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Vem aí o 5º Lés-a-Lés Off Road!

Noticiario

A grande aventura/maratona nacional do Off-
Road em duas rodas vai acontecer nos dias 2, 3, 4 e 5 de 
outubro, ligando Portugal de norte a sul, com início em 
Vila Pouca de Aguiar e final na Praia de Faro, depois de 
três etapas que irão terminar na Pampilhosa da Serra e 
Coruche, antes de se chegar à capital algarvia.

As etapas terão cerca de 300 km cada, uma 
verdadeira oportunidade de aventura e convívio onde 
terão que pôr em prática as técnicas de condução fora 
de estrada que o todo-o-terreno exige sem, contudo, 
deixar de poder desfrutar da tranquilidade e do 
ambiente turístico inerente à facilidade do percurso. 
As inscrições são limitadas as 300 participantes e vão 
manter-se abertas até dia 15 de Setembro, ou antes 
dessa data, caso se esgotem.

O valor da inscrição não se alterou; 275 euros com 

oferta do Cartão de Motociclista da FMP – quem já for 
possuidor do cartão e este esteja válido à data final 
do evento tem um desconto de 25 euros sobre o valor 
da inscrição. Podem inscrever-se em www.fmp.pt ou 
presencialmente nas instalações da FMP.

No sentido de garantir maior proximidade das 
dormidas com os locais de partida e chegada e 
evitar o aumento de preços na hotelaria local por 
ocasião do Lés-a-Lés, a maior agência de viagens 
de Portugal, a agência Abreu, criou uma linha 
exclusiva de reservas Lés-a-Lés através do e-mail: 
turismoativo@abreu.pt ou telefone 968 927 751 
(Pedro Prates). O serviço de transporte de motos está 
novamente à disposição e pode ser tratado através 
do e-mail: nunoleotte@gmail.com.

Regulamento disponível em www.les-a-les.com
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Estão oficialmente abertas as inscrições para o 5º 
Portugal de Lés-a-Lés Off Road!

Prémios Polisport e Red Bull entregues
Juntamente com a Federação de 

Motociclismo de Portugal, a Polisport e a Red 
Bull voltaram a apoiar o motocross nacional 
através de ações direcionadas aos pilotos. Tal como 
em anos anteriores a Polisport voltou a editar o seu 
Polisport Challenge e, no final da época, a casa de 
Vale de Cambra e expoente 
máximo nos componentes 
plásticos a nível mundial 
premiou os três melhores da 
'sua' competição, que voltou a 
contar com um prize-money 
de 1750 euros, distribuídos 
pelos três primeiros da 
Elite. Sandro Peixe recebeu 

1000 euros, Diogo Graça 500 e Luís Outeiro 
250, logo após o encerramento do campeonato 
nacional no traçado do Alqueidão.

A Red Bull encerrou igualmente a sua ação 
de apoio, destinada aos Juniores e 'Rookies' do 
campeonato, que receberam produtos oficiais Red 

Bull (bonés, t-shirts e 'beanies'). 
Na MX2 Júnior foram premiados 
Luís Outeiro, Ruben Ferreira e 
Abel Carreiro, sendo que nas 
2T foram Ruben Ferreira, Pedro 
Rino e Francisco Salgueiro Jr. os 
pilotos que subiram ao pódio 
final e receberam os respetivos 
prémios. 

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
No início de Julho fui eleito 
Vice-Presidente da FIM Europa, 
no congresso que decorreu em 
Zagreb, cargo que me permitirá 
defender e promover, também a 
nível internacional, os direitos e 
interesses dos motociclistas.
Em Portugal, no mês de Julho, 
recebemos dois eventos 
internacionais: o Campeonato 
do Mundo de Trial, em Gouveia, 
organizado pelo “Talentos 
Objetivos”, e a Taça do Mundo 
de Supermoto, em Montalegre, 
organizada pelo “Clube 
Automóvel de Vila Real”.
Também em Julho, a nível 
nacional, realço o início dos 
campeonatos de Supercross 
e de Super Enduro e a sempre 
grandiosa Concentração 
Internacional de Faro, a cargo do 
Moto Clube Faro.
Desejo a todos os motociclistas as 
melhores férias!
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Noticiario

Mundial de Sidecar 
no fecho do CNV

Jornada inédita de Trial em Barcelos
Em dia de calor intenso e na belíssima zona ribeirinha da cidade de 

Barcelos, realizou-se a quarta prova do Campeonato Nacional de Trial 2019, 
tendo a organização ficado a cargo do clube Motogalos de Barcelos.

Num formato inovador do agrado de pilotos e público, misturando 
zonas artificiais e naturais, os mais de 30 participantes nas diversas classes 
deram um colorido extra às margens do Cávado. Nas zonas construídas 
para o efeito, recorrendo a enormes peças de betão, grandes bobines de 
madeira e um número infindável de paletes de madeira, os mais pequenos 
abriram a corrida e são eles, de facto, um espetáculo dentro do espetáculo.

Na classe de Infantis, Manuel Inês não dá tréguas e repetiu as vitórias 
anteriores numa classe onde se saúda a entrada de Francisco Conde que, 
na sua primeira prova, mostrou que vamos ouvir falar muito dele. Por 
agora foi segundo na frente de Matias Mesquita. 

Na classe de Iniciados Mariana Almeida vence, enquanto na classe de 
Promoção a vitória folgada foi de Diogo Pereira que finalmente destronou 
João Silva que desta vez não foi além do segundo posto e no lugar mais 
baixo do pódio a repetente Mariana Almeida. 

Na classe de Consagrados o despique mantém-se entre Rita Vieira, que 
aqui foi primeira, seguida de Paulo Ballas e de João Borges. Uma palavra 
de apreço ao João Borges que finalmente andou ao seu nível e conseguiu 
assim o seu primeiro pódio na classe. 

Na classe maior, a Elite, Diogo Vieira conta por vitórias todas as suas 
participações e Filipe Paiva foi um tranquilo segundo fruto, das ausências 
de Leandro Castro e de Javier Piñero. Bernardo Vots foi terceiro.

Foi mais uma vez com um fantástico 
leque de corridas que o CNV marcou 
o regresso ao Circuito do Estoril 
para a sua 4ª prova, depois de duas 
rondas consecutivas no Autódromo 
Internacional do Algarve. 

Num ano de elevada competitividade 
a grelha de partida das Superbike 
foi liderada por Tiago Magalhães. 
Com 15 voltas em agenda a primeira 
corrida de SBK foi ganha por Ivo Lopes 
que, depois de sair da 2ª posição, 
rapidamente assumiu o comando da 
corrida com alguma vantagem face 
aos adversários. Pedro Nuno cerrou os 
dentes e protagonizou uma fantástica 
recuperação que o levou até ao segundo 
posto final a pouco mais de 5s de Ivo 
Lopes e na frente de Tiago Magalhães.

A segunda corrida teve uma 
classificação final exatamente igual, 
com os cinco primeiros a ocuparem 
precisamente as mesmas posições. 
Ivo Lopes venceu pela sétima vez 
consecutiva e dilatou a sua vantagem no 
campeonato para 32,5 pontos, situação 
de conforto que poderá permitir ao atual 
campeão renovar o título máximo da 
Velocidade lusa já na próxima ronda.

Na classe Pré-Moto3 Kiko Maria voltou 
a mostrar sua rapidez nos treinos. Depois 
de arrancar na 'pole' parecia ser sua mais 
uma vitória no campeonato, mas uma 
queda deixou-o fora da luta e foi Marco 
Dias quem subiu ao degrau mais alto 

do pódio, ele que fez a sua estreia no 
campeonato. Daniel Bento foi o segundo 
na frente de Nuno Ribeiro.

Nas Supersport 300 foi Angel 
Dominguez quem venceu, na frente 
de Vasco Esturrado e Miguel Santiago.    
Nas 85cc/Moto4 e MIR Moto5 - estas 
últimas as máquinas que integram a 
Classe 2 do Velocidade 2020 - Nuno 
Ribeiro o vencedor nas 85/Moto4 e Ivan 
Hernandez o melhor nas MIR Moto5.

Com 23 pilotos, a grelha de partida 
mais preenchida foi, como é hábito, a 
que junta os pilotos do Troféu ENI - Luís 
Carreira e o cada vez mais numeroso 
pelotão da Kawasaki ZCup. Com duas 
corridas em agenda, como é hábito, 
pode encontrar os resultados completos 
na secção de Resultados desta edição 
(ou online em www.fmp.pt). Animadas 
foram também as corridas da Copa 
Dunlop Motoval, que contaram com 22 
pilotos em pista.

A última prova do ano do Campeonato Nacional de 
Velocidade viu a sua realização ser alterada para os dias 
19 e 20 de outubro, ganhando igualmente o argumento 
extra de, pela primeira vez na história da Federação 
de Motociclismo de Portugal, uma prova do CNV ter 
como corrida de apoio uma corrida com carimbo de 
Campeonato do Mundo.

Trata-se do especial e único FIM Superside - Mundial de 
Sidecar -, que vai estar pela primeira vez em Portugal para 
realizar a derradeira prova da época.

Uma estreia em solo português para um Campeonato 
do Mundo que vai descobrir um novo palco no seu 
calendário e promete trazer muita ação e imagens 
únicas aos seguidores da Velocidade, que pela primeira 
vez poderão ouvir os quatro cilindros com 600 cc que 
equipam os chassis desta animada série, que nos dois 
últimos anos tem vindo a recuperar a popularidade de 
outras eras. 
Mais um excelente argumento para todos uma deslocação 
ao Circuito do Estoril nos dias 19 e 20 de outubro.

Velocidade regressou ao Estoril
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Motocross/Supercross

A ronda pelas comissões que integram a Federação de Motociclismo de Portugal continua este 
mês com uma entrevista a Rodrigo Castro, presidente da Comissão de Motocross e Supercross.

MOTO PORTUGAL- O Motocross é visto um 
pouco como berço de pilotos que vão também 
alimentar outras modalidades. Partilhas dessa 
noção?

RODRIGO CASTRO - Nós sabemos a impor-
tância que o Motocross tem no que respeita a criar 
massa crítica, tanto para a própria modalidade como 
para outras modalidades off-road, e temos vários 
exemplos disso. Quase todos os grandes atletas 
que tivemos nos últimos tempos, por exemplo no 
Dakar e no Mundial de Ralis, inclusive campeões 
do Mundo, começaram no Motocross. 

Sou um acérrimo defensor de que o Motocross 
é a base, a escola para tudo, até mesmo para um 
atleta que queira enveredar por um caminho com-
pletamente diferente e ir para o asfalto. Embora, 
hoje em dia, sejam coisas completamente distintas 
e um pouco mais estanques, o Motocross é a base 
de tudo.

Em primeiro lugar porque podem começar 
muito cedo, a partir dos cinco anos. Isto foi uma alte-
ração que fizemos no último ano, permitir a atletas 
mais jovens tirar a licença desportiva e participar 
nas nossas provas – nos Infantis A. Anteriormente 
era após os seis anos. Com isto criámos um melhor 
desenvolvimento e uma melhor integração no 
desporto por parte dos miúdos.

É claro que nas camadas jovens as coisas têm 
vindo a evoluir progressivamente. Quando entrei 

para esta comissão em 2011 tínhamos um grande 
défice de atletas nessas camadas jovens, onde 
praticamente não havia competição. Não exis-
tia campeonato de Infantis A, tínhamos algumas 
competições de 65 cc (Infantis B) e, basicamente, 
estava tudo focado a partir dos Iniciados para a 
frente. Aquela fase inicial dos 5 aos 11 anos não 
estava desenvolvida. Temos o caso de um dos 
nossos melhores atletas, o Luís Outeiro, que quando 
chegou aos Infantis B não tinha outros atletas com 
quem correr, e tivemos de criar uma exceção para 
ele poder correr com os Iniciados.

Resolvemos então dar novamente oportunidade 
aos Infantis A e B de virem fazer provas. Começámos 
com troféus e depois campeonatos, primeiro no 
Motocross e que agora se estendem também ao 
Supercross.

M.P. – E hoje em dia, o que se está a fazer 
nesse sentido?

R.C. - Este ano as coisas mudaram um pouco, 
porque alterámos o formato do campeonato na-
cional, como irei referir mais à frente. Se antes 
tínhamos Infantis no programa das competições 
Elite, deixámos de poder ter por uma questão de 
horário. Há mais corridas e menos tempo. Passámos 
a ter apenas Iniciados e as classes seniores, agora 
com cinco mangas, e ressentimo-nos logo pelo 
facto de não termos os Infantis B nas competições 

nacionais. Faz falta eles estarem lá. Isto é algo que 
queremos mudar.

É óbvio que as classes juvenis têm de ser apoia-
das, e isto é algo que temos vindo a fazer até na 
vertente da formação. O Motocross é um desporto 
complexo, obriga a ter-se uma moto, com os seus 
diversos elementos mecânicos, obriga a uma ma-
nutenção do veículo, a um determinado tipo de 
equipamento… e muitas vezes os pais entram na 
modalidade com um conhecimento muito reduzido 
daquilo que é o Motocross. Vêm com os filhos para 
a modalidade e, se as coisas não correm da melhor 
forma, rapidamente abandonam, também porque é 
um desporto oneroso. Uma moto de iniciação com-
petitiva, de 50 cc, custa 3000 €, ou mais. São motos 
que exigem uma manutenção cuidada, que os pais 
tenham conhecimentos sobre o próprio veículo.

Tendo isto em conta, iniciámos este ano, em 
conjunto com a Escola de Motocross, algo que 
nunca tínhamos feito até aqui: seminários com 
os pais em algumas provas dos campeonatos re-
gionais, onde fazemos palestras, falando sobre a 
forma de estar na modalidade. Explicamos o que 
é o Motocross, as regras, a atitude positiva que se 
deve ter para com os jovens atletas, e também se 
fala um pouco sobre a mecânica, como deve ser 
feita a manutenção das motos, etc. Tudo para que 
as coisas se tornem mais fáceis, porque o Motocross 
tem os seus riscos, e os pais, quando estão a ver os 

AMPLIAR AS BASES
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Texto: Moto Portugal Fotos: F.M.P./Luís Duarte

filhos a correr, muitas vezes esquecem as regras, 
esquecem tudo… porque o foco principal são os 
filhos! Por isso é importante mostrarmos a forma 
de estar correta no desporto e isto tem sido muito 
valioso. Na primeira ação destas que fizemos este 
ano tivemos mais de 20 pais a participar.

Depois, temos tido também treinos de pre-
paração em provas do regional. Geralmente ao 
sábado e antes da prova aproveitamos uma pe-
quena parte da pista, seguindo um modelo que já 
é usado na academia do MXGP, fazemos um treino 
com monitor, mostramos as melhores técnicas, etc. 
Muitos deles não têm qualquer experiência em 
competição, vão correr pela primeira vez, e nesses 
casos insistimos um bocadinho mais com eles. Este 
acompanhamento não se resume só ao sábado, 
passa também para o dia da corrida, em que os 
nossos monitores vão acompanhando os atletas, 
falando com os pais, tentando introduzir uma certa 
metodologia para que possam compreender da 
melhor forma o desporto.

É essencial hoje em dia ter muita massa crítica 
nas camadas jovens, obrigatoriamente. É por aqui 
que vamos ter mais atletas no futuro. Estamos a 
ressentir-nos agora de alguma falta de aposta nas 
camadas jovens há oito e mais anos atrás. O que 
acontece hoje é que temos bons pilotos numa 
determinada faixa etária, e depois temos um “gap” 
para aqueles pilotos que surgem do momento em 

que começámos a apostar mais na competição nas 
classes juvenis, e que agora estão a evoluir.

M.P. - Como funciona a Escola de Motocross?
R.C. - Neste momento, o acompanhamento 

que estamos a dar aos atletas que se iniciam é feito 
basicamente nessas ações nas provas do campeo-
nato regional que referi antes. Depois, temos os 
estágios, que já são dirigidos a atletas com alguma 
experiência competitiva e com objetivos interna-
cionais. Aí já estamos num nível completamente 
diferente, com acompanhamento em termos físicos, 
monitores, treinos específicos, etc.

Nós temos um orçamento que é o orçamento 
possível, e as provas internacionais têm os seus 
custos. Por isso, temos apostado em alguns atletas 
para fazer o Campeonato da Europa, três ou quatro 
por ano. Aqueles que têm alguma apetência e, 
claro, alguma capacidade financeira, porque não 
conseguimos suportar tudo a 100%. Existe sempre 
o problema de estarmos numa ponta da Europa, 
obrigando a que, para sair daqui e ir fazer uma 
prova a França, Itália ou Eslovénia, por exemplo, 
países que estão na nossa zona, tenha de se fazer 
deslocações dispendiosas e demoradas.

M.P. – Foi também feito um trabalho em 
relação aos Campeonatos Regionais, numa 
aproximação a competições que se disputavam 

de forma irregular, correto?
R.C. – Sim. Quando assumi esta comissão tí-

nhamos, a nível continental, dois campeonatos 
regionais com alguma expressão. O PentaControl a 
norte e o Troféu Rómoto. E depois existiam muitas 
competições irregulares, ou seja, realizadas fora da 
alçada da federação.

É claro que nós, como federação, nem somos 
polícias nem temos capacidade para andar atrás 
das dezenas de provas que acontecem por esse país 
fora. O que tentámos fazer, a partir de determinada 
altura, nas competições que eram organizadas como 
troféus ou campeonatos, que tinham alguém por 
trás, um promotor com capacidade organizativa, 
foi ir falar com eles, mostrar o que podemos fazer 
para os acompanhar e para lhe dar a estabilidade 
que eles não tinham. Porque a maior parte deles 
não tinham seguros, nem acompanhamento em 
termos de segurança, bombeiros, ambulâncias, 
etc. Tinham um conhecimento muito reduzido 
daquilo que era um caderno de encargos para 
uma prova de Motocross e uma ideia totalmente 
errada daquilo que a federação fazia.

Atualmente, um dos casos de sucesso desta 
federação em termos de campeonatos regionais é o 
MX Ribatejo. Começaram a fazer provas irregulares, 
numa zona em que captam muitos participantes, e 
rapidamente perceberam que, para manter aquela 
máquina a andar, bem oleada e sem problemas 
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Motocross

de maior, tinham de se juntar a nós. Isto obrigou-
-nos a um trabalho grande, inicialmente com um 
acompanhamento muito próximo daquilo que 
eles faziam em termos competitivos e organizati-
vos. Eram pessoas com uma paixão muito grande 
por este desporto, mas que desconheciam vários 
aspetos da modalidade. Hoje em dia, é óbvio que 
estão a fazer um grande trabalho, tendo provas 
sempre com mais de 100 participantes, algumas 
já se aproximando das duas centenas, o que não 
é fácil. Estamos a falar de um dia competitivo com 
cerca de 16 mangas.

Portanto, na zona Centro/Sul temos o MX 
Ribatejo, a norte temos dois, o Troféu Regional 
Norte e o Campeonato Regional Pentacontrol, e, 
ainda em termos regionais, temos as ilhas.

Temos tido campeonatos muito estáveis nos 
Açores nas últimas duas décadas, com um bom 
nível organizativo, e temos um delegado nos 
Açores que faz um excelente trabalho - que não 
é fácil, pois estamos a falar de uma realidade em 
que as deslocações entre ilhas são dispendiosas 
e difíceis. Nos últimos anos demos alguma força 
aos campeonatos de Ilha, que se realizam em São 
Miguel, na Terceira e este ano em São Jorge. Ou seja, 
temos três campeonatos de ilha, e o Regional dos 
Açores visitará cada uma das ilhas, com uma das 
provas locais a pontuar também para o Regional. 

A Madeira também esteve parada algum tempo 
em termos federativos, voltou há alguns anos a 
organizar provas do Campeonato Regional, várias 
provas com muitos participantes. Mas não é fácil or-
ganizar provas na Madeira, por isso há que dar valor 
a quem as organiza, porque nem todos os recursos 

estão disponíveis e é difícil obter autorizações.

M.P. – Quanto ao Nacional de MX, este ano 
houve alterações de formato. Qual é o balanço 
dessas alterações?

R.C. - O formato que tivemos durante cerca de 
dez anos (uma final MX1, uma final MX2 e uma final 
Elite a contar para as duas classes e para a Elite), veio 
substituir o tradicional formato de duas mangas por 
classe. O que começámos a constatar, nos últimos 
anos, foi a mangas (30 minutos + 2 voltas) em que a 
maior parte dos pilotos chegavam aos 20 minutos 
e não conseguiam andar mais. Por isso, decidimos 
implementar este ano as três mangas de 20 minutos 
+ 2 voltas para cada classe: duas de MX1, duas de 
MX2, e uma Elite com as duas classes.

Passámos a ter mangas mais curtas e mais inten-
sas, achando que era o formato ideal para o nosso 
campeonato. Mas, chegados ao fim da época, o 
balanço que faço é de que não é o ideal. Pensámos 
que íamos captar mais atletas, pois as mangas não 
eram fisicamente tão exigentes, mas o número de 
participantes reduziu-se.

Temos muitos pilotos a correr, talvez uns 70 em 
MX2 ao longo do ano, mas não fazem as provas 
todas. São poucos os pilotos que vão a todas as pro-
vas. Ou seja, atualmente, considerando a realidade 
económica do nosso Pais, considero demasiado ter 
oito provas de campeonato nacional disputadas 
de março a junho. Desta forma, ou passamos a 
ter as provas mais espalhadas pelo ano, para não 
sobrecarregar os pilotos em termos financeiros, 
ou, se as organizações quiserem manter as provas 
entre março e junho, teremos de ter no máximo seis 

provas e, eventualmente, introduzindo alterações 
ao formato, as quais estamos a estudar.

M.P. – E em relação ao Supercross. Concordas 
que existe alguma escassez de provas em rela-
ção aos anos de ouro da modalidade?

R.C. - O Supercross, para mim continua a ser 
uma incógnita. Porque são provas em que as orga-
nizações, trabalhando bem, conseguem ter algum 
encaixe financeiro e mesmo a ter a possibilidade de 
organizar duas provas com custos reduzidos. No ano 
passado, por exemplo, a Poutena bateu o recorde 
de espectadores, com quase 4000 dentro recinto. 
E julgo que nunca se andará abaixo dos 2000 por 
prova. Mas tem sido difícil arranjar organizações. 
Este ano conseguimos cinco provas, com o regresso 
de Vila Boa de Quires, mas nos últimos anos tivemos 
quatro. Muitas das organizações que realizavam 
provas de SX nos anos 90 desapareceram – só 
na zona do Ribatejo chegámos a ter cinco provas 
de Supercross. Algumas aproveitaram o encaixe 
financeiro do Supercross para concretizarem os 
seus objetivos, e depois saíram.

É certo que, nos bastidores, há um trabalho 
e um esforço de organização impressionante, 
mas o resultado é que temos campeonatos de 
MX e SX com um nível organizativo excelente. 
Existem alguns projetos na calha, um deles é Fernão 
Joanes, com o projeto de construção de uma pista 
de Supercross, que será mais uma organização 
para evoluir no nosso campeonato. Deveremos 
ter cinco ou seis provas em 2020, pois quero que 
o Supercross passe para um patamar diferente em 
termos de campeonato.

Há novos projetos na 
calha para o Supercross, 
prometendo mais 
provas em 2020



Lubrificantes i-Ride. Toda a nossa pesquisa pela sua paixão.
Eni i-Ride, a linha completa de lubrificantes específicos para as 2 rodas, que oferece a solução ideal para a cidade, 
para a auto-estrada ou off-road. Os lubrificantes i-Ride para motores a 4 tempos, são formulados com a tecnologia 
Eni Triple Tech. Graças a um sistema inovador de aditivação exclusivo da Eni, esta tecnologia permite a produção 
de lubrificantes de elevada performance, a máxima limpeza do motor que garante a proteção contra o desgaste e a 
oxidação.

www.sintetica.enilubes.com

Excelente performance
na estrada

ENI LUBRIFICANTES PARA MOTOS E SCOOTERS

Eni Triple Tech™ Technology

 oilproducts.eni.com
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O Campeonato Mundial de TrialGP voltou à Serra da Estrela, com Gouveia a testemunhar uma 
vez mais o domínio avassalador do campeoníssimo Toni Bou.

SEM PERDER UMA PROVA DO TRIALGP há 
mais de 12 meses - a última derrota sofrida foi no 
primeiro dia do G.P. do Japão em 2018 - o espa-
nhol Toni Bou voltou a mostrar o porquê de ser o 
dominador do Campeonato do Mundo de Trial há 
já mais de uma década. Com 12 títulos mundiais 
consecutivos, o piloto de Piera, na Catalunha, ven-
ceu de forma autoritária  a prova portuguesa do 
campeonato, desenhada junto à cidade de Gouveia. 
Com a Serra da Estrela como pano de fundo e ao 
longo das quinze fantásticas zonas de obstáculos, 
a quinta paragem do campeonato trouxe, pelo 
segundo consecutivo, cerca de sete dezenas de 
pilotos para uma ronda que se mostrou exigente 
devido às temperaturas elevadas que se fizeram 
sentir, mas que marcou igualmente pilotos e equi-
pas que não se cansaram de rasgar elogios à rara 
beleza das zonas de obstáculos que começam a 
tornar Gouveia uma das referência do Trial mundial. 
Vencedor no dia anterior da qualificação, que 
define a ordem de entrada em prova para a dupla 
passagem pelas quinze zonas de obstáculos do dia 

TONI BOU INVENCÍVEL

Mundial de Trial

Toni Bou na foto de família da organização desta ronda 
do Campeonato do Mundo de Trial em Gouveia
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Texto e fotos: Hype Communications

seguinte, Toni Bou assumiu o comando da prova 
desde a primeira passagem pelas zonas de obs-
táculos, somando um total de 15 pontos no final 
da primeira volta, reduzindo para apenas seis na 
segunda passagem para dilatar a sua margem face 
à concorrência. O Campeão do Mundo apenas por 
três vezes somou os cinco pontos máximos numa 
zona: a 12ª foi mesmo a “zona impossível” para Bou 
e todos os outros, exceto Jorge Casales, somando 
a penalização máxima em ambas as passagens e 
fechando o dia com 22 zonas sem qualquer pena-
lização para um total de 25 pontos de penalização 
- já que, aos 21 de observação, adicionou ainda 
mais quatro por ter excedido o tempo limite para 
cumprir a totalidade das zonas, uma vitória que o 
deixa mais perto do 13º título mundial consecutivo. 
“Foi uma prova muito dura. No geral, o fim de 
semana foi positivo, com um terreno que me 
agrada bastante. Tentarei chegar mais descan-
sado a França [próxima prova], pois se vencer serei 
campeão”, afirmou o piloto no final do dia e após 
mais um sucesso contundente neste campeonato. 
Com sete pontos de diferença na contabilidade 
final terminou Adam Raga. O piloto da TRRS es-
teve sempre no segundo posto, penalizando 
vinte pontos na primeira volta e 12 na segunda. 
Encerrou a contagem com 32 pontos, menos 4 
que Jeroni Fajardo, este a bater Jorge Casales, 
igualmente espanhol e o único que conseguiu 
ultrapassar sem a penalização máxima a impossível 
zona 12, mesmo assim perdendo três pontos. A 
encerrar os cinco primeiros ficou o primeiro 'não 
espanhol', o japonês Takahisa Fujinami com 40 
pontos de penalização, mais um apenas que Casales. 

Com estes resultados Toni Bou soma 120 pontos 
no campeonato, sendo Adam Raga o segundo com 
98 sendo que Toni Bou pode garantir o cetro já na 
próxima prova a realizar em França.

Em Trial2, a segunda categoria do campeo-
nato, foi espanhol Gabriel Marcelli que venceu 
pela segunda vez e recuperou de forma generosa 
para o comandante do campeonato, o italiano 
Matteo Gratarolla que foi apenas sétimo e viu a 
sua vantagem no campeonato ser reduzida para 
escassos três pontos, o que deixa a decisão do 
cetro bastante mais animada.

Emma Bristow foi novamente a vencedora 
na competição feminina, batendo a espanhola 
Berta Abellan e Sandra Gomez. A britânica soma 
por vitórias as três jornadas do campeonato já 
realizadas e lidera o Mundial com 13 pontos de 
vantagem. A competição feminina tem igual-
mente Trial2, onde estiveram quatro pilotos por-
tuguesas. Globalmente foi Vivian Wachs quem 
venceu na frente de Alice Minta e Lenna Volpe. 
Rita Vieira foi a melhor das representantes lusas 
ao fechar a competição na 11ª posição, três lugares 
na frente de Sofia Porfírio, que tinha sido a me-
lhor lusa na qualificação do dia anterior. Mariana 
Afonso foi a 15ª e Leonor Moreira a 16ª no final da 
dupla passagem pelas 15 zonas de obstáculos. 
A prova, que teve mais uma vez como centro nevrál-
gico o Parque da Senhora dos Verdes, fechou com 
a foto de família que juntou pilotos e elementos da 
organização e em ambiente de verdadeira festa, 
após mais um sucesso organizativo que deixou 
os promotores do campeonato, equipas e pilotos 
com desejo de voltar em 2020.

TRIALGP
1º  Toni Bou Montesa com 25 pontos
2º  Adam Raga TRRS com 32
3º  Jeroni Fajardo Gas Gas com 36
4º  Jorge Casales  Vertigo com 39
5º  Takahisa Fujinami  Montesa com 40

CLASSIFICAÇÃO FINAL
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EM JULHO, O CIRCUITO INTERNACIONAL 
DE MONTALEGRE estreou-se entre a elite mundial 
do Supermoto. A pista barrosã afirmou-se como 
um palco de eleição para a Taça do Mundo FIM 
da modalidade, com o francês Thomas Chareyre a 
bater o alemão Markus Class, conquistando assim 
a sua sétima coroa de Supermoto.

Num fim de semana de temperaturas elevadas 
dentro e fora da pista, o Circuito Internacional de 
Montalegre recebeu pela primeira vez uma compe-
tição mundial de motociclismo, numa organização 
da Câmara Municipal de Montalegre com o apoio da 
Federação de Motociclismo de Portugal e do Clube 
Automóvel de Vila Real. A Taça do Mundo FIM de 
Supermoto voltou a destacar a pista portuguesa 
no calendário do desporto motorizado, depois da 
reputação mundial conquistada com o Ralicross.

Um total de 25 pilotos de 10 nacionalidades dife-
rentes, entre os quais sete portugueses, disputaram 
a Taça do Mundo desta espetacular modalidade, 
que mistura o motociclismo de velocidade e o mo-
tocross. No sábado, o alemão Markus Class (Phoenix 
Racing Husqvarna) tinha ganho a Corrida 1, mas no 
domingo foi a vez do francês Thomas Chareyre (TM 
Racing Factory) não dar hipótese à concorrência, 
vencendo a Corrida 2 e a Corrida 3, em ambos os 
casos após forte réplica de Markus Class.

Com estes resultados, Chareyre confirmou o seu 
estatuto de grande estrela mundial do Supermoto, 
chegando ao sétimo título mundial em Montalegre. 
O francês foi acompanhado no pódio final por Class 
e pelo terceiro classificado, o compatriota Laurent 

Fath (MTR KTM Team). Já o francês Nicolas Cousin 
(Phoenix Racing Team Honda) é o novo detentor 
da Taça do Mundo Júnior, disputada por pilotos 
que tenham até 23 anos de idade.

Entre o pelotão de sete portugueses em prova, o 
regressado Cristiano Fernandes (Yamaha), Campeão 
Nacional de Supermoto por 10 vezes, mas que es-
tava sem competir na modalidade desde 2010, foi o 
melhor representante luso, no 16º lugar final. Nuno 
Rêgo (Rêgo Racing Husqvarna) foi 18º, o flaviense 
e ex-Campeão Nacional Nuno Pinto (Husqvarna) 
foi 19º, seguido por Sérgio Rêgo (Rêgo Racing 
Husqvarna) no 20º posto e pelo madeirense Hugo 
Silva (KTM) em 22º. Com alguns problemas físicos, 
Filipe Marques (FM Motos TM) e Ivo Grácio (GG 
Motos Honda) também dignificaram as cores de 
Portugal nesta Taça do Mundo FIM de Supermoto.

Para Orlando Alves, Presidente da Câmara 
Municipal de Montalegre, “o balanço desta pri-
meira edição é positivo, apesar de termos que, 
naturalmente, limar algumas arestas com o pro-
motor para o futuro. Depois dos automóveis, as 
provas mundiais de motos também entram para 
a história do Circuito Internacional de Montalegre, 
que continua a valorizar e promover o nosso ter-
ritório dentro e fora das nossas fronteiras”. Já o 
vencedor, Thomas Chareyre, destacou a sensação 
"incrível de vencer a Taça do Mundo depois de todo 
o trabalho que fizemos. Os pilotos não conheciam 
a pista de Montalegre, mas este circuito mostrou 
ter todas as condições para estar ao mais alto nível 
no Supermoto. Obrigado a todos pelo trabalho e 
pelo apoio.”

ESPETÁCULO EM MONTALEGRE

Supermoto Texto e fotos: Organização

O francês Thomas Chareyre (TM) foi o grande 
dominador da Taça do Mundo de Supermoto

A Taça do Mundo de Supermoto visitou Montalegre, levando a 
elite desta espetacular modalidade do norte do País. 
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ARRANCOU MAIS UMA TEMPORADA DO CAMPEONATO NACIONAL 
DE SUPER ENDURO, este ano  com a chegada de um novo patrocinador – a 
Lighthouse Portugal Properties – que dá o seu nome à competição.  A animar 
os sábados de verão, o Nacional de Super Enduro Lighthouse 2019 conta com 
cinco rondas - duas em julho, outras tantas em agosto e uma no derradeiro 
fim de semana de verão, em setembro – e percorre o País verdadeiramente de 
norte a sul, com provas em Fafe, Mação, Portalegre, Vila Boa de Quires e, pela 
primeira vez, com uma ronda no Algarve, a encerrar a época em Vila do Bispo.

O “prize Money” passa a ser de 2325 euros por prova e a época 2019 do 
Super Enduro Lighthouse vê, ainda, todas as provas serem contabilizadas no 
somatório das classificações finais. No âmbito da Escola de Enduro, a Comissão 
de Enduro da Federação de Motociclismo de Portugal irá igualmente apoiar 
um piloto na sua participação na categoria maior do Mundial da especialidade.

As provas desenrolam-se através de um sistema de mangas qualificativas 
e repescagens, com três finais por classe. As segundas mangas finais terão 
uma formação de grelha invertida e os tempos dos treinos cronometrados 
determinarão a ordem de partida das mangas de qualificação.

No final das mangas de qualificação, os quatro pilotos com os melhores 
tempos da classe Prestige irão discutir a Super Pole, que vale igualmente 
pontos para o campeonato.

Cada manga de qualificação apura diretamente 6 pilotos para as man-
gas finais, com estas a terem uma classificação pontual individual, sendo 
o vencedor da prova determinado pela soma pontual das mangas finais e 
Super Pole, no caso da classe Prestige. Em 2018, Diogo Vieira foi o vencedor 
do Campeonato, na frente de Luís Oliveira e Paulo Esteves, cabendo a Diogo 
Parente a primeira posição na Open, face a Filipe Oliveira e Manuel Moura.

A temporada de 2019 arrancou em Fafe e o vencedor das três finais Prestige 
foi o Campeão em título, Diogo Vieira, secundado nas duas primeiras corridas 
por André Mouta e na última por Paulo Esteves, enquanto Tomás Clemente 
subia sempre ao degrau mais baixo do pódio.

Na Open foi Ricardo Damil o grande dominador, fazendo também o pleno 
de vitórias; Norberto Teixeira, na 1ª final, e Carlos Burés, nas duas seguintes, 

ocuparam o degrau intermédio, com os terceiros lugares a serem distribuídos 
por Burés, Emanuel Costa e Gonçalo Sobrosa.

De Fafe o campeonato desceu para Mação, com Diogo Vieira a repetir a 
vitória em todas as finais. Diogo Ventura, a fazer a sua estreia no campeonato 
em 2019, foi sempre o segundo colocado, com Paulo Esteves igualmente a 
monopolizar o terceiro posto.

No Troféu Open o vencedor da primeira corrida, Ricardo Damil, não es-
teve presente e foi Carlos Burés quem subiu ao degrau mais alto do pódio 
nas três finais, assumindo igualmente o comando da classificação geral da 
categoria face a Gonçalo Sobrosa, o segundo em Mação também em todas 
as finais da Open.

Super Enduro Texto: M.P. / Gabinete Imprensa FMP Fotos: Pedro Meira

Diogo Vieira (21) na classe Prestige e Carlos Bures (3) 
na Open, eram os líderes das suas categorias ao cabo 
da duas primeiras ronda do Campeonato Nacional de 
Super Enduro - Lighthouse

Com cinco provas a disputar no verão, regressou 
o Campeonato Nacional de Super Enduro / Lighthouse.

A FESTA DO VERÃO
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Mototurismo

Concentração de Braga

SÁBADO É SEMPRE O MELHOR DA FESTA, com o encontro de Mini 
Honda a abrir a festa e a tarde a ser passada em amena cavaqueira ao som do 
DJ residente, que ia animando o recinto com boa música. Os jogos e algumas 
brincadeiras tradicionais ajudaram a passar a tarde soalheira. Mais para o final 
da tarde, o famoso “bike wash” ajudou a levantar a temperatura no recinto. 
Depressa chegou o jantar - e que saboroso estava, ajudando a retemperar 
as forças para o longo programa que se avizinhava.

Seguiu-se o passeio pela cidade, que, engalanada devido às festas joaninas, 
deu cor à longa caravana. Depressa se chegou ao recinto. Os Zekexperience 
abriram o palco com música para todos os gostos e feitios, a animar até à 
entrega de prémios aos clubes representados. E chegou então o ponto alto 
da festa. A DJ Olga Ryazanova toma conta do palco e, com uma entrada de 
cor e som, abre uma rave contagiosa na qual ninguém conseguiu ficar parado. 

Boa concentração, boa festa, que, sem o suporte incondicional da Câmara 
Municipal de Braga e demais apoios, não conseguiria ter esta dimensão. 
A propósito: em 2020 teremos a edição que celebra os 25 anos desta 
Concentração do Moto Clube de Braga e, pelo que ouvimos dizer, este ano 
foi só o aquecimento…

Foram muitos os amigos que fizeram questão, 
e bem, de gozar o programa que Braga preparou 
no parque de atividades radicais.

Concentração do Moto Clube Serra do Gerês
O MOTO CLUBE SERRA DO GERÊS organizou 

pela 15ª vez a sua concentração anual de motos, 
no emblemático e verdejante espaço adjacente 
ao Museu de Vilarinho da Furna, em Campo do 
Gerês. Grande festa das motos, com cada vez mais 
motociclistas e oriundos de terras distantes!

Este encontro tem vindo a crescer de ano 
para ano, fruto do trabalho de gente empenhada 
em, de forma simples e bem-disposta, trazer à sua 
terra cada vez mais motociclistas. A forma como 
cada um é recebido e são criadas as melhores 
condições para montar a tenda e viver bem 
de perto a festa, faz com que se palmilhem 
muitos quilómetros para aproveitar o convívio 
em ambiente familiar, no cenário maravilhoso do 

Parque Nacional da Peneda-Gerês. Não foi, por 
isso, surpresa ver muita gente do país vizinho, 
de França e dos Açores. Da ilha Terceira veio uma 
simpática caravana do clube “Os Meia Dúzia” 
que têm recebido muitos amigos do continente.

Nem mesmo a ameaça de alguma chuva 
- que não apareceu - demoveu as centenas 
de motociclistas, num ano que viu crescer os 
números de inscritos e de visitantes. As entradas 
são livres, o que também acaba por contribuir 
para ter o recinto cheio, contando-se uma 
vez mais com o importante apoio da Câmara 
Municipal de Terras de Bouro.

O fim de semana teve muita e boa música, 
bom entretenimento e passeios pela região. O 

ponto alto da concentração voltou a ser a entrega 
de prémios e lembranças no sábado à noite. 
Contou com a presença do Presidente da Câmara, 
entre outros representantes das instituições que 
apoiam o encontro e dos muitos clubes presentes. 
Foi clara a satisfação do Zé Costa, presidente do 
clube, visivelmente satisfeito por ver a “casa” 
cheia de gente. De facto, as muitas participações 
do clube nos encontros que vão fazendo pelo 
País tem dado os seus frutos.

Resta dar os parabéns ao Moto Clube 
Serra do Gerês pela forma como organiza a 
sua concentração e se preocupa em receber da 
melhor maneira os amigos, que há muito têm 
marcado na sua agenda este excelente convívio! 
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Texto e fotos: Comissão Mototurismo F.M.P.

Barreiro sempre em altas
MAIS UMA VEZ O MOTO 

CLUBE DO BARREIRO superou 
todas as expectativas, e a sua festa 
anual de motos foi de arrasar. 
Durante todo o fim de semana 
reinou a boa disposição e uma 
excelente camaradagem, num 
grandioso convívio memorável de 
motociclistas.

E este ano foi notório o aumento 
de participantes oriundos de clubes 
de norte a sul do País. De salientar a 
moldura humana visível em todas 
as zonas desta fantástica festa de 
motos. Sabemos que todo este 
sucesso se deve a uma organização 
super simpática, que recebe sempre 
os motociclistas de braços abertos, 
com muita amizade e alegria.

A Concentração decorreu de 
sexta a domingo e houve lugar para 
muito entretenimento, desde jogos 
tradicionais, ao Bike Wash, passeio 
pela cidade e animação com DJ 
permanente. Nos espetáculos de 
palco atuaram excelentes bandas: 

Bismark, Silver Grey e Tara Perdida, 
intercalando com shows de strip. 
Duas noites fantásticas que levaram 
ao rubro todos os participantes.

Obrigado ao Moto Clube 
do Barreiro pela sua dedicação e 
hospitalidade, por tudo o que fez 
para agradar aos motociclistas, 
pelo clima de animação que 
soube criar, com uma mistura 
de sons e luz que acabou por 
resultar num inesquecível fim de 
semana. Parabéns, desejamos 
que continuem a ter como lema 
o bem receber e a promover o 
motociclismo nacional e o seu clube 
com muito orgulho e sucesso.

O Moto Clube do Barreiro 
agradece aos seus sócios, amigos, 
patrocinadores e apoios oficiais 
- Câmara Municipal do Barreiro, 
Juntas de Freguesias do Barreiro 
e Lavradio, Bombeiros Sul e 
Sueste - toda a sua colaboração e 
contributo, essenciais para o sucesso 
da concentração.

O GRUPO MOTARD LOBO & COMPANHIA, de Vila Nova de Gaia, celebrou 
a sua 24ª concentração, com um excelente programa e tempo para muitas 
surpresas durante o fim de semana. Sexta foi o dia para abertura das inscrições, 
com programa bastante preenchido. Após o jantar, entraram em cena a banda 
Pedra e Cal, Nhpina e Jaque no Freestyle, e ainda Mike Vondy com a CBR tricolor, 
com o strip a encerrar o programa das festas.

No sábado, com a chegada de muitos amigos, a festa começou logo a 
aquecer com as catraias a dar banho às motos e a quem mais quisesse, um 
batismo aos novos membros e, ainda, o conhecido e farto lanche (aliás, comida 
foi coisa que não faltou). Após o faustoso jantar, a noite prometia com a banda 
“Offtime“, seguida dos freestylers da noite anterior e ainda uma nova esperança 
na arte de queimar pneu, Rui Armada, terminando com as curvilíneas miúdas 
que, mais uma vez, levaram a malta ao rubro, seguidas dos DJ.

No domingo teve lugar o tradicional passeio pela região, para aperitivo, 
seguido da missa para limpar a alma, rumando-se depois para o almoço e as 
despedidas.

O bem receber começa a ser uma imagem de marca dos Lobos, pois o 
que não faltou foi sempre boa disposição e tempo para receber um amigo. 
Uma boa concentração, para o sucesso da qual foi essencial a preciosa ajuda 
da Câmara Municipal de Gaia e demais apoios. 

24 anos a animar Gaia

RIACHOS VOLTOU A RECEBER a visita das motos, com a concentração 
do Moto Clube “Os Tesos do Ribatejo” a contar com a visita, já habitual, dos 
muitos amigos que vai fazendo pelo País e que fazem questão de não perder 
este excelente convívio.

A vila de Riachos, terra de tradições e festa brava, há muito que se habituou, 
através do seu moto clube, a receber de braços abertos a malta das motos. 

Este ano subiu o número de inscritos e de gente a acampar. Ótimo sinal, 
pois as condições são boas, pelo que é sempre bom ver que vem gente de 
mais longe participar e relaxar num fim de semana, à boa maneira ribatejana.

A sexta-feira foi mais vocacionada para as ricas tradições de Riachos. No 
sábado, aos jogos tradicionais seguiu-se substancial lanche. Após o jantar, muita 
e boa música, à nossa maneira, e os habituais shows de strip, compuseram a 
noite ventosa, mas muito animada, onde a boa disposição fez, como sempre, 
a diferença.

O passeio de domingo pela região e entrega de lembranças encerrou a 
concentração, já a pensar no próximo ano! O Moto Clube “Os Tesos do Ribatejo” 
está uma vez mais de parabéns por manter anualmente este convívio, trazendo 
à sua terra o pessoal das motos, que faz questão de estar presente, desfrutando 
da boa hospitalidade das gentes riachenses!

Riachos em festa
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Resultados Desportivos

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
9ª prova – G.P.  da Alemanha / Sachsenring

18º  Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato do Mundo de Ralis TT
2ª prova – Silk Way Rally

15º  Paulo Gonçalves (Hero)

Taça do Mundo de Bajas
3ª prova – Baja Aragón / Espanha

25º  Rita Vieira (Yamaha)
34º  Joaquim Rodrigues (Hero)

C.N. de Supercross – Jogos Santa Casa
1ª prova – Paço dos Negros

ELITE
1º/1º  Hugo Basaúla (KTM) SX1
2º/2º  Diogo Graça (Suzuki) SX2
3º/3º  Sandro Peixe (Suzuki) SX1
4º/4º  Renato Silva (Honda) SX2
5º/5º  Daniel Pinto (Kawasaki) SX1
6º/6º  Luís Outeiro (KTM) SX2
7º/7º  Carlos Alberto (Yamaha) SX1
8º/9º  André Sérgio (Yamaha) SX2
9º/10º  Gustavo Amaral (Kawasaki) SX1
10º/11º  José Iglésias (Kawasaki) SX1
11º/13º  David Silva (Honda) SX2
17º/8º  Hugo Santos (Honda) SX1
13º/12º  João Barcelos (KTM) SX2
12º/14º  Firmino Salazar (Husqvarna) SX1
16º/15º  Elias Rodrigues (Yamaha) SX1
15º/16º  Marco Silva (Yamaha) SX2
14º/17º  Pedro Rino (KTM) SX2
18º/-  Miguel Coelho (KTM) SX2

INFANTIS A
1º/1º  Leonardo Gaio (KTM)
2º/3º  Inês Madanços (Husqvarna)
4º/2º  Guilherme Gomes (KTM)
3º/4º  Rodrigo Mateus (KTM)
5º/5º  Luís Marques (KTM)

INFANTIS B
1º/1º  Tomás Santos (KTM)

3º/2º  Vasco Salgado (Yamaha)
4º/3º  Rodrigo Barros (Yamaha)
2º/5º  Fran Fernandez (KTM)
5º/4º  Bernardo Pinto (KTM)
6º/6º  Duarte Pinto (KTM)
7º/7º  Duarte Filipe (KTM)
9º/8º  Guilherme Alves (Yamaha)
10º/9º  Simão Caetano (KTM)
8º/12º  Dinis Sousa (KTM)
11º/10º  Miguel Caridade (Husqvarna)
12º/11º  Luís Moraes (KTM)

INICIADOS
1º/1º  Sandro Lobo (KTM)
2º/2º  Afonso Gomes (Husqvarna)
3º/3º  Tomás Alves (KTM)
4º/4º  Rúben Ribeiro (KTM)
5º/5º  Martim Maria (KTM) 
7º/6º  Martim Palma (KTM)
6º/7º  Alba Lopez (Yamaha)
8º/8º  Ândria Sousa (Yamaha)

2ª prova – Vila Boa de Quires
ELITE
1º/1º  Paulo Alberto (Yamaha) SX1
3º/2º  Diogo Graça (Suzuki) SX2
5º/3º  Adam Chatfield (Honda) SX1
7º/4º  Daniel Pinto (Kawasaki) SX1
4º/7º  Sandro Peixe (Suzuki) SX1
6º/6º  Renato Silva (Honda) SX2
9º/5º  Xurxo Ormeno (KTM) SX2
2º/15º  Hugo Basaúla (KTM) SX1
8º/8º  Luís Outeiro (KTM) SX2
10º/9º  Ricardo Freire (KTM) SX2
13º/10º  Marco Silva (Yamaha) SX2
12º/11º  David Silva (Honda) SX2
15º/12º  João Barcelos (KTM) SX2
14º/13º  Elias Rodrigues (Yamaha) SX1
16º/14º  Bruno Ruivo (Honda) SX1
11º/-  Gustavo Amaral (Kawasaki) SX1
17º/-  Oriol Casas (KTM) SX2
18º/-  Carlos Alberto (Yamaha) SX1

INFANTIS A
1º/1º  Leonardo Gaio (KTM)
2º/2º  Guilherme Gomes (KTM)
3º/3º  Inês Madanços (Husqvarna)
4º/4º  Luís Marques (KTM)
5º/5º  Belmiro Ribeiro (KTM)

INFANTIS B
1º/1º  Tomás Santos (KTM)
2º/2º  Fran Fernandez (KTM)
3º/3º  Vasco Salgado (Yamaha)
4º/4º  Bernardo Pinto (KTM)
6º/5º  Manuel Amado (KTM)
5º/6º  Guilherme Leandro (Husqvarna)

8º/7º  Dinis Sousa (KTM)
7º/8º  Guilherme Alves (Yamaha)
9º/9º  Gabriel Pinto (KTM)

INICIADOS
1º/1º  Sandro Lobo (KTM)
2º/2º  Afonso Gomes (Husqvarna)
3º/3º  Tomás Alves (KTM)
4º/4º  Rúben Ribeiro (KTM)

Camp. Nacional de Super Enduro Lighthouse
1ª prova – Fafe

PRESTIGE
1º/1º/1º  Diogo Vieira
2º/2º/6º  André Mouta
3º/3º/3º  Tomás Clemente
4º/4º/2º  Paulo Esteves
5º/5º/8º  Filipe Oliveira
7º/7º/4º  Diogo Parente
6º/6º/5º  Luís Silva
8º/8º/7º  Rui Fernandes
9º/9º/9º  Rita Vieira

OPEN
1º/1º/1º  Ricardo Damil
3º/2º/2º  Carlos Burés
2º/4º/4º  Norberto Teixeira
5º/5º/3º  Gonçalo Sobrosa
6º/6º/5º  Carlos Perez
4º/3º/-  Emanuel Costa
7º/8º/8º  Carlos C. Ferreira
9º/11º/6º  Bernardo Vots
8º/9º/10º  Arlindo Pinto
13º/10º/7º  Rui Marinho
12º/7º/11º  Celso Moreira
10º/13º/9º  Gonzaga Silva
11º/14º/13º  Carlos Ferreira
14º/12º/12º  José Pinto

2ª prova – Mação
PRESTIGE
1º/1º/1º  Diogo Vieira
2º/2º/2º  Diogo Ventura
3º/3º/3º  Paulo Esteves
4º/4º/4º  Filipe Oliveira
5º/5º/5º  Tomás Clemente
6º/6º/6º  Diogo Parente

OPEN
1º/1º/1º  Carlos Burés
2º/2º/2º  Gonçalo Sobrosa
4º/4º/3º  David Pinto
5º/3º/4º  Rui Marinho
3º/5º/6º  Bernardo Vots
6º/7º/5º  Carlos C. Ferreira
7º/6º/7º  Gonzaga Silva
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9º/8º/8º  Ricardo Martins
8º/-/-  Francisco Rodrigues

Campeonato Nacional de Trial
3ª prova – Gouveia

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

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

PROMOÇÃO 
1º  João Silva (JGas)
2º  Diogo Pereira (TRRS) 
3º  Mariana Valente (Oset) 
4º  Dinis Sá (Beta)
5º  Martim Reis (Gas Gas)

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

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

4ª prova – Barcelos
ELITE 
1º  Diogo Vieira (Jumatsu)
2º  Filipe Paiva (Montesa) 
3º  Bernardo Vots (Gas Gas)

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

PROMOÇÃO 
1º  Diogo Pereira (TRRS)
2º  João Silva (JGas)
3º  Mariana Valente (Oset) 
4º  Dinis Sá (Beta)
5º  Martim Reis (Gas Gas)

INFANTIS
1º  Manuel Inês (Oset)
2º  António Conde (Oset)
3º  Matias Mesquita (Oset) 
4º  Gonçalo Santos (Oset)
5º  Inês Maçãs (Oset) 
6º  Francisco Schreck (Oset)

INICIADOS 
1º  Mariana Almeida (Oset)

Campeonato Nacional de Velocidade
4º prova – Estoril II

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

SUPERSPORT 300
1º  Angel Dominguez (Yamaha)
2º  Vasco Esturrado (Kawasaki)
3º  Miguel Santiago (Yamaha)
4º  Isaac Rosa (Kawasaki)

PRÉ-MOTO3
1º  Marco Dias (Minarelli)
2º  Daniel Bento (Beon)
3º  Nuno Ribeiro (Beon)
4º  Rafael Saraiva (Moriwaki)
5º  Rui Afonso (Beon)
6º  Kiko Maria (Beon)
7º  Afonso Almeida (TL Moto)
8º  Marco Mateiro (MIR)

85 GP / MOTO4
1º  Nuno Ribeiro (BNS)
2º  Marco Mateiro (Conti)

MIR MOTO5
1º  Ivan Bolano
2º  Martim Jesus
3º  Pedro Afonso
4º  Manuel Branquinho

5º  Rodrigo Martins
6º  Rafaela Peixoto
7º  Lara Baleia

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

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

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SSP
1º/1º  Hélder Correia (Yamaha)
2º/2º  António Reis (Honda)
3º/3º  Francisco Monteiro (Yamaha)
4º/4º  Joaquim Boavida (Honda)

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

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

COPA DUNLOP MOTOVAL – CLASSE 1
1º/1º  Jaime Coelho (Kawasaki)
2º/2º  Diogo Queirós (Yamaha)
7º/3º  Henrique Gouveia (Yamaha)
5º/4º  Luís Branquinho (Kawasaki)
4º/5º  João Serzedelo (Triumph)
6º/6º  João Cruz (Suzuki)
3º/-  Ricardo Silva (Yamaha)
8º/7º  Fernando Merchan (Yamaha)
9º/8º  Márcia Reis (Honda)

COPA DUNLOP MOTOVAL – CLASSE 2
1º/1º  Tiago Cleto (Yamaha)
2º/2º  Tiago Pires (Suzuki)
3º/3º  Christophe Lajouanie
5º/5º  Sérgio Bruno (Kawasaki)
4º/10º  Rui Palma (Suzuki)
7º/6º  Nelson Cruz (Yamaha)
6º/7º  Pedro Dias (Kawasaki)
9º/8º  Carlos Fonseca (Kawasaki)
-/4º  Nuno Simões (Kawasaki)
10º/9º  Carlos Pinheiro (Suzuki)
11º/11º  Carlos Almeida (Yamaha)
8º/-  Christobal Comesana
12º/-  Andreia F. Gomes (Honda)



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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