrigado 
ao Clube Moto Convívio Olhão, pelo bom trabalho 
realizado ao longo destes anos. O clube agradece 
ao Município de Olhão, ao sr. Vereador, às Juntas 
de Freguesias de Olhão, Fuseta, Quelfes, Pechão e 
Moncarapacho, Bombeiros Municipais de Olhão, 
PSP e a todos os patrocinadores, sócios e amigos o 
seu contributo, essencial para que todo este evento 
decorresse com êxito.

Concentração Moto Convívio de Olhão
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Resultados Desportivos

Camp, do Mundo de Velocidade – MotoGP
6ª prova – G.P.  de Itália / Mugello

16º  Miguel Oliveira (KTM)

7ª prova – G.P.  da Catalunha / Montmeló
12º  Miguel Oliveira (KTM)

8ª prova – G.P.  da Holanda / Assen
13º  Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato do Mundo de Enduro
4ª  prova – Grécia / Serres

TAÇA DO MUNDO ENDURO OPEN
1º/1º (2T)  Gonçalo Reis (Gas Gas)

5ª prova – Itália / Rovetta
TAÇA DO MUNDO ENDURO OPEN
1º/1º (2T)  Gonçalo Reis (Gas Gas)

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

C.N. de Motocross – Jogos Santa Casa
7ª prova – Carrazeda de Ansiães

ELITE
1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º  Sandro Peixe (Suzuki)
3º  Diogo Graça (Suzuki)
4º  Luís Outeiro (KTM) 
5º  Pedro Carvalho (Yamaha)
6º  Daniel Pinto (Kawasaki)
7º  Renato Silva (Honda)
8º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
9º  Sérgio Garcia (KTM)
10º  Hugo Santos (Honda)
11º  Jorge Leite (Yamaha)
12º  Carlos Alberto (Yamaha)
13º  Pedro Rino (KTM)
14º  Marco Silva (Yamaha)
15º  Abel Carreiro (KTM)
16º  Firmino Salazar (Husqvarna)
17º  Francisco Salgado (Kawasaki)
18º  Victor Hernandez (Kawasaki)
19º  David Silva (Honda)
20º  Nuno Santinho (KTM)

MX1
1º/1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º/2º  Sandro Peixe (Suzuki)
3º/3º  Pedro Carvalho (Yamaha)
4º/4º  Daniel Pinto (Kawasaki)
7º/5º  Carlos Alberto (Yamaha)
6º/6º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
5º/7º  Jorge Leite (Yamaha)
8º/8º  Hugo Santos (Honda)
9º/9º  Firmino Salazar (Husqvarna)
10º/10º  Francisco Salgado (Kawasaki)
11º/11º  Victor Hernandez (Kawasaki)
12º/12º  Luís Salustiano (Yamaha)
14º/13º  Diogo Silva (KTM)
15º/14º  Edgar Batista (KTM)
13º/-  Paulo Barros (Husqvarna)

MX2
1º/1º  Diogo Graça (Suzuki)
2º/2º  Luís Outeiro (KTM) Jr.
3º/3º  Renato Silva (Honda)
4º/4º  Sérgio Garcia (KTM)
6º/5º  Abel Carreiro (KTM) Jr.
5º/6º  Rúben Ferreira (Husqvarna) 2T/Jr.
8º/7º  Pedro Rino (KTM) 2T/Jr.
7º/8º  Marco Silva (Yamaha)
9º/9º  David Silva (Honda)
11º/11º  Nuno Santinho (KTM)
10º/12º  Diego Martinez (KTM)
13º/10º  Francisco Salgueiro (Yamaha) 2T/Jr.
12º/14º  Bruno Machado (KTM) 2T/Jr.
17º/13º  Gonçalo Sobrosa (KTM) 2T/Jr.
15º/15º  Paulo Fernandes (Yamaha)
14º/16º  Jude Elphick (Husqvarna) 2T/Jr.
16º/17º  João Silva (Honda)
18º/18º  Joel Alves (Yamaha)
19º/19º  Cláudio Fernandes (Honda) Jr.

INICIADOS
1º/1º  Fábio Costa (KTM)
2º/2º  Martim Espinho (Husqvarna)
3º/3º  Sandro Lobo (KTM)
4º/4º  Afonso Gomes (Husqvarna)
5º/5º  Daniel Garcia (KTM)
6º/6º  Rúben Ribeiro (KTM)
7º/7º  Tomás Alves (KTM)
9º/8º  Guilherme Esteves (Husqvarna)
8º/9º  Alba Lopez (Yamaha)
10º/10º  Salvador Sampaio (KTM)

8ª prova – Alqueidão
ELITE
1º  Sandro Peixe (Suzuki)
2º  Diogo Graça (Suzuki)
3º  Luís Outeiro (KTM) 
4º  Renato Silva (Honda)
5º  Abel Carreiro (KTM)

6º  Daniel Pinto (Kawasaki)
7º  Bruno Charrua (Yamaha)
8º  Carlos Alberto (Yamaha)
9º  Marco Silva (Yamaha)
10º  David Silva (Honda)
11º  Francisco Salgado (Kawasaki)
12º  Firmino Salazar (Husqvarna)
13º  Victor Hernandez (Kawasaki)
14º  Fábio Varela (KTM)
15º  Micael Luís (KTM)
16º  Pedro Rino (KTM) 
17º  Bruno Machado (KTM)
18º  Nuno Santinho (KTM)
19º  Francisco Salgueiro (Yamaha) 
20º  Rúben Santos (KTM)

MX1
1º/1º  Sandro Peixe (Suzuki)
2º/2º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
4º/3º  Daniel Pinto (Kawasaki)
3º/4º  Carlos Alberto (Yamaha)
5º/5º  Fábio Varela (KTM)
7º/6º  Francisco Salgado (Kawasaki)
6º/8º  Victor Hernandez (Kawasaki)
9º/7º  Micael Luís (KTM)
11º/9º  Luís Salustiano (Yamaha)
10º/10º  Alcides Calçada (Honda)
8º/12º  Firmino Salazar (Husqvarna)
13º/11º  Domingos Cabrita (Kawasaki)
12º/13º  Edgar Batista (KTM)

MX2
2º/1º  Luís Outeiro (KTM) Jr.
1º/2º  Diogo Graça (Suzuki)
3º/3º  Renato Silva (Honda)
5º/4º  Abel Carreiro (KTM) Jr.
4º/7º  Rúben Ferreira (Husqvarna) 2T/Jr.
6º/5º  Bruno Charrua (Yamaha) Jr.
10º/6º  Marco Silva (Yamaha)
8º/8º  David Silva (Honda)
9º/10º  Nuno Santinho (KTM)
12º/9º  Paulo Fernandes (Yamaha)
13º/11º  Francisco Salgueiro (Yamaha) 2T/Jr.
7º/17º  Rafael Agudo (Husqvarna)
14º/12º  Rúben Santos (KTM) 2T/Jr.
11º/16º  Bruno Machado (KTM) 2T/Jr.
15º/13º  Pedro Rino (KTM) 2T/Jr.
17º/14º  Joel Alves (Yamaha)
16º/15º  Jude Elphick (Husqvarna) Jr.
18º/-  Miguel Coelho (KTM) 2T/Jr.

INICIADOS
1º/1º  Fábio Costa (KTM)
3º/3º  Sandro Lobo (KTM)
2º/5º  Martim Espinho (Husqvarna)
6º/2º  Afonso Gomes (Husqvarna)
5º/4º  Rúben Ribeiro (KTM)
4º/7º  Daniel Garcia (KTM)
7º/6º  Martim Palma (KTM)
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Junho
8º/8º  Tomás Alves (KTM)
10º/9º  Guilherme Esteves (Husqvarna)
11º/10º  Alba Lopez (Yamaha)
9º/13º  Martim Maria (KTM)
12º/11º  Carolina Santos (KTM)
13º/12º  Guilherme Daniel (KTM)

Campeonato Nacional de Enduro - CFL
5ª prova – Águeda

ELITE ABSOLUTO
1º  Diogo Ventura (Honda) E2
2º  João Vivas (KTM) E1
3º  Tomás Clemente (KTM) E1
4º  João Lourenço (Beta) E2
5º  Gonçalo Reis (Gas Gas) E1
6º  Manuel Teixeira /Beta) E1
7º  Fernando Ferreira (Sherco) E2

OPEN
1º  André Martins (Yamaha)
2º  Rodrigo Belchior (KTM)
3º  João Hortega (Honda)
4º  Gonçalo Sobrosa (KTM)
5º  Ricardo Wilson (Gas Gas)
6º  Nuno Freitas (KTM)
7º  Fernando Sousa Jr. (KTM)
8º  Enrique Vega (KTM)
9º  Marco Correia (Sherco)
10º  Javi Quintas (Gas Gas)

VERDES
1º  Rodrigo Luz (Yamaha) V1
2º  Nuno Gonçalves (Sherco) V3
3º  Frederico Rocha (Husqvarna) V1
4º  Fábio Magalhães (Yamaha) V1
5º  Gil Carmo (Honda) V1
6º  Diogo Valença (Sherco) V2
7º  Igor Domingos (Yamaha) V2
8º  Diogo Nogueira (Husqvarna) V2
9º  Filipe Taniko (KTM) V2
10º  Bernardo Vots (TM) V1
11º  João Rafael (Husqvarna) V1
12º  Rui Fernandes (Sherco) V1
13º  Carlos Perez (KTM) V2
14º  Miguel Moura (Yamaha) V1
15º  Joel Paiva (Husqvarna) V2

VETERANOS
1º  Manuel Moura (n.d.)
2º  Hélder Ribeiro (KTM)
3º  Celso Moreira (KTM)
4º  Cláudio Belchior (KTM)
5º  Jorge Araújo (KTM)
6º  Pedro Rodrigues (Beta)
7º  João Santos (KTM)
8º  Tony Carvalho (Beta)
9º  Nelson Reis (KTM)

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

YOUTH CUP
1º  Rodrigo Luz (Yamaha)
2º  Frederico Rocha (Husqvarna) 
3º  Bernardo Vots (TM)
4º  Miguel Moura (Yamaha)
5º  Gonçalo Salgado (KTM)

SENHORAS
1º  Joana Gonçalves (Husqvarna)

2º  Bruna Antunes (KTM)
3º  Rita Vieira (Yamaha)

VINTAGE
1º  Diogo G. Moura (Kawasaki)

ENDURO CUP
1º  Ricardo Gomes (Beta)
2º  David Barros (Beta)
3º  Ana Fernandes (Sherco)

INFANTIS
1º  Afonso Fonseca (Yamaha)
2º  Tomás Santos (KTM)
3º  Vasco Salgado (Yamaha)
4º  Duarte Filipe (KTM)
5º  Rafael Leonardo (KTM)
6º  Simão Caetano (KTM)
7º  Francisca Duarte (Honda)
8º  Martim M. Reis (KTM)
9º  Guilherme Alves (Yamaha)
10º  Manuel Amado (KTM)
11º  Filipe Saúde (KTM)
12º  João Fernandes (KTM)
13º  Miguel Caridade (Husqvarna)

JUVENIS
1º  Filipe Salgado (KTM)
2º  Afonso Froufe (Yamaha)
3º  Francisco Ferreira (Honda)
4º  Vasco Severino (Honda)
5º  Filipe Filipe (Yamaha)
6º  Afonso Cruz (Husqvarna)
7º  Salvador Sampaio (KTM)
8º  Vasco Areia (n.d.)

JUNIORES
1º  Bernardo Passanha (Yamaha)
2º  Miguel Coelho (KTM)
3º  André Reis (KTM)
4º  Martim Carneiro (KTM)
5º  Gonçalo F. Jesus (Beta)
6º  Duarte Flores (Yamaha)
7º  Afonso Amorim (Yamaha)

Campeonato Nacional de Trial
2ª prova – Góis

ELITE 
1º  Diogo Vieira (Jumatsu)
2º  Javier Piñero (Gas Gas)
3º  Filipe Paiva (Montesa) 
4º  Leandro Castro (Vertigo) 
5º  Bernardo Vots (Gas Gas)

CONSAGRADOS
1º  Paulo Ballas Jr. (Sherco) 
2º  Rita Vieira (Jumatsu)
3º  Sofia Porfirio (TRRS) 
4º  Mariana Afonso (Sherco) 
5º  Leonor Moreira (Gas Gas)
6º  Rui Cardoso (Sherco)

PROMOÇÃO 
1º  João Silva (JG)
2º  Diogo Pereira (TRRS) 
3º  Mariana Valente (Oset) 
4º  Dinis Sá (Beta)

INFANTIS 
1º  Manuel Inês (Oset)
2º  Matias Mesquita (Oset) 
3º  Francisco Schreck (Oset) 
4º  Inês Maçãs (Oset)
5º  Gonçalo Santos (Oset)

INICIADOS 
1º  Mariana Almeida (Oset)
2º  Madalena Moreira (Beta)

Campeonato Nacional de Velocidade
3º prova – Portimão II

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

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

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

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

85 GP / MOTO4
1º  Nuno Ribeiro (BNS)
2º  Naama Rosa (MIR)
3º  Bruna Santos (Minarelli)
4º  Marco Mateiro (Conti)

MIR MOTO5
1º  Ivan Fernandez
2º  Manuel Fonseca 
3º  Pedro Afonso
4º  Tiago Balhé
5º  Martim Jesus
6º  Rafaela Peixoto

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

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SBK
1º/1º  Ricardo Almeida (Suzuki)
2º/-  Luís Metello (Yamaha)

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

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SPORT
1º/1º  João Vieira (Yamaha)

TROFÉU KAWASAKI Z CUP PT
1º/2º  P. Vicente
3º/1º  N. Farias
2º/3º  D. Amaral
4º/5º  R. Pires
-/4º  L. Franco
5º/6º  P. Bogdanov
6º/7º  R. Kuijpers
9º/8º  J. Versteeg
8º/9º  A. Vilardebó
10º/10º  M. Meaude
11º/11º  C. Van Doremalen
12º/12º  J. Fernandes
7º/-  M. Sousa



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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