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Miguel Oliveira: 
um mês de altos e baixos

Noticiario

O mês de agosto foi marcante para a carreira de 
Miguel Oliveira em MotoGP, tendo recebido uma 
RC16 100% oficial por parte da KTM, à qual o piloto 
português se adaptou de imediato, traduzindo 
as boas sensações em resultados. Depois de uma 
grande prestação na República Checa, que rendeu 
um 13º posto, Miguel Oliveira partiu para o G.P. da 
Áustria determinado em fazer melhor. E, com a KTM 
a “jogar em casa”, o facto é que o português ofereceu 
a si mesmo e à marca um grande resultado, com um 
excelente 8º lugar final que passou a ser a sua melhor 
classificação nesta época de estreia na classe rainha.

“Fizemos uma excelente corrida!”, diria no final 

o piloto da Tech 3. “O meu ritmo foi muito bom, à 
semelhança de ontem. Estou muito feliz com este 
resultado e com este primeiro top 10 para mim e para 
a equipa. Depois de todo o nosso esforço e dedicação 
em entender a moto, merecemos este resultado.”

No entanto, duas semanas depois, no G.P. de 
Inglaterra em Silverstone, e quando se preparava para 
arrecadar outro bom resultado, Miguel Oliveira sofreu 
uma queda devido a uma “entrada a pés juntos” de 
Johann Zarco. Do incidente resultou uma lesão num 
tendão do ombro direito, que o obrigou a ficar de fora 
nos testes de Misano, prevendo-se a plena recuperação 
para enfrentar a ponta final da temporada.
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Kiko Maria a subir em Espanha
Há corridas em que o mais 

importante não é cortar a meta. É 
chegar lá. Que o diga Kiko Maria, 
que teve um fim de semana de 
sacrifício para ser recompensado, 
no domingo, com a sua melhor 
classificação de sempre numa 
prova do campeonato espanhol 
de velocidade. 

No circuito de MotorLand 
Aragón, Kiko Maria foi o 
5.º a receber a bandeirada 
xadrez na sexta corrida de 
PréMoto 3 da temporada 
do agora denominado ESBK 
– Campeonato de Espanha 

Cetelem de Superbike 2019. E 
com os 11 pontos que arrecadou, 
subiu da 8ª para a 6ª posição da 
tabela.

“Excedeu todas as nossas 
melhores expetativas”, diria no 
final o jovem piloto do Moto 

Action Team, que se apresentou 
em Aragão com uma proteção 
especial no braço e na mão 
esquerdos, em consequência da 
queda que sofreu em julho, na 
prova do CNV no Estoril.

 “Nestas condições, ter 
chegado ao fim e pontuar foi 
excelente. Obrigado à equipa, 
que trabalhou arduamente para 
eu poder competir, aos meus 
patrocinadores, à minha família e 
aos meus apoiantes e seguidores. 
Sem o vosso apoio e incentivo, 
tudo teria sido mais difícil. 
Obrigado!”

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Regra geral é no Verão que 
mais quilómetros de moto 
se andam, mesmo num país 
como o nosso com condições 
privilegiadas para se usufruir 
das motos em todas as estações 
do ano, seja em lazer ou como 
instrumento de mobilidade. É, 
consequentemente, uma altura 
em que mais se evidenciam 
algumas das dificuldades, 
obstáculos ou mesmo injustiças 
com que os motociclistas 
se deparam no dia-a-dia. A 
Federação de Motociclismo de 
Portugal (FMP), durante todo 
o ano, cumpre o seu papel 
de apresentar os problemas 
e defender os interesses dos 
motociclistas junto das entidades 
oficiais, sempre com o intuito e a 
disponibilidade de colaborar para 
encontrar as melhores soluções.
A FMP é uma das poucas 
federações de motociclismo 
a nível internacional que não 
se limita a gerir a atividade 
desportiva, intervindo também 
nas questões relativas ao 
Mototurismo e à Mobilidade, 
através das respetivas 
Comissões. É a propósito destas 
considerações que vos convido a 
ler a entrevista que publicamos 
nesta edição, da série que temos 
vindo a efetuar percorrendo as 
diversas comissões que integram 
a FMP, e que este mês aborda 
precisamente estes temas.
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Regressos e estreias 
no Supermoto

Noticiario

O Supermoto voltou ao Kartódromo de Baltar 
e estreou-se em Montemor-o-Velho, em duas 
boas jornadas que serviram de promoção a esta 
modalidade tão espetacular.

Em Baltar, juntamente com o Nacional de 
Supermoto estiveram também os jovens pilotos 
do Velocidade 2020, igualmente em competição 
no asfalto do complexo atualmente gerido 
pelo ex-campeão nacional de Trial João Ribeiro 
e família. Mas foi naturalmente sobre a classe 
rainha que caíram as atenções, com Nuno Rego a 
assegurar a vitória na primeira corrida na frente 
de Luís Ferreira e Sebastian Gil. Uma vitória 
perfeita para Sérgio Rego que foi claramente 
superior à concorrência neste duelo de 
arranque, sendo que a classificação da segunda 
corrida foi dada como suspensa.

Na Mini-Velocidade os três primeiros em ambas 
as corridas foram exatamente os mesmos. Edgar 
Silvent foi o mais o mais rápido, com vantagem 
sempre confortável face a Eduardo Couto e Rafael 
Sousa, que com ele subiram ao pódio final. No 

Minimotard o 'signo' foi o mesmo e a vitória de 
Adelino Patronilho em ambos os confrontos foi 
sempre na frente de João Alexandre e Bruno 
Salreta, com diferenças mais reduzidas na 
primeira corrida da quente tarde que se fez sentir.

Em estreia no Kartódromo de Baltar esteve 
o Troféu Velocidade 2020. Na classe 1, onde 
competem as pequenas IMR 90, as vitórias 
foram divididas entre Pedro Matos e Henrique 
Morais, enquanto na classe 2, que divide a sua 
temporada entre kartódromos e autódromos, a 
vitória na primeira corrida do dia foi para Manuel 
Branquinho. Na segunda corrida já alinhou 
Afonso Fernandes – esteve ausente na primeira 
corrida – que acabou por vencer.

De Baltar o Campeonato Nacional de 
Supermoto rumou a Montemor-o-Velho, e foi 
junto ao Centro de Alto Rendimento que a 

modalidade fez a sua estreia na região. Depois 
de ser o mais rápido nos treinos cronometrados, 
Sérgio Rego manteve forte a aposta em levar 
para o encerramento do campeonato a decisão 
do mesmo e foi o mais forte na 1ª corrida, 
depois de um intenso duelo com Nuno Pinto. Na 
segunda corrida foi apenas sobre a bandeira de 
xadrez que se descortinou o nome do vencedor, 
sorrindo o sucesso novamente a Sérgio Rego 
com menos de 0,2s a separar o vencedor de 
Nuno Pinto, novamente segundo.

Em Montemor-o-Velho estiveram igualmente 
os pilotos do MiniMotard, com vitória de Bruno 
Salreta na primeira corrida. Na segunda manga 
Patronilho conseguiu bater Salreta na discussão 
pela primeira posição.

Na Mini-Velocidade foi David Dias quem 
venceu ambas as corridas.
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Noticiario

Diogo Vieira renova coroa de Super Enduro
Diogo Vieira continua invicto no Campeonato Nacional de Super Enduro Lighthouse e 
renovou o seu título nacional ao triunfar nas 3ª e 4ª rondas, em Portalegre e Vila Boa de 
Quires, quando faltava ainda correr a quinta e última jornada.

Em Portalegre foram 21 os pilotos que se inscreveram para a prova 
organizada pelo Grupo Motard Novo Milénio, em noite de calor e com boa 
adesão por parte do público da 'Cidade Branca' que se deslocou até ao 
Kartódromo alentejano, onde foi construída a pista que acolheu os pilotos 
nas classes Prestige e Open.

Campeão em título na disciplina e vencedor nas duas primeiras rondas 
do anos Diogo Veira (Yamaha) era de forma natural o grande candidato 
para subir ao degrau mais alto do pódio es depois de ter sido o mais rápido 
na Superpole foi precisamente no topo da hierarquia que fechou cada uma 
das corridas, derrotando por duas vezes Diogo Ventura (primeira e terceira 
finais), sendo que na segunda final foi Tomás Clemente quem secundou o 
piloto de Vila Nova de Gaia. A contabilidade final colocou Vieira, Ventura e 
Clemente no pódio, cabendo a Paulo Esteves o quarto posto na frente de 
Luís Monteiro.

Entre os pilotos da Open o espanhol Carlos Burés seguiu o exemplo de 
Diogo Vieira e assegurou a pontuação máxima em todas as três corridas 
da noite, cabendo a Gonçalo Sobrosa a segunda posição final depois de 
dois segundos lugares na primeira e terceira corridas e um terceiro posto 
na final intermédia. Norberto Teixeira foi quem trocou de posições com 
Sobrosa nas corridas e fechou a noite no degrau mais baixo do pódio.

A quarta prova teve lugar em Vila Boa de Quires, palco de mais uma 
jornada onde Diogo Vieira esteve sempre na frente da concorrência, 
vencendo na qualificação e nas três corridas para se sagrar de novo 
Campeão Nacional de Super Enduro. 
Atrás de Diogo Vieira a animação esteve nas mãos de Diogo Ventura 
e Tomás Clemente, tendo este conseguido mesmo bater Ventura no 
derradeiro duelo da noite, para terminar em terceiro a curtos quatro 
pontos do piloto de Góis no somatório final das três corridas. Ventura foi, 
assim, o segundo, num ano em que tem estado de forma mais regular 

neste campeonato, batendo o rival da Quinta do Conde.
Na Open foi Carlos Burés quem assinou mais uma vitória, sendo o 

melhor nas duas primeiras corridas, para no 'cair do pano' ser batido pelo 
regressado Ricardo Damil, que assim fechou a prova a escassos três pontos 
do rival, cabendo a Gonçalo Sobrosa o terceiro posto na frente de Norberto 
Teixeira e Bernardo Teixeira. De destacar a presença de 37 pilotos nesta 
penúltima prova do campeonato, que iria encerrar em Vila do Bispo na 
primeira prova da modalidade em solo algarvio.
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Mototurismo

A série de entrevistas aos responsáveis das comissões da FMP prossegue com o Mototurismo, dando 
a palavra ao presidente desta comissão, António Manuel Francisco, o "TóManel".

MOTO PORTUGAL – Esta é uma federação 
de motociclismo que se distingue um pouco da 
maioria das suas congéneres pelo mundo fora, 
uma vez que não gere apenas a atividade des-
portiva, mas também o motociclismo enquanto 
atividade de lazer, turística e de mobilidade.

TÓMANEL - A área do mototurismo está na 
génese da federação, pois em 1990, quando se 
pensou em fundar esta casa, a esmagadora maioria 
dos clubes que aderiram desde logo e se tornaram 
fundadores da, então, FNM, eram clubes de mototu-
rismo – os Moto Clubes de Sintra, de Faro, de Lisboa, 
do Porto etc -, e foram esses clubes que alicerçaram 
o começo da federação. Havia na altura outra fede-
ração e a parte do desporto estava ainda um pouco 
confusa (o Motocross, por exemplo, não passou logo 
para a FNM), algumas situações estavam ainda por 
resolver, pelo que foi o mototurismo que deu as 
bases para que a federação começasse a funcionar.

M.P. – Como se desenrolou esta estruturação 
do mototurismo?

T.M. - Basicamente, em 1990 havia para aí umas 
duas ou três concentrações de motos. O que fizemos 
desde logo foi trazer essas concentrações para o seio 
da federação, elaborar um calendário e fazer uma 
espécie de regulamento para concentrações, que, de 
um modo geral, estabelecia as condições que uma 
concentração tinha de oferecer aos participantes, 
em termos de casas de banho, zonas de sombra, 

zonas de descanso, etc. Criámos aí algumas regras, 
porque era um vazio que existia.

Estas bases foram o começo, o calendário foi-
-se desenvolvendo muito e tivemos uma fase em 
que as motos tiveram um grande incremento, na 
década de 1990, com a liberalização do mercado 
no final da década anterior. Houve um “boom” na 
venda de motos, proliferação de moto clubes pelo 
País todo, concentrações, moto-ralis – uma área que 
também dinamizámos – e, mais tarde, com alguns 
eventos próprios, como é o caso do Portugal Lés-
a-Lés, que já vai em 21 edições, ou do Dia Nacional 
de Motociclista, que começou em 1997.

Em suma, temos dado apoio ao incremento da 
atividade mototurística e, ao mesmo tempo, temos 
algumas atividades próprias onde, obviamente, va-
mos sempre buscar ajudas locais aos clubes, sejam 
federados ou não – porque, para aceitar a ajuda de 
algum clube, não colocamos a condição deste ser 
federado. São forças vivas das suas terras, em termos 
de motociclismo, e, se nos quiserem ajudar nas nossas 
atividades, são sempre bem-vindos.

M.P. - Chegámos a ter um calendário de con-
centrações muito extenso…

T.M. - Chegaram a ser setenta e tal concentrações 
na década de 1990. Tem havido uma seleção natural, 
a própria crise económica que se fez sentir com mais 
força em 2008 levou a que muitas concentrações 
desaparecessem, nesse ano e nos seguintes, mas 

aquelas que ficaram e conseguiram fazer uma boa 
gestão da crise cimentaram a sua posição, e neste 
momento temos bons eventos. E, mesmo assim, 
para a dimensão relativamente reduzida do País, 
temos muitas concentrações.

M.P. - O que é que um clube beneficia ao ter 
o seu evento inserido neste calendário mototu-
rístico da FMP e ao seguir estas linhas mestras?

T.M. - Em primeiro lugar, é o único calendário 
organizado. As pessoas sabem que no início do 
ano, ou no final do ano anterior, têm um calendário 
elaborado. Todas as outras concentrações, ao fim 
e ao cabo, acabam por tentar encaixar-se naquele 
calendário que é o oficial. Depois, enviamos os nossos 
delegados para ver o que se está a passar, se está 
tudo em condições, dentro do que temos como 
regulamento. Damos então um parecer às câma-
ras municipais, dizendo que aquele é um evento 
federado e que reúne as condições necessárias de 
segurança, higiene, etc.

M.P. - No fundo, é como uma certificação de 
qualidade?

T.M. - Exatamente. Depois, também em termos 
de promoção dos próprios eventos, temos os nossos 
canais onde as concentrações e os moto-ralis são 
devidamente divulgados. 

M.P. – A questão da Mobilidade insere-se no 

POR QUEM ANDA NA ESTRADA
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Texto e fotos: Moto Portugal / F.M.P.

âmbito desta comissão?
T.M. - A Mobilidade é uma comissão à parte. O 

que se passa é que quem tem dado a cara na defesa 
das questões relacionadas com a prática do motoci-
clismo, na vertente da mobilidade, são as mesmas 
pessoas que se dedicam ao mototurismo. Mas existe 
uma comissão de Mobilidade, com autonomia, que 
faz os estudos, relatórios de sinistralidade, etc. É uma 
pessoa que está muito habilitada para pegar em 
dados, trabalhá-los, cruzá-los e chegar a conclusões. 
Depois recebemos esses relatórios, que usamos como 
argumentos de defesa das nossas causas.

Obviamente a federação não pode entrar em ma-
nifestações de rua, os seus estatutos não o permitem, 
mas há outra organização, que não tem nada a ver 
com a federação, em que as pessoas que aparecem 
a dar a cara nessas ocasiões em que é preciso haver 
alguma movimentação de rua, são novamente as 
mesmas, a mesma equipa que organiza o Lés-a-Lés, 
o Dia Nacional do Motociclista, etc.

No fundo, o que se tentou fazer ao longo do tempo 
nessa organização, o GAM, foi, de norte a sul, arranjar 
pessoas ligadas às motos que tenham capacidade de 
liderança e de mobilização, e, na altura ideal, que se 
pense que será necessária uma sessão de rua, que 
venham para a estrada, que sejam pessoas conhe-
cidas e que se façam respeitar. É muito importante 
na organização destas manifestações que não caia o 
poder na rua, nem que sejam coisas feitas à toa. Porque 
facilmente se pode virar a opinião pública contra as 

nossas causas. Facilmente pode virar anarquia, e em 
Portugal temos essa experiência de manifestações, 
motorizadas, em que o facto de não ter existido uma 
liderança forte fez com que acabasse mal, como foi o 
caso da Ponte 25 de Abril nos anos 90. Quer queira-
mos, quer não, nós, enquanto motociclistas e numa 
manifestação de motociclistas, somos um alvo fácil 
de abater, temos de ter essa perceção.

As coisas têm-se feito com bom senso, usando 
as armas que são a nossa argumentação. Enquanto 
país democrático temos liberdade para fazer as 
coisas, mas também temos de respeitar, porque 
as manifestações obedecem a uma lei e têm uma 
forma de ser organizadas, e o que essa organização 
faz é cumprir exatamente com isso. A partir daqui 
acaba-se por ter as autoridades, neste caso a GNR 
e a PSP, completamente do nosso lado, até porque 
muitos deles andam de moto e sentem na pele os 
mesmos problemas que nós. Usamos da liberdade 
de nos manifestarmos, mas com civismo; e, basica-
mente, conseguimos tudo aquilo que reivindicámos.

M.P. - Quais são as frentes atuais em que se 
trabalha nesta área?

T.M. - Estamos neste momento com um dossier 
pendente, que é o das portagens. A grande questão 
atual é abrir a classe 5 para as motos. No fundo, é 
alargar aquilo que existe para a Via Verde, mas para 
todas as motos em geral, para todas as vias com 
portagem e com 50% de redução em relação ao 

valor atual, em vez dos 30% que se verificam agora 
para quem tem Via Verde. 

Essa é a nossa luta neste momento. Sabemos que 
era muito fácil ir fazer manifestações nesta altura, 
pré-eleitoral, mas também sabemos que, nesta 
altura, iriam prometer tudo e mais alguma coisa…

Estamos agora à espera de uma data para ser-
mos recebidos pelo Ministro das Infraestruturas. Ele 
sabe exatamente o que pretendemos, manifestou a 
vontade de nos receber para tratar deste tema, por 
isso penso que está bem encaminhado.

M.P. - E a questão das inspeções?
T.M. - Essa foi mais uma questão em que, se não 

nos tivéssemos colocado em linha para fazer face 
ao que se estava a passar, tínhamos tido mais um 
daqueles casos completamente disparatados, que 
era o de termos inspeções sem a mínima justificação. 
Estava tudo a ser feito em cima do joelho e sem ouvir 
os intervenientes. A única questão era tentar justifi-
car um negócio sem sentido, porque obrigaram os 
centros de inspeção a equipar-se sem que existisse 
uma regulamentação para a lei.

A argumentação base para avançar com a medida 
era a diminuição dos índices de acidentes. Isso foi 
facilmente desmontado, porque, segundo estudos 
feitos na Europa, apenas 0,3% dos acidentes com 
motos ocorrem devido a problemas mecânicos, 
sendo que, destes, a maioria são devidos a falhas 
com pneus – pneus carecas, ou um buraco na estrada 
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em que pneu rebenta. Por falha mecânica, é quase 
inexistente. Portanto, a medida em termos de custos 
face às mais-valias que trazia, não fazia sentido. De 
tal modo que, quem fez a lei, não viu que ia deixar 
a maior parte das motos de fora, como as 125 cc, 
que são mais de metade do mercado. A legislação 
previa motos com mais 250 cc, mas nem a categoria 
das “dois e meio” vão buscar, porque estas não têm 
250 cc, geralmente têm 248, 249 cc. Só iriam buscar 
as motos acima de 300, 350 cc, pelo que quem fez 
a lei nem sequer conhecia o mercado.

E quando os centros de inspeção e a associação 
do sector verificaram isso, pensaram “espera, com 
que motos é que vamos justificar o investimento?” 
O investimento para a inspeção de motos num 
centro pode ir dos 60 mil euros aos mais de 100 
mil. Ora, um centro de inspeções numa vila como, 
por exemplo, Portel, no meio do Alentejo, como 
é que vai justificar isto? Nunca. Neste momento a 
ANCIA, que é a associação dos centros, tem uma 
bota para descalçar, por isso é que, volta e meia, 
vêm novamente para os órgãos de informação 
– alguns que vão alinhando nesse discurso – e 
voltam à carga com a necessidade das inspeções 
às motos que, está provado, não é minimamente 
justificável. Tanto que o próprio Governo acabou 
por voltar atrás, quando disse que eram necessárias 
inspeções por ter havido mais acidentes em 2018 
que em 2017. De facto, o ano de 2018 não correu 

lá muito bem, mas existe justificação para isso. 
Foi um ano em que choveu muito pouco, foi dos 
anos em que menos choveu desde há vários anos, 
por isso andou-se mais de moto e as hipóteses de 
acidentes aumentaram. Ao contrário de 2017 que 
foi precisamente o oposto. Este ano tem corrido 
muito bem, os índices de acidentes nas motos têm 
baixado, contrariamente aos peões e automobilistas 
em que a sinistralidade aumentou.

M.P. – E a lei dos rails, tem sido cumprida?
T.M. - A lei dos rails prevê a proteção dos rails 

em obras novas. Se houver uma via nova, tem de 
estar integralmente protegida. As vias mais antigas 
que a lei, mas que sejam intervencionadas e onde 
haja colocação de rails, esses rails também têm de 
ser protegidos. Nas vias não intervencionadas, mas 
onde existam curvas consideradas zonas perigosas, 
essas zonas também têm de ser protegidas. Em 
Portugal fomos pioneiros na proteção dos rails e 
continuamos a ser. Vamos aqui a Espanha e isso só 
sucede em algumas províncias e em zonas pontuais.

M.P. – Passamos a outro tema, o Lés a Lés. 
Achas que este evento ajudou a mudar a perceção 
que a população em geral tem dos motociclistas?

T.M. - O Lés-a-Lés é uma grande bandeira do 
motociclismo nacional neste momento, não só a 
nível interno como também internacionalmente. 

É um evento de referência em termos de mototu-
rismo. Obviamente que veio crescendo ao longo 
dos anos, nós começámos o Lés-a-Lés com 110 ou 
120 motos, agora temos para cima de 2000. Tem 
crescido a todos os níveis, também em termos de 
parque de motos, nota-se agora muito poder de 
compra naquele evento. Há quem compre moto de 
propósito para ir ao Lés-a-Lés, por vezes há malta 
que nos assusta, porque aparece gente com muito 
pouca experiência. Aconselhamos sempre a ter-se 
calma, não é uma corrida, é um passeio, mas por 
vezes há sempre situações de algum stress causadas 
precisamente pela inexperiência de muita gente de 
anda ali. Mas, por outro lado, as velocidades são 
reduzidas, e o facto é que nunca houve um acidente 
grave num Lés-a-Lés.

Tem sido uma bandeira do motociclismo porque 
atravessa o País por zonas onde, normalmente, o 
pessoal não viaja; embora este ano tenha sido um 
pouco uma exceção, porque decidimos fazer a costa 
de norte para sul, cruzando zonas turísticas. Mesmo 
assim, tentámos levar a caravana a visitar algumas 
praias e zonas um pouco fora das rotas turísticas.

E as coisas correm bem, é uma festa por onde 
passa. A título de exemplo, onde passa a caravana do 
Lés-a-Lés, em aldeias pequenas, os professores têm 
de dar feriado nas escolas, porque ninguém conse-
gue segurar os miúdos numa sala de aulas, estando 
as motos a passar constantemente durante cinco 
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ou seis horas. E vemos os miúdos cá fora, sentados 
ou empoleirados em muros, a aplaudir as motos. O 
mesmo se passa nos cafés, nas esplanadas… é uma 
festa em movimento.

M.P. – E agora esse conceito passou para o 
fora de estrada, com o Lés-a-Lés Off Road.

T.M. - Já vamos para a quinta edição do Portugal 
de Lés-a-Lés Off-Road, e foi um grande desafio em 
que nos metemos. São três dias em fora de estrada, 
mais de 300 km por dia, mas é uma grande aven-
tura. A malta está habituada a dar uma voltinha em 
fora de estrada ao fim de semana, faz 40, 60, 80 km 
e volta para casa. Outra coisa é fazer trezentos e 
tal… Tivemos uma adesão muito boa, inicialmente 
começámos por convidar aquelas figuras conheci-
das do TT, do Dakar, o Paulo Marques, o Bernardo 
Villar, o Rodrigo Amaral, o Bianchi Prata… todos 
eles vieram ao Lés-a-Lés Off-Road e continuam 
a vir. É um momento em que grandes figuras do 
todo-o-terreno nacional aproveitam para estar ali 
sem as pressões da competição, só mesmo para 
divertirem, voltarem a estar juntos e passarem alguns 
conhecimentos. Também é uma oportunidade que 
o comum motociclista tem para conviver de perto 
com aquelas figuras que nos habituámos a ver no 
Dakar há uns anos atrás e andar com eles de moto 
no mesmo percurso. 

Depois, temos toda uma diversidade de gente 

que gosta do todo-o-terreno. A um mês do evento 
estamos com 350 inscritos. O percurso é estudado 
para big trails, muito embora tenha sido colocado 
um bocadinho de “condimento” aqui e ali, num ou 
outro ponto do trajeto, e toda a gente se diverte.

M.P. – Haverá novidades para o ano?
T.M. - Estamos com um projeto que é o de alargar 

o conceito de Lés-a-Lés a outras regiões. É ainda um 
bocadinho prematuro, mas estamos seriamente a 
pensar em organizar um Lés-a-Lés na Madeira. E, 
possivelmente - estamos ainda a estudar -, também 
qualquer coisa como um Lés-a-Lés nos Açores. Mas, 
em princípio, queríamos arrancar com um Lés-a-Lés 
na Madeira já no próximo ano.

M.P. – E passando a fronteira? Nunca esteve 
na calha um Lés-a-Lés ibérico?

T.M. - Já pensei nisso, mas nessa altura a primeira 
coisa que fiz – já foi há alguns anos – foi perguntar 
aos espanhóis que estavam no Lés-a-Lés (hoje em 
dia cerca de 10% dos participantes são espanhóis) 
o que é que eles achavam de uma edição do L.a.L. 
a começar em Espanha e a terminar em Portugal, e 
todos eles foram contra. Não houve um único que 
achasse uma boa ideia. 

E nós tínhamos bons contactos em Espanha 
para o fazer. A ideia passava por fazer uma partida 
em Valladolid, porque é a região da concentração 

invernal dos Pinguins. Temos uma concentração de 
verão que é a maior da Europa, em Faro, e faríamos 
a ligação simbólica destas duas cidades.

Mas o comum motociclista espanhol não achou 
a ideia sequer exequível. Porque um dos problemas 
que se verifica em Espanha atualmente é a organi-
zação de eventos com muita gente. Estão limitados, 
pelas autoridades, a 800 motos num evento orga-
nizado em estrada. Tínhamos de ultrapassar esse 
handicap e, depois, tínhamos de ultrapassar muitos 
outros, porque existe muita autonomia nas regiões 
em Espanha. Só em termos de autorizações para 
passar de uma província para outra era terrível. Os 
próprios partidos ecologistas têm um peso muito 
grande, e havia muitas dificuldades em colocar um 
evento destes a funcionar.

M.P. - Ainda há muito por descobrir em 
Portugal?

T.M. - Claro que sim! Eu próprio e o Ernesto 
(Brochado), quando andamos nos reconhecimen-
tos, ficamos surpreendidos com sítios que nunca 
tínhamos descoberto ou por onde nunca tínhamos 
passado. E temos faixas do País que ainda não fi-
zemos. Por exemplo, sem ser junto à costa, nunca 
o fizemos de norte para sul numa perspetiva do 
interior; o que temos procurado é levar as pessoas 
um bocado para fora dos grandes centros, mais 
pelas zonas raianas. Há muito Portugal por descobrir.
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20 mil em Góis!
A 26ª EDIÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO GÓIS MOTO CLUBE, a segunda 

mais participada do calendário, contou este ano com cerca de 15 mil inscritos, 
a que se juntam mais cerca de cinco milhares de visitantes, para um total que 
rondou os 20 mil em mais uma grandiosa festa nas margens do Ceira.

Calhando por alturas da greve dos motoristas de transporte de matérias 
perigosas, e a consequente eventual dificuldade em dar de beber às montadas, 
não foi por isso que os motociclistas deixaram de dizer “presente”. Tanto mais 
que desde cedo a organização acautelou o abastecimento com a colaboração 
de uma gasolineira local.

Com uns mergulhos no dia a refrescarem os dias quentes que se viveram, 
à noite a temperatura voltava a aumentar com um elenco de luxo a nível de 
espetáculos e ao longo dos cinco dias da concentração (que apanhou o feriado 
do 15 de agosto, uma 5ª feira). Pelo palco passaram diversos DJs, e bandas 
do calibre de The Legendary Tigerman, UHF, Blasted Mechanism, Moonspell, 
para além da convidada especial Samantha Fox.

O Bike Show, que já vai na sua 21ª edição, voltou a ser de grande nível, 
, evento que acompanha a concentração de Góis há tanto tempo como o 
clássico passeio das Honda Mini Trail. 

Para o ano haverá certamente mais e melhor, o que implica um esforço 
cada vez maior por parte da bem oleada máquina organizativa, pois a fasquia 
qualidade está cada vez mais elevada. Até 2020!
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Texto e fotos: Comissão Mototurismo F.M.P.

Concentração de Vilar de Mouros
FOI NUM AMBIENTE DE 

DIVERSÃO e de grande simpatia, 
como já se tornou habitual, que o 
Grupo Motard de Vilar de Mouros 
realizou a sua XVI Concentração 
de Motos, no fim de semana de 16 
a 18 de agosto no largo do Casal, 
na margem do rio Coura, a poucos 
metros da Praia Fluvial das Azenhas.

A festa foi brutal e o Presidente 
Sandeu superou todas as suas 
expetativas, chegando-se a esgotar as 
inscrições, não só com participantes 
oriundos de todo o nosso País 
como, também, da nossa vizinha 
Espanha - não faltando a presença 
da população local que adora 
conviver com o pessoal das motos. 
De salientar a participação de muitos 
amigos de moto clubes e grupos 
motards de toda a zona norte do País, 
pois eram visíveis os mais variados 
dorsais, uma imagem soberba e de 
se elogiar. Este sucesso deve-se não 
só ao dinamismo, humildade e união 
deste grupo, mas principalmente 
ao caloroso acolhimento com que 
são recebidos todos os motociclistas. 
Durante todo o fim de semana reinou 
a boa disposição e camaradagem, 
num grandioso convívio em que 

foram servidas saborosas e fartas 
refeições e nos apresentaram um 
vasto programa de entretenimento, 
repleto de animações.

Nos espetáculos de palco houve 
lugar para o desfile tradicional de 
brincadeira das Motorfonas e atuação 
de fantásticas bandas, como o Doutor 
Assério, Calle del Ruído, Silver Grey e, a 
fechar a noite de sábado, a espetacular 
atuação da banda Pedra & Cal, 
intercaladas com shows de strip-tease.

Parabéns e obrigado ao Grupo 
Motard de Vilar de Mouros pela 
sua dedicação e hospitalidade, 
por tudo o que fez para agradar 
aos participantes. Desejamos que 
continuem a ter como lema a amizade 
e o bem receber, promovendo o 
motociclismo e Vilar de Mouros com 
orgulho e sucesso.

O Grupo Motard de Vilar de 
Mouros agradece a todos os seus 
sócios, amigos e patrocinadores, bem 
como aos apoios oficiais - Município 
de Caminha, Junta de Freguesia 
de Vilar de Mouros e Bombeiros 
Voluntários de Caminha – a sua 
valiosa colaboração, indispensável 
para que a concentração decorresse 
com sucesso.

PESO DA RÉGUA, também conhecida apenas por Régua, é uma cidade do 
norte de Portugal, sede de concelho, situada em Trás-os-Montes e banhada pelo 
rio Douro. E foi aqui, na capital da região demarcada que produz o célebre vinho 
do Porto, sob um calor abrasador e num ambiente de grande animação, que se 
realizou a VI Concentração do Moto Clube da Régua, entre 2 e 4 de agosto de 2019.

Esta é uma organização conjunta entre o moto clube e a Câmara Municipal de 
Peso da Régua, devido à excelente parceria instituída entre ambas as entidades, 
pois, durante todo ano, estas apoiam-se e colaboram em todos os eventos para 
que são solicitados. Uma mais-valia, não só para o motociclismo nacional como 
para a sua terra, que promovem e divulgam com dignidade e orgulho.

A festa foi fantástica e realizou-se num recinto na margem do rio Douro, entre 
pontes e junto às Piscinas Municipais, um agradável espaço com boas condições, 
que a organização soube gerir de modo a que tudo funcionasse na perfeição. De 
salientar a forte adesão da população local, que todos os anos espera ansiosamente 
pela realização da concentração para ver os vários modelos de motos e conviver 

com os muitos motociclistas presentes.
De sexta a domingo animação foi constante com um programa de 

entretenimento, completo e diversificado. Houve lugar à festa da espuma, Bike 
Wash e espetáculos de Freestyle protagonizados pelo piloto Paulo Martinho e, 
no palco, atuaram as excelentes bandas Renegados do Ritmo, Rockalady, Projeto 
Aparte e Pedra & Cal, intercalados por shows de Strip. Duas noites fantásticas que 
levaram ao rubro todos os presentes.

Está de parabéns o Moto Clube da Régua pela fantástica concentração que 
proporcionou. Desejamos que continuem a ter muitos sucessos e a alcançar 
todos os objetivos. Rápidas melhoras ao vosso Presidente.

O Moto Clube da Régua agradece a todos os sócios, patrocinadores - em 
especial ao Intermarché, Incar, Vindimar e MM Peças - e aos apoios oficiais, 
Câmara Municipal de Peso da Régua, União das Juntas de Freguesia de Peso da 
Régua e Godim, A. H. Bombeiros Voluntários de Peso da Régua e GNR, toda a sua 
colaboração e contributo, essenciais para que o sucesso do evento.

Festa nas margens do Douro
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Foi preciso esperar pela última manga do campeonato para encontrar o novo Campeão 
Nacional de Supercross Elite: Diogo Graça, a levar uma moto de SX2 ao título mais cobiçado.

Desde 1999 que nenhum piloto da classe 
agora denominada SX2 arrecadava o título ab-
soluto de Supercross, um feito agora conseguido 
por Diogo Graça (Suzuki), ao cabo de uma batalha 
travada mesmo até ao cair do pano.

Com cinco rondas em agenda, o Campeonato 
Nacional de Supercross – Jogos Santa Casa 2019 
arrancou em Paço dos Negros, com o traçado ribate-
jano a acolher o “Nacional” pela 12ª vez. Numa noite 
quente e com forte adesão popular, que mais uma 
vez não negou o conhecido apoio ribatejano à mo-
dalidade, foi Hugo Basaúla KTM) quem se colocou 
no degrau mais alto do pódio após duas excelentes 
finais Elite, com destaque para a segunda corrida 
onde aquele que era o campeão nacional em título 
teve que se empenhar para bater Diogo Graça.  
Na primeira final Elite, Basaúla arrancou na frente 
e rapidamente ganhou vantagem face à concor-
rência, batendo as Suzuki, respetivamente das 
classes SX2 e SX1, de Diogo Graça e Sandro Peixe. A 
segunda corrida foi bem mais animada e, depois de 
Gustavo Amaral ter colocado a bandeira brasileira 
na lista de melhores arranques do campeonato, 
Basaúla e Graça passaram para a frente e iniciaram 
uma luta pela vitória que durou até à bandeira de 

INCERTEZA ATÉ FINAL
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Texto: Gab. Imprensa F.M.P./M.P. Fotos: Luís Duarte

xadrez. Basaúla foi o primeiro com 3,5s de vantagem 
sobre Graça no final de empolgantes 19 voltas, 
cabendo a Sandro Peixe novamente a 3ª posição. 
Nos Iniciados Sandro Lobo (KTM) venceu ambas as 
corridas na frente de Afonso Gomes (Husqvarna) 
e Tomás Alves. Nos Infantis B foi Tomás Santos 
(KTM) quem venceu as duas mangas, o mesmo se 
passando com Leonardo Gaio (KTM) nos Infantis A.

Do Ribatejo subiu-se para Vila Boa de Quires para 
a 2ª ronda do ano. Com 570 metros de extensão, a 
pista da Aldeia Rotativa não sofreu alterações face 
ao visto aquando da última visita do campeonato, 
recebendo apenas as necessárias intervenções em 
termos de manutenção do traçado. Um traçado 
que na primeira final da noite viu Paulo Alberto 
(Yamaha) liderar a totalidade das 18 voltas reali-
zadas, batendo Hugo Basaúla por pouco mais de 
3s e com Diogo Graça na 3ª posição. Na segunda 
corrida tudo se alterou, apesar de ter sido Paulo 
Alberto novamente a vencer. Basaúla comandou 
na primeira volta, mas logo em seguida sofreu uma 
queda e foi forçado a abandonar. Alberto segurou o 
comando até à bandeira de xadrez. O piloto de Leiria 
foi secundado por Diogo Graça e Adam Chatfield. 
Mais uma vez estiveram em pista os pilotos 

Iniciados, com vitória de Sandro Lobo na frente 
de Afonso Gomes e Tomás Alves, sendo que no 
pódio dos Infantis B terminaram Tomás Santos, 
Fran Fernandez e Vasco Salgado. Nos Infantis A, 
Leonardo Gaio foi igualmente o vencedor de ambas 
as mangas, fechando sempre na frente de Guilherme 
Gomes e Inês Madanços.

A terceira jornada teve lugar na região da 
Bairrada, num traçado com fortes tradições na 
modalidade, com a realização da 40ª corrida de 
Supercross na Poutena. Foi mais uma vez forte a ade-
são popular, com o público a acorrer em massa à Pista 
Nelson Alves. Cinco mil espectadores pintaram de 
cores vivas o cenário desta terceira prova do campeo-
nato, animando os duelos travados em todas classes. 
A noite da Poutena viu Paulo Alberto ser novamente 
o vencedor, mas trouxe um terceiro comandante à 
classe Elite: depois de Basaúla e Graça, foi Sandro 
Peixe quem assumiu o degrau mais alto da classifi-
cação geral do campeonato nacional. Moralizado 
por uma época onde tem estado em elevado ní-
vel, Paulo Alberto tomou de assalto a técnica pista 
Nelson Alves, dominando a primeira final na frente 
de Sandro Peixe e do espanhol Xurxo Prol, pódio que 

se repetiu na segunda final. Sandro Lobo manteve 
a invencibilidade nos Iniciados, tal como Tomás 
Santos nos Infantis B e Leonardo Gaio nos Infantis A. 
Na semana seguinte foi a pista de Arões, perto de Fafe, 
que recebeu pela 18ª vez a caravana do Campeonato 
Nacional de Supercross, para a quarta ronda do ano. 
Como é hábito viveu-se uma intensa noite de SX, 
onde o melhor foi Paulo Alberto, pela terceira vez 
consecutiva. Depois de ter sido o mais rápido na 
Flying Lap ao bater Adam Chatfield e Sandro Peixe, 
Alberto viu Sandro Peixe ser o mais rápido na fase 
inicial da primeira final da noite, mas na quarta volta 
assumiu o comando do pelotão e foi sempre na frente 
que fechou as 19 voltas realizadas aos 600 metros da 
pista minhota, mesmo depois de ver o motor da sua 
moto “calar-se” a duas voltas do final. Sandro Peixe 
foi segundo na linha de meta, batendo Diogo Graça. 
Na segunda corrida da noite a classificação final 
voltou a ser uma réplica da primeira, mas desta feita 
Paulo Alberto demorou mais tempo para ascender 
ao comando do pelotão, o qual agarrou apenas na 
8ª volta, passando para a frente de Sandro Peixe 
que seria de novo segundo no cair da bandeira de 
xadrez. Diogo Graça voltou a bater Chatfield, ao 
qual retirou o lugar no pódio a cinco voltas do final, 

Leonardo Gaio (44) triunfou entre os Infantis A (em 
cima) e Sandro Lobo (311) arrecadou o título de 
Iniciados (em baixo)

O Campeonato teve 
vários comandantes 

na classe Elite, de 
Hugo Basaúla a Paulo 

Alberto e Sandro 
Peixe, mas acabou 

por ser um piloto da 
classe SX2, Diogo 

Graça, a conquistar a 
placa nº1
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com o piloto da Suzuki a arrecadar a uma prova do 
fim o título de SX2, e quando discutia ainda a coroa 
da classe Elite.

Nos Iniciados, Sandro Lobo, Afonso Gomes e 
Tomás Alves foram os três ocupantes do pódio 
depois de fecharem pela mesma ordem as duas 
corridas realizadas.  Tomás Santos, Fran Fernandez 
e Vasco Salgado foram os três primeiros em Infantis 
B, sendo Tomás Santos que está no topo da classi-
ficação do campeonato. Nos Infantis A é Leonardo 
Gaio que segue o mesmo “guião” de Lobo e Santos, 
para manter a invencibilidade ao bater em ambas 
as corridas Guilherme Gomes e Inês Madanços. 

O cair do pano sobre a época 2019 do 
Campeonato Nacional de Supercross – Jogos 
Santa Casa foi no traçado de Lustosa, perto de 
Lousada.Na quinta visita do campeonato a esta pista 
e com a ausência de Paulo Alberto - vencedor de 
todas as três rondas anteriores - era Sandro Peixe o 
primeiro da classificação geral Elite, antes daquela 
que foi a noite de todas as decisões no campeonato. 
Entre todos os presentes apenas Diogo Graça 
tinha já assegurado o cetro na categoria SX2 e, 
sem pressão, atacou decidido a ronda de fecho 
de época numa noite marcada pelo regresso de 
Ruben Fernandez às provas nacionais e também 
por nova presença de Adam Chatfield, pilotos que 
poderiam ter papel preponderante na decisão final 
do campeonato, que teria na luta entre Sandro 
Peixe e Diogo Graça o duelo decisivo.

Na Flying Lap o melhor foi Adam Chatfield, 
ao bater Ruben Fernandez e Sandro Peixe, dando 
assim o mote para as excelentes corridas que preen-
cheram a noite no Complexo Voltas & Rodas. No 
arranque para a primeira final foi Sandro Peixe 
quem assumiu o comando do pelotão na frente 
de Renato Silva e Adam Chatfield. A luta pelas 
primeiras posições fervia e na quarta volta era 
mesmo Renato Silva quem estava na frente, de-
pois de uma queda de Sandro Peixe ter levado 
o piloto ribatejano a descer ao 7º posto. Ruben 
Fernandez era apenas o 5º colocado no final da 
primeira volta, mas subia ao topo da classificação 
na quinta passagem, não mais largando a posição 
até ao final das 17 voltas realizadas. Adam Chatfield 
terminou na 2ª posição, com Diogo Graça a ser o 
3º, na frente de Sandro Peixe e a deixar a questão 
do título adiada para a derradeira corrida do ano. 
No arranque para a “corrida de todas as corri-
das” no campeonato 2019, foi Ruben Fernandez 
quem assumiu o comando da operações, mas, 
dependendo apenas de si mesmo, Diogo Graça 
sabia que apenas a vitória lhe entregaria um tí-
tulo histórico - desde 1999 que nenhum piloto 
“SX2” era Campeão Nacional Absoluto -, e foi isso 
mesmo que procurou quando, à quinta volta, 
saltou para a frente de Fernandez assumindo o 
comando da corrida. Sandro Peixe voltava a co-
meter erros e era 6º na terceira volta, tentando 
depois recuperar, mas sem o resultado desejado, 
pois fechou a corrida na quarta posição atrás de 

Fernandez e Chatfield, pilotos que não seguraram 
Diogo Graça, que fechou com quase oito segundos 
de vantagem para se sagrar mesmo Campeão 
Nacional Elite aos comandos de uma máquina 
de SX2. Um título com cinco pontos de vanta-
gem sobre Sandro Peixe ao cabo de uma corrida 
imprópria para cardíacos, como foram algumas 
deste campeonato. Diogo Graça sucede assim a 
Hugo Basaála e junta-se a Joaquim Rodrigues na 
muito curta lista dos pilotos que venceram com 
motos da agora denominada classe SX2. Sandro 
Peixe ficou com o primeiro lugar na classe SX1. 
A noite marcou igualmente o fecho do Campeonato 
Nacional de Iniciados, com Afonso Gomes a con-
seguir quebrar a invencibilidade de Sandro Lobo, 
que se sagrou Campeão Nacional. Lobo venceu a 
primeira corrida na frente de Gomes, mas a troca 
de posições no fecho da segunda corrida ditou a 
subida ao degrau mais alto do pódio para o piloto 
de Coimbra, cabendo a Tomás Alves a terceira po-
sição, eles que foram também os três primeiros do 
campeonato, com Lobo na frente de Gomes e Alves.

Nos Infantis B, foi Fran Fernandez quem venceu 
ambas as corridas, sempre na frente de Tomás 
Santos e Vasco Salgado. No campeonato Tomás 
Santos foi o vencedor na frente de Fernandez e 
Salgado. Nos Infantis A, Leonardo Gaio manteve a 
invencibilidade em noite de consagração, batendo 
Guilherme Gomes e Inês Madanços, precisamente 
aqueles que o secundaram na classificação final de 
um campeonato que terminou em elevado nível.

Em cima os Infantis A e, em baixo, os Infantis B, 
categoria em que Tomás Santos (47) assegurou o título 
nacional
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Resultados Desportivos Agosto

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
10ª prova – G.P.  da Rep. Checa /Brno

13º  Miguel Oliveira (KTM)

11ª prova – G.P.  da Áustria
8º  Miguel Oliveira (KTM)

C.N. de Supercross – Jogos Santa Casa
3ª prova – Poutena

ELITE
1º/1º  Paulo Alberto (Yamaha) SX1
2º/2º  Sandro Peixe (Suzuki) SX1
3º/3º  Xurxo Prol (KTM) SX2
4º/4º  Hugo Basaúla (KTM) SX1
7º/5º  Luís Outeiro (KTM) SX2
6º/6º  Renato Silva (Honda) SX2
8º/7º  Ricardo Freire (KTM) SX2
10º/8º  André Sérgio (Yamaha) SX2
9º/9º  Daniel Pinto (Kawasaki) SX1
12º/10º  Gustavo Amaral (Kawasaki) SX1
11º/11º  Carlos Alberto (Yamaha) SX1
13º/12º  Marco Silva (Yamaha) SX2
5º/-  Diogo Graça (Suzuki) SX2
14º/14º  Firmino Salazar (Husqvarna) SX1
16º/13º  Francisco Salgado (Kawasaki) SX1
15º/17º  Nuno Gonçalves (Sherco) SX1
18º/15º  Pedro Rino (KTM) SX2
17º/16º  Elias Rodrigues (Yamaha) SX1

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

INFANTIS B
1º/1º  Tomás Santos (KTM)
2º/2º  Fran Fernandez (KTM)
3º/3º  Vasco Salgado (Yamaha)
4º/4º  Bernardo Pinto (KTM)
5º/5º  Guilherme Leandro (Husqvarna)
8º/6º  Manuel Amado (KTM)
7º/7º  Dinis Sousa (KTM)
6º/8º  Guilherme Alves (Yamaha)
9º/9º  Gabriel Pinto (KTM)

INICIADOS
1º/1º  Sandro Lobo (KTM)
2º/3º  Tomás Alves (KTM)
5º/2º  Afonso Gomes (Husqvarna)
3º/4º  Rúben Ribeiro (KTM)
4º/5º  Martim Maria (KTM)

4ª prova – Fafe
ELITE
1º/1º  Paulo Alberto (Yamaha) SX1
2º/2º  Sandro Peixe (Suzuki) SX1
3º/3º  Diogo Graça (Suzuki) SX2
4º/4º  Adam Chatfield (Honda) SX1
6º/5º  Ricardo Freire (KTM) SX2
5º/6º  Renato Silva (Honda) SX2
8º/7º  Luís Outeiro (KTM) SX2
7º/8º  Pedro Carvalho (Yamaha) SX1
10º/9º  Daniel Pinto (Kawasaki) SX1
9º/10º  André Sérgio (Yamaha) SX2
11º/12º  Marco Silva (Yamaha) SX2
13º/11º  João Vale (Husqvarna) SX2
12º/14º  Pedro Rino (KTM) SX2
14º/13º  João Barcelos (KTM) SX2
17º/15º  Francisco Salgado (Kawasaki) SX1
16º/16º  Elias Rodrigues (Yamaha) SX1
15º/17º  David Silva (Honda) SX2

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

INFANTIS B
1º/1º  Tomás Santos (KTM)
2º/2º  Fran Fernandez (KTM)
3º/3º  Vasco Salgado (Yamaha)
4º/4º  Bernardo Pinto (KTM)
7º/5º  Manuel Amado (KTM)
5º/8º  Guilherme Leandro (Husqvarna)
8º/6º  Guilherme Alves (Yamaha)
6º/9º  Dinis Sousa (KTM)
9º/7º  Gabriel Pinto (KTM)

INICIADOS
1º/1º  Sandro Lobo (KTM)
2º/2º  Afonso Gomes (Husqvarna)
3º/3º  Tomás Alves (KTM)
4º/4º  Rúben Ribeiro (KTM)
5º/5º  Nuno Cunha (Kawasaki)

5ª prova – Lustosa
ELITE
1º/2º  Ruben Fernandez (Yamaha) SX2
3º/1º  Diogo Graça (Suzuki) SX2
2º/3º  Adam Chatfield (Honda) SX1
4º/4º  Sandro Peixe (Suzuki) SX1
6º/5º  Sérgio Fernandez (KTM) SX2
5º/6º  Oriol Casas (KTM) SX2
8º/7º  Pedro Carvalho (Yamaha) SX1
9º/8º  Luís Outeiro (KTM) SX2
10º/9º  Daniel Pinto (Kawasaki) SX1
11º/10º  Ricardo Freire (KTM) SX2
12º/12º  André Sérgio (Yamaha) SX2
14º/11º  Angel Luque (Husqvarna) SX2
7º/18º  Renato Silva (Honda) SX2

13º/14º  João Vale (Husqvarna) SX2
15º/13º  Carlos Alberto (Yamaha) SX1
16º/16º  Francisco Salgado (Kawasaki) SX1
18º/15º  João Barcelos (KTM) SX2
17º/17º  Elias Rodrigues (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  Rafael Ribeiro (KTM)

INFANTIS B
1º/1º  Fran Fernandez (KTM)
2º/2º  Tomás Santos (KTM)
3º/3º  Vasco Salgado (Yamaha)
4º/4º  Bernardo Pinto (KTM)
5º/5º  Manuel Amado (KTM)
7º/7º  Guilherme Leandro (Husqvarna)
6º/8º  Dinis Sousa (KTM)
9º/6º  Guilherme Alves (Yamaha)
8º/9º  Gabriel Pinto (KTM)
10º/10º  Gustavo Pitscheller (Yamaha)

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

Camp. Nacional de Super Enduro Lighthouse
4ª prova – Portalegre

PRESTIGE
1º/1º/1º  Diogo Vieira
2º/4º/2º  Diogo Ventura
3º/2º/4º  Tomás Clemente
4º/3º/3º  Paulo Esteves
5º/5º/6º  Luís Silva
6º/6º/5º  Filipe Oliveira
7º/7º/-  Nelson Rodrigues

OPEN
1º/1º/1º  Carlos Burés
2º/3º/2º  Gonçalo Sobrosa
3º/2º/3º  Norberto Teixeira
4º/7º/5º  Rui Marinho
7º/6º/4º  Carlos C. Ferreira
8º/4º/8º  Arlindo Pinto
9º/5º/6º  David Pinto
5º/9º/9º  Gonzaga Silva
6º/10º/10º  João Rafael
13º/8º/7º  Bernardo Vots
10º/11º/11º  Ricardo Martins
11º/-/-  Jorge Jesus
12º/-/-  José Santinhos

4ª prova – Vila Boa de Quires
PRESTIGE
1º/1º/1º  Diogo Vieira
2º/2º/3º  Diogo Ventura
3º/3º/2º  Tomás Clemente
4º/7º/4º  Paulo Esteves
5º/5º/6º  Filipe Oliveira
7º/4º/7º  Joel Vieira
6º/6º/5º  Luís Silva

OPEN
1º/1º/2º  Carlos Burés
2º/2º/1º  Ricardo Damil
7º/3º/3º  Gonçalo Sobrosa
3º/4º/5º  Norberto Teixeira
4º/5º/6º  Bernardo Vots
6º/7º/4º  Rodrigo Belchior
5º/8º/7º  Carlos C. Ferreira
10º/6º/9º  Arlindo Pinto
11º/9º/8º  Gonzaga Silva
8º/11º/10º  Rui Marinho
9º/10º/11º  Vítor Monteiro



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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