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Campeões em Portalegre
Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
O mês de Outubro assinalou 
o encerramento de três 
importantes Campeonatos 
Nacionais: Velocidade, Enduro 
e Todo-o-Terreno. A todos os 
novos Campeões Nacionais 
de motociclismo, aqui deixo 
os meus sinceros parabéns, 
congratulações que estendo 
também aos “miúdos” que tão 
bem representaram as nossas 
cores na Bélgica, na Coupe de 
l’Avenir, trazendo desta reputada 
competição de motocross juvenil 
mais um pódio para o livro de 
ouro da modalidade no nosso 
País. Parabéns!
Uma palavra também para o 
sucesso que constituiu a 5ª 
edição do Portugal de Lés-a-Lés 
Off-Road, evento em que demos 
seguimento à nossa campanha 
“Reflorestar Portugal de Lés-a-
Lés”, e sobre o qual podem ler em 
pormenor nesta revista.

Milhares de pessoas acompanharam de perto as 
emoções da Baja de Portalegre, a mais importante 
das provas nacionais de todo-o-terreno, que levou 
até àquele distrito alentejano cerca de 300 pilotos, 
repartidos pelas disciplinas de Moto, Moto 4 e SSV.

Os triunfos couberam a Pedro Carvalho nos SSV, 
Sebastian Bühler nas motos e Roberto Borrego nos 
Moto 4, sendo este último o único que selou com 
uma vitória o título nacional. Nas motos, bastou 
a Daniel Jordão o 5º posto para assegurar a coroa 
absoluta, enquanto a Pedro Santinho Mendes o 2º 
posto também serviu os seus intentos de conquistar 
o disputado campeonato dos SSV – que, nesta prova, 
contou com uma participação recorde de 1200 
concorrentes, entre eles muitos pilotos estrangeiros.

João Dias começou por ser o mais rápido no prólogo, 
mas nos 68 km que se seguiram entre o Gavião e Nisa 
impôs-se Victor Santos, na frente de Aristides Mafra 
e Luís Portela de Morais. No dia seguinte, com 344 
km ao cronómetro, a dupla Pedro Carvalho / André 
Guerreiro tomou as rédeas da prova após uma centena 
de quilómetros, assegurando uma vitória convincente. 
O 2º lugar de Pedro Santinho Mendes a 1m15s do 
líder, permitiu ao piloto de Évora sagrar-se campeão 
nacional. Na despedida do título obtido em 2018, 
João Monteiro fechou o pódio depois de uma notável 
recuperação. 

Entre as motos Sebastian Bühler (Husqvarna) 
começou logo por vencer prólogo e ser o mais rápido 
em SS1, domínio que confirmou no dia seguinte, 
cimentando a vitória final. Competindo com a Yamaha 
Rally idêntica à que vai pilotar no Dakar, o campeão 
António Maio terminou na 2ª posição à frente de Bruno 
Santos (KTM) e de Martim Ventura (Yamaha), que 
venceram as classes TT3 e TT1. O 5º lugar de Daniel 
Jordão foi suficiente para que o piloto da Yamaha 
se sagrasse campeão nacional – ele que, tal como a 
dupla Pedro Carvalho / André Guerreiro foram ainda 
os vencedores do prémio Road to Merzouga obtendo 
uma inscrição para a prova marroquina, fruto da recente 
parceria estabelecida entre o CNTT e o Rali Dakar.

Nos Moto 4 Roberto Borrego voltou a fazer 
história, batendo o seu próprio recorde de vitórias 
na Baja Portalegre 500 ao alcançar o 8º triunfo (e 5º 
consecutivo), sagrando-se ainda campeão nacional 
pela 6ª vez. Ruben Alexandre (Yamaha) foi o 2º 
colocado, seguido de André Carita (Suzuki). Na Mini 
Baja, que juntou duas dezenas de pilotos dos 10 aos 17 
anos, João Duarte foi o vencedor de uma prova onde 
foi secundado por Bernardo Passanha, tendo Alexandre 
Bastos terminado em 3º lugar. Entre as meninas Ândria 
Sousa, de 13 anos, foi a mais rápida, triunfando também 
na sua classe, o mesmo acontecendo com Rodrigo 
Alves entre os Moto 4.
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Daniel Jordão nas motos, Pedro Santinho Mendes nos 
SSV e Roberto Borrego nos quads são os novos Campeões 
Nacionais de Todo-o-Terreno.
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Noticiario

Após os títulos das Pré-Moto3 e Moto4 
terem sido decididos na etapa anterior, era 
grande a atenção sobre esta derradeira ronda 
do campeonato, com especial foco na luta 
agendada pelo título de Superbike. Ivo Lopes 
(BMW) e Pedro Nuno (Yamaha) tinham as 'contas 
para acertar' quanto ao resultado final do 
campeonato, mas, ao somar mais duas vitórias, 
foi mesmo Lopes quem revalidou a coroa que já 
tinha conseguido no passado ano.

Na primeira corrida realizada na tarde de 
Sábado, com a pista molhada, Ivo Lopes venceu 
com mais de 16s de vantagem sobre André Pires, 
com Romeu Leite a encerrar o pódio. Pedro 
Nuno foi forçado a parar para trocar de rodas 
quando a pista ficou mais encharcada e fechou 
a corrida no 14º posto. No Domingo e com o 
asfalto seco, Ivo Lopes voltou a ditar a sua lei, 
agora com apenas meio segundo de vantagem 
sobre André Pires, com Pedro Nuno em terceiro. 
Nas Superstock 600, cujo título ficou nas mãos 
de Dani Trelles (Yamaha), as vitórias foram para 

Ricardo Almeida na primeira corrida e Angel 
Dominguez na segunda. 

Com o título já assegurado nas Pré-Moto3, 
Kiko Maria voltou a vencer no asfalto do Estoril 
num dia onde a luta pela vitória nas Supersport 
300 estava igualmente em nível de elevada 
intensidade. Pedro Fragoso (Yamaha) ganhou 
e somou os pontos necessários para se sagrar 
Campeão na classe. Nas 85GP/Moto4 a 'estória' 
do título estava igualmente já contada e com 
nova vitória de Nuno Ribeiro o campeonato 
ficou ainda mais sólido nas mãos do jovem 
piloto. Nas Moto5 foi Ivan Bolano quem venceu e 
assegurou o título nacional.

A prova do Estoril encerrou igualmente as 
contas de todos os troféus. No Troféu ENI - Taça 
Luís Carreira, João Curva, mesmo ausente, 
garantiu a vitória na classe Open, o mesmo se 
passando com Ricardo Almeida nas Superbike. 
Fernando Mercier foi o vencedor em ambos 
os dias na Open e Pedro Dias nas Superbike. 
Nas Supersport foi António Reis quem venceu 

no Estoril e no Troféu, cabendo a João Vieira 
o primeiro lugar nas Sport. No animado e 
concorrido Troféu ZCup Luís Franco e Anselmo 
Vilardebó dividiram as vitórias, sendo Paulo 
Vicente o vencedor do Troféu.

Na contabilidade final da Copa Dunlop 
Motoval, Diogo Queirós e Ricardo Silva dividiram 
as vitórias na classe 1 no sábado e domingo, mas 
foi Jaime Coelho quem venceu na classificação 
global da competição. Na classe 2 Tiago Pires 
não precisou de pontuar no Estoril para se 
sagrar vencedor neste Copa Dunlop Motoval, 
com as vitórias a ficarem nas mãos de Sérgio 
Carbono no primeiro dia e António Geirinhas no 
domingo.

Num fim de semana onde estiveram 
igualmente em pista os pilotos do Campeonato 
FIM Superside o Nacional de Velocidade 
encerrou da melhor forma, após uma época 
onde, mais uma vez, a afluência de pilotos 
cresceu face ao ano anterior confirmando o bom 
momento da disciplina em Portugal.

Terminou no Estoril a edição 2019 do Campeonato Nacional de Velocidade, sendo 
conhecidos em definitivo os Campeões deste ano.

Ronda de consagração no CNV
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Portugal voltou a subir ao pódio na Coupe de l’Avenir, com um terceiro posto da 
formação nacional na classe de 85 cc.

RESERVADO AOS ESCALÕES MAIS JO-
VENS do Motocross, a Coupe de l'Avenir levou 
até Baisieux, na Bélgica, mais de uma centena 
de pilotos representando um total de 13 nações. 
Com três classes em pista, as cores portuguesas 
fizeram-se representar por nove pilotos, cabendo 
a Tomás Santos, Bernardo Pinto e Rodrigo Barros 
a participação nas 65cc; Sandro Lobo, Martim 
Espinho e Afonso Gomes defenderam as cores de 
Portugal nas 85cc e, na Open, o trio português foi 
composto por Abel Carreiro, Alexandre Marques 
e Renato Silva.

Com o apoio da Motoni, Polisport, AQD e ENI, 
o Portugal Motocross Junior Team enfrentou com 
natural ambição esta 48ª edição da prova, em que 
o terceiro lugar nas 85cc, há três anos atrás, tinha 
sido o melhor resultado de sempre dos pilotos 
nacionais nesta importante prova do motocross 
europeu - prova este ano realizada debaixo de 
condições exigentes do ponto de vista físico e 
técnico, devido à chuva que se fez sentir ao início 
do dia de corridas e que condicionou especialmente 
as primeiras mangas.

Entre o pelotão das 65cc a formação portuguesa 
fechou a contabilidade com o 10º posto final, um 
resultado muito positivo tendo em conta que os 
pequenos pilotos (Tomás Santos, Rodrigo Barros e 
Bernardo Pinto) fizeram a sua primeira participação 
na Coupe de l'Avenir. Tomás Santos foi 21º e 20º 
colocado, respetivamente na primeira e segunda 
manga, sendo que na primeira teve que recuperar 

LUSOS REGRESSAM AO PÓDIO

Coupe de l
,
Avenir 2019
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Texto: FMP Fotos: FMP e Organização

posições perdidas depois de um mau arranque. 
Rodrigo Barros foi 25º na primeira corrida e 28º na 
segunda, enquanto que Bernardo Pinto, a competir 
pela primeira vez além fronteiras, foi 31º na primeira 
corrida e 27º na segunda, sendo que a corrida inicial 
foi aquela mais marcada pela lama em pista.

Se os mais pequenos do pelotão cumpriram 
apenas duas mangas, os restantes pilotos, 85 e Open, 
tiveram que enfrentar um total de três corridas para 
decidirem o escalonamento final. Entre os mais 
velhos, classe Open, havia que tentar melhorar o 13º 
lugar conseguido pela equipa nacional no passado 
ano e, no final, esse objetivo foi plenamente ultrapas-
sado ao fecharem as contas na 7ª posição final. Aos 
comandos de uma 125cc com motor 2T Alexandre 
Marques foi 13º, 14º e 17º em cada uma das mangas, 
condicionando o resultado apenas na derradeira 
quando não assinou um bom arranque. Renato 
Silva teve igualmente prova de esforço naquela que 
foi a sua segunda visita à prova. Foi 21º, 20º e 22º, 
respetivamente, sendo que o terceiro elemento da 
equipa, o igualmente estreante Abel Carreiro, foi o 
31º colocado na primeira e segunda mangas, para 
concluir na 26ª posição a derradeira corrida.

Em grande destaque estiveram os 'endiabrados' 
miúdos das 85cc, a caminho da reedição do 3ª lugar 
de 2016. Sandro Lobo por pouco não conseguiu 
a primeira vitória lusa de sempre na Coupe de 
l'Avenir ao liderar quase toda a segunda manga, 
perdendo a vitória bem perto do final da corrida 
mas, mesmo assim, segurando um brilhante 2º 
posto final. Tinha sido 10º na primeira corrida e 
fechou a sua participação com um 19º posto final. 
Afonso Gomes esteve igualmente em destaque 
ao ser o 4º na primeira corrida - arrancou em 8º 
- fechando depois as corridas seguintes na 12ª 
e 17ª posições. Já Martim Espinho, que fechou a 
sua presença na Bélgica com o melhor arranque 
na derradeira corrida, foi 15ª, 23º e 10º, ajudando 
o Portugal Motocross Junior Team a regressar ao 
pódio das 85cc, o que aconteceu pela segunda vez 
na história da prova belga.

Um resultado fantástico para os jovens pilotos 
portugueses que, mais uma vez, mostraram todo o 
potencial do motocross nacional numa prova além-
-fronteiras realizada em condições muito exigentes, 
mas onde os portugueses mostraram toda a sua 
alma de guerreiros e vontade de vencer.

65 CC
1º  Bélgica  32 pontos
2º  Letónia 39 
3º  França 47 
4º  Grã-Bretanha 52 
5º  Alemanha 65 
10º  Portugal  121 
 
85 CC 
1º  Bélgica 24 pontos 
2º  Suécia 49 
3º  Portugal  70 
4º  França  95 
5º  Grã-Bretanha com 103 
 
OPEN 
1º  Noruega  37 pontos 
2º  Suécia 44 
3º  Bélgica  61 
4º  Grã-Bretanha 67 
5º  França   72 
7º  Portugal  133

CLASSIFICAÇÕES  FINAIS
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Supermoto

Este mês a Comissão da F.M.P. escolhida para a nossa entrevista foi o Supermoto.

O ‘ESTADO DA NAÇÃO’ no que respeita ao 
Supermoto foi o motivo para uma conversa com 
o responsável por esta Comissão na Federação de 
Motociclismo de Portugal, Serafim Nunes, que nos 
conta os planos para desenvolver esta modalidade, 
que ressurge agora de um período difícil.

MOTO PORTUGAL - O Nacional de Supermoto 
esteve duas épocas “desaparecido”, até 2015, e 
ressurgiu depois em moldes diferentes.

SERAFIM NUNES - Sim, o Supermoto voltou em 
2016 pelas mãos do clube Moto Galos de Barcelos, 
com a realização de um Regional Norte, um Regional 
Sul e uma final conjunta, a Taça de Portugal. No ano 
seguinte voltou a repetir este formato – Norte, Sul 
e Taça e, em 2018, regressou ao formato tradicional 
de Campeonato Nacional, que se mantém.

M.P. - E como é que tem decorrido este re-
nascer da modalidade? Como é que se está a 
reestruturar?

S.N. - Em termos de organizações mantemos a 
parceria com o promotor, o Moto Galos, e a maioria 
das provas ainda são organizadas por eles. Mas já 
temos outros clubes interessados em organizar 
também provas de Supermoto, o que é muito 
positivo. Até aqui eram apenas Portalegre (o G.M. 
Novo Milénio) e Chaves. Agora temos esses dois 

e, ainda, o Moto Clube de Coimbra – que no ano 
passado já organizou uma prova em Montemor-
o-Velho – e a Escuderia Castelo Branco. Ou seja, já 
não temos de ser nós a “pedir” para fazerem uma 
prova de Supermoto, são os próprios clubes que 
manifestam esse interesse.

M.P. - Quantas provas teremos para o ano?
S.N. - Este ano tivemos seis provas e em 2020 

queremos manter as mesmas seis ou sete, no má-
ximo.

M.P. - Nesta altura as classes juvenis têm 
sido as privilegiadas para apoiar o programa 
das provas, correto?

S.N. - Sim, estamos a apostar cada vez mais 
na formação, caso contrário, no futuro não tere-
mos pilotos nas classes seniores. No Nacional de 
Supermoto temos pilotos com 38, 40 anos, e podem 
contar-se pelos dedos de uma mão os pilotos com 
idades abaixo dos 30 anos. Queremos mudar esse 
paradigma, porque os mais velhos, por muito que 
tentem evoluir, quando vamos a corridas lá fora 
não estão em pé de igualdade com os outros na 
componente física. Os pilotos mais novos têm 
naturalmente uma maior margem de progressão 
e conseguem fazer uma prova sempre nos limites.

Estamos a apostar no Troféu de MiniVelocidade, 

as Polini ‘pocket bike’ de jante 10’’, que são as mais 
pequenas, em que os miúdos entram logo aos cinco 
anos e até aos dez anos. Depois passamos para o 
MiniMotard, com separação para os motores de 
2 ou 4 válvulas, porque a diferença de potência é 
significativa. Mas para o ano queremos aglutinar 
todas as classes numa classificação geral, para que 
possa ter estatuto de campeonato.

M.P. - E quantos pilotos temos tido em média 
por prova?

S.N. - Na MiniVelocidade o máximo que tivemos 
foram nove, e no MiniMotard andamos por volta 
dos 10, 11 pilotos. No Nacional de Supermoto ainda 
temos grelhas pequenas. Temos uma menina, a 
Beatriz, e têm aparecido alguns pilotos novos, mas 
as grelhas continuam a ter uma dezena pilotos ou 
pouco mais. 

M.P. - O que é que seria considerado uma 
grelha aceitável?

S.N. - 20 pilotos já seria uma grelha apetecível, 
até porque corremos em kartódromos e muito mais 
que isto pode causar confusão.

M.P. - O que se está a delinear para evoluir 
neste sentido? Quais são os planos para 2020?

S.N. - Na próxima temporada queremos que 

NOVAS METAS 
PARA ATINGIR EM 2020
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desapareçam algumas classes no MiniMotard, para 
contar para essa classificação geral. E, no caso do 
Nacional de Supermoto, se houver inscritos sufi-
cientes queremos criar uma classe de Supermoto 
Júnior, até para nos permitir levar também uma 
seleção júnior ao Supermoto das Nações. As mo-
tos serão até 250 cc a 4 tempos e ou até 144 cc a 
2 tempos, e dos 13 aos 16 anos de idade. O que 
será bom porque pode trazer miúdos que não têm 
hipótese com os “grandes” nem físico para andar 
de 450 cc, mas que de ‘dois e meio’ já andam bem.

Vamos também tentar fazer um estágio, com 
os juvenis e os seniores, chamando um piloto 
consagrado para ajudar a evoluir a técnica. E vamos 
manter a situação que a federação suporta, que é 
oferecer as licenças para os pilotos que praticam 
a modalidade pela primeira vez. E até aos 16 anos 
não pagam licença, isso já é prática da federação.

E, claro, queremos melhorar cada vez mais as 
organizações, melhorar as pistas e, também, ter 
mais tempo de pista. Atualmente temos o programa 
todo concentrado no domingo, e gostaríamos de 
começar ao sábado, se calhar fazer logo os treinos 
no sábado - pelo menos os livres, ou ambos, o que 
seria ótimo -, para no domingo, provavelmente, 
termos três mangas em lugar de duas, para os 
seniores e juvenis. Mas, nesta altura, ainda estamos 
a discutir isto com os pilotos.

• 
Calendário com 6 a 7 provas, a disputar de maio a outubro, idealmente com rondas em  
 Portalegre, Montemor-o-Velho, Castelo Branco, Poiares, Santo André, Chaves e Algarve.
• Participação no Supermoto das Nações com uma Seleção Sénior e outra Júnior.
• Realização de um estágio de Supermoto.
• Realizar uma prova intitulada Taça Nacional de Dirt Track
• Alterações nas classes e a passagem do MiniMotard a campeonato.
• Alteração na estrutura do programa das provas

Objetivos para 2020



8 MOTO

O Campeonato Nacional de Enduro CFL – Maxxis 2019 terminou em Marco de Canaveses 
e o Mini Enduro fechou as contas na Lousã.

COM O TÂMEGA por perto e com um traçado 
bem técnico e espetacular, o Motor Clube do Marco 
proporcionou a pilotos e equipas da caravana do 
Nacional de Enduro um encerramento da época 
de 2019 bem exigente e adequado ao momento 
da temporada. Uma prova que tinha tudo para ser 
perfeita mas que infelizmente ficou marcada pelo 
falecimento de um piloto – acometido por uma 
doença súbita no decorrer do segundo dia -, sendo 
a mesma interrompida de imediato.

Com o título absoluto por entregar e dadas as 
ausências de Luís Oliveira e de João Vivas, o duelo 
pelo lugar mais alto do enduro luso foi travado entre 
Gonçalo Reis e Diogo Ventura. Vencedor nas duas 
etapas anteriores do campeonato, Ventura foi nova-
mente o melhor em ambos os dias na ronda de Marco 
de Canaveses – liderança mais confortável no primeiro 
dia e, no segundo, subindo ao comando precisamente 
na última especial realizada antes da paragem da prova, 
após um arranque mais intenso de Hugo Basaúla, 

que voltou a fazer uma ‘perninha' neste campeonato.
Ao somar à quarta vitória do ano, Diogo Ventura 

acabou mesmo por se sagrar Campeão Nacional 
Absoluto face a Gonçalo Reis, terminando este 
último no degrau mais alto da classe Elite 1, en-
quanto Diogo Ventura acabava no topo da Elite 2.

No final da prova, Diogo Ventura resumiria 
esta ronda afirmando ter encaixado “muito bem 
a corrida desde o primeiro momento do dia de 
abertura. Ataquei logo desde o arranque e no final 

CAMPEÕES 
JUNTO AO TÂMEGA

Enduro

Nesta página: Diogo Ventura (52), campeão Absoluto e em Elite 2, Gonçalo Reis (1), Campeão em Elite 1, e Joana Gonçalves (364), a renovar o título de Senhoras
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das duas primeiras voltas tinha uma vantagem 
que me permitiu gerir e fechar com mais uma 
vitória. No segundo dia foi mais difícil, pois com a 
chuva foi complicado abrir as especiais devido aos 
regos terem ficado cheios de água, e tentei não 
cometer erros que pudessem estragar mesmo o 
campeonato. Ganhei o dia na derradeira especial 
e cumpri com o objetivo delineado.

Foi um título merecido e que é também fruto 
do trabalho de todas as pessoas que estão comigo, 
pessoas que se dedicam dia após dia e que também 
elas foram importantes para que alcançasse os 
meus objectivos.” 

Ausente nesta prova, André Martins foi o 
vencedor final na classe Open, após uma jor-
nada de encerramento em que as vitórias foram 
divididas entre Pedro Oliveira no primeiro dia e 
Rodrigo Belchior no segundo.

Entre os Verdes foi Nuno Gonçalves quem ven-
ceu em termos absolutos, após dois dias em que as 
vitórias ficaram, também elas, em mãos distintas. 
Rodrigo Luz assinou a terceira vitória do ano no 
primeiro dia, mas no segundo foi Frederico Rocha 
o mais rápido, também ele a conseguir o primeiro 
lugar pela terceira vez em 2019. Frederico Rocha foi 
o vencedor na classificação final da Verdes 1, Diogo 
Valença o melhor na Verdes 2 mesmo sem alinhar 
numa prova em que venceram Patrício Ribeiro e 
Cunha, respetivamente no primeiro e segundo 
dia. Na Verdes 3 Nuno Gonçalves manteve a inven-
cibilidade, fechando o ano apenas com vitórias.

Com três pontos de diferença entre os dois 
primeiros, ao campeonato de Veteranos foi igual-
mente decidido em Marco de Canaveses, onde os 
dois triunfos de Hélder Ribeiro não chegaram para 
anular a vantagem de Cláudio Belchior, segundo 
em ambos os dias para se sagrar campeão nesta 
classe. Nos Super Veteranos o 'histórico' Alcides 
Calçada não venceu - Francisco Mota foi o melhor 
em ambos os dias -, mas assegurou a primeira po-
sição final na classe, graças a dois quartos lugares. 
Na Youth Cup foi Frederico Rocha quem venceu 
globalmente, após dividir os dias com Rodrigo 
Luz, e, nas Senhoras, foi Joana Gonçalves quem 
renovou o título nacional.

Na sua oitava edição, o Enduro de Marco de 
Canaveses voltou a mostrar todo o potencial da 
região e a beleza das suas paisagens para acolher 
competições desta disciplina, com a organização 
do Motor Clube do Marco a mostrar-se mais uma 
vez em excelente nível.

NOTA DE PESAR
Em consequência do falecimento de um 

piloto no decorrer da derradeira prova do 
Nacional de Enduro, que se realizou em Marco 
de Canaveses, a direção do Motor Clube do 
Marco, organizador do evento, e o Júri de Prova 
decidiram parar de imediato a corrida, sendo 
igualmente canceladas as cerimónias de pódio.

O piloto terá sido vítima de doença súbita 
e, apesar de todos os esforços feitos pelo clube 
organizador da prova no rápido e eficaz so-
corro ao participante neste enduro, o mesmo 
veio a falecer no local.

À família enlutada a Direção da Federação 
de Motociclismo de Portugal apresenta as 
mais sentidas condolências.

Ainda antes do fecho no CNE em Marco 
de Canaveses, a vila da Lousã Havia recebido a 
prova de encerramento do Mini-Enduro 2019. 
Organizada pelo Montanha Clube e com um 
percurso sem grandes dificuldades e adequado 
a todos participantes, esta etapa final contou 
com quase três dezenas de pilotos em prova, 
debaixo de calor pouco comum para o período 
do ano.

O vencedor entre os Juniores foi Miguel 
Coelho, que bateu Bernardo Passanha por mais 
de 20 segundos, ficando Martim Carneiro em 
terceiro com 1m46s de diferença para o vence-
dor. Nos Juvenis foi muito reduzida a diferença 
entre os dois primeiros, com Vasco Severino 
e Francisco Ferreira a fecharem a prova com 
pouco mais de 1s de diferença entre ambos. 

Filipe Salgado ficou igualmente próximo, a 
escassos 2s de Severino, que subiu ao degrau 
mais alto do pódio.

Afonso Fonseca foi o vencedor nos Infantis, 
com pouco mais de 12s de margem sobre Simão 
Caetano e cerca de 30s para Francisca Duarte. 
Vasco Franzini foi o primeiro na Enduro Cup, 
batendo Ricardo Gomes e David Barros, que 
o acompanharam ao pódio por esta ordem.

Globalmente, Afonso Henriques foi o ven-
cedor nos Infantis, Filipe Salgado nos Juvenis 
e David Barros na Enduro Cup. Já nos Juniores, 
Bernardo Passanha e Miguel Coelho fecharam o 
ano com a mesma 'contabilidade' - duas vitórias 
e dois segundos lugares -, mas foi Coelho quem 
subiu ao primeiro posto final por ter ganho a 
derradeira prova, o fator de desempate.

Mini Enduro Jetmar na Lousã
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Foi a mais dura das cinco edições do Lés-a-Lés Off Road, mas por isso 
mais saborosa a chegada ao final de mais um evento de sucesso. 

FOI COM SOL E TEMPERATURA AMENA que 
Vila Pouca de Aguiar acolheu os mais de 350 moto-
ciclistas que, de 3 a 5 de outubro, cumpririam a 5ª 
edição do Portugal de Lés-a-Lés Off-Road, evento 
organizado pela Federação de Motociclismo de 
Portugal com percurso – maioritariamente em todo-
-o-terreno – traçado até Faro, e etapas intermédias a 
terminarem na Pampilhosa da Serra e em Coruche. 

Na véspera da partida, dia de verificações técnicas 
e documentais em pleno coração da vila transmon-
tana, houve tempo para a ‘primeira etapa’ da 3ª 
Campanha de Sensibilização Reflorestar Portugal 
de Lés-a-Lés, aposta forte do universo motociclístico 
na ‘educação’ das populações para a importância 
da plantação de árvores autóctones. Vantagens 
explicadas aos quase 300 alunos do Primeiro Ciclo 
do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, 
que ajudaram à plantação de um freixo (Fraxinus 
angustifolia) em pleno recreio. E, no meio da normal 

agitação dos mais petizes, a promessa de regressar no 
final de novembro, próximo do dia 23, Dia Nacional 
da Árvore Autóctone, aproveitando as condições 
climatéricas mais adequadas para entregar árvores a 
todos os alunos, professores e funcionários da escola 
para cada um plantar nos seus quintais e jardins.

Com ajuda do presidente da edilidade aguiarense, 
Alberto Machado, e da vice-presidente Ana Dias, 
foi dada aos miúdos uma interessante aula sobre 
a adaptação das árvores autóctones, falando do 
contributo para a redução do efeito de estufa, a 
maior resistência aos incêndios florestais comple-
mentada com a entrega de uma banda desenhada 
produzida especificamente para esta ocasião e 
contendo alguma informação mais ‘científica’ sobre 
as nossas espécies autóctones. ‘Aula’ com dupla re-
petição na quinta-feira, começando na Escola Básica 
D. Eurico Dias Nogueira, em Dornelas do Zêzere, às 
11 horas e continuando, durante a tarde (15 horas), 

na Escola Básica Escalada (Escola Sede), ambas na 
Pampilhosa da Serra, onde serão plantados dois 
sobreiros (Quercus suber).

No dia seguinte partiu-se para a primeira 
etapa da longa ligação que é o Portugal de Lés-a-
Lés Off-Road. Tempo para sentir as frias madrugadas 
outonais em terras transmontanas, da saída de Vila 
Pouca de Aguiar até às belíssimas paisagens escar-
padas do rio Corgo, aproveitando a antiga linha de 
CP, agora desativada; ocasião também para trans-
pirar nas difíceis subidas logo após a passagem do 
Douro, na Régua, cuja exigência impediu apreciar 
os vinhedos durienses, ou na Serra das Meadas, em 
Lamego; bem como para sentir a dureza acrescida 
pelo acelerada transformação do solo, com muita 
pedra solta que revela, ao longo de dezenas de 
quilómetros, as chagas causada pelos incêndios e 
pela plantação massiva de eucaliptais na zona centro.

O MAIS EXIGENTE

Portugal de Les-a-Les Off Road
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Texto: Gab. Imprensa Portugal de Lés-a-Lés Fotos:  Luís Freitas Carvalho

Pelo caminho os mais de 350 participantes 
tiveram outras ‘surpresas’, do pequeno ribeiro, com 
fio de água que é reflexo fiel do período de chuva 
escassa, mas com pedra escorregadia a exigir aten-
ção redobrada, sobretudo para os condutores das 
motos maiores, até aos oásis criados pela FMP, em 
Moura Morta, e pela Jomoto, no Caramulo. Locais 
onde era possível matar a sede, comer fruta ou 
bem recheadas sandes, além de contar as primei-
ras peripécias da aventura que vai levar a grande 
caravana internacional até Faro. Ocasião ainda 
para relaxar um pouco e apreciar paisagens des-
lumbrantes, com passagem literalmente acima das 
nuvens nos longos estradões nos parques eólicos. 
Pistas onde José Gama pode apreciar a eficácia da 
Kawasaki ZX130 R, a scooter que é a mais pequena 
moto da 5ª edição da longa travessia, em pelotão 
onde se misturam as grandes maxi-trails e as leves 
e ágeis enduristas.

Aventura para todo o tipo de motos e de con-
dutores, homens como mulheres. E que as algar-
vias Marta Sancho e Clara Andrade fazem questão 
de cumprir, “a um ritmo que permite apreciar as 
paisagens e ter grande diversão na condução em 
todo-o-terreno”, como aconteceu nos belíssimos 
troços de Arganil e Góis. Mais à vontade nos técnicos 
troços das serras de Monchique e do Caldeirão, 
prometem “aproveitar cada quilómetro da aventura 
em prol de grande diversão e companheirismo”, 
sobretudo na segunda etapa, entre Pampilhosa 
da Serra e Coruche, onde surgirão trajetos mais 
rápidos e menos massacrantes para as mecânicas 
como para o físico. Mas, para tratar destas maleitas, 
lá estão, no final de cada etapa, os mecânicos da 
Motoval e as terapeutas do Instituto de Medicina 
Tradicional, capazes de minorar as dores dos mo-
tociclistas, com massagens e outras técnicas de 
relaxamento e ‘reparação’ muscular.

O segundo dia ofereceu paisagens diversifi-
cadas, entre os verdejantes e frescos trilhos à saída 
da Pampilhosa da Serra com passagens junto ao 
rio Zêzere, aos troços de areia em pleno Ribatejo, 
mesmo antes da chegada a Coruche, passando 
pelos poeirentos e pedregosos caminhos da zona 
de Pedrogão Grande e Vila de Rei, massacrada pelos 
incêndios, marcaram a segunda etapa do Portugal de 
Lés-a-Lés Off-Road. Com exigência ampliada pelas 
temperaturas nada outonais, antes de um bom dia de 
verão, foram constantes os sorrisos dos mais de 350 
participantes que aceitaram o desafio lançado pela 
Federação de Motociclismo de Portugal. E, sempre 
com a mítica N2 por perto, tempo para variar entre 
os trilhos de todo-o-terreno e as deliciosas curvas 
da Estrada Património, a mais longa de Europa. Que 
o diga Rita Vieira, que, ainda com a participação no 
Trial das Nações bem viva na memória ‘não podia 
deixar de aceitar o convite da Yamaha para marcar 

O final das etapas 
era altura de 

recuperar, tanto para 
as máquinas como 
para os pilotos, nas 

mãos de profissionais 
especializados
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presença num evento aliciante, sem qualquer tipo 
de competição e onde o maior desafio é mesmo 
apreciar as paisagens de um Portugal tão variado e 
diferente do que estamos habituados a ver quando 
viajamos apenas pelas autoestradas.’ Aos comandos 
da novíssima Yamaha Ténéré 700, a campeã nacio-
nal de Trial e de Enduro e bicampeã mundial de 
Bajas (2014 e 2015) estranhou, ‘apenas um pouco, 
a diferença de peso para a WR250 F’ que utiliza no 
Nacional de Enduro, ‘numa moto que tem um motor 
fantástico, muito dócil e fácil de utilizar, encaixado 
numa ciclística que parece ter sido feita mesmo à 
medida deste evento.’

Bem ao contrário da surpreendente Harley-
Davidson criada a partir do modelo 883 de 2001 e 
modificada por Saul Rodrigues apenas com recurso 
peças originais da marca. Máquina que, contra muitas 
expectativas, ultrapassou sem dificuldades de maior 
todos os obstáculos, do piso bastante massacrante 
ao longo de muitos quilómetros como da areia 
na parte final do dia. Vá lá que os Oásis instalados 
pela FMP em Vila de Rei e pela Honda, em Ponte de 
Sor, ajudaram os mototuristas a recuperar forças 
e lutar contra o calor, seguindo viagem de forma 
rejuvenescida.

A 3.ª Campanha de Sensibilização Reflorestar 
Portugal de Lés-a-Lés voltou a marcar presença junto 
dos mais jovens e, agora, foi a vez da Escola Básica e 
Jardim de Infância da Erra, em Coruche, onde meia 
centena de alunos ajudou na plantação simbólica 
de um pinheiro-manso (Pinus pinea), reforçando 
‘estatuto’ Eco-Escolas, com uma participação bas-
tante ativa em ações de reflorestação.

No final, à chegada a Faro, os mais experien-
tes apontaram este edição como a mais exigente 
dos cinco Portugal de Lés-a-Lés Off Road reali-
zados. Mas a edição de 2019 não deixou de ter o 
condão de transformar em sorrisos toda a dureza 
encontrada ao longo dos quase 1000 quilómetros 
de ligação entre Vila Pouca de Aguiar e a ilha de 
Faro, com passagem pela Pampilhosa da Serra e 
Coruche. Depois das íngremes subidas em terras 
transmontanas e durienses e do calor que ampliou 
as dificuldades dos pedregosos pisos beirões no 
segundo dia, a 3ª etapa do evento organizado 
pela Federação de Motociclismo de Portugal ofe-
receu percurso mais rolante e menos massacrante 
em termos físicos. Mesmo se os longos e rápidos 
estradões alentejanos foram enquadrados por 
algumas passagens em areias ribatejanas, ainda 
na parte inicial, e pela tecnicamente exigente, mas 
sempre divertida, serra algarvia, já nos derradei-
ros quilómetros. Dia que começou bem cedo em 
madrugada muito fresca, com a mistura entre pó 
e nevoeiro a esconder paisagens bem bonitas e 
a criar acrescidas dificuldades na condução até 
Viana do Alentejo, dissimulando ainda algumas 
das armadilhas escondidas nos pisos arenosos, 
motivo de umas quantas quedas.

Ponto de paragem, o primeiro do dia, onde 
a Yamaha ajudou os resistentes aventureiros a 
recuperar as forças, antes do verdadeiro Alentejo 
onde vacas, ovelhas e outros animais se mostraram 
pouco incomodados pelo som dos motores de todo 
o tipo de motos. Como a improvável Triumph Street 
Scrambler, nunca antes vista nestas andanças, com 

que o lisboeta Paulo Mainha Cruz decidiu cumprir 
a estreia absoluta em todo-o-terreno, bem como a 
navegar, com resultado surpreendente, chegando 
ao final sem problemas de maior. E se, “nas subidas 
do primeiro dia ou nos longos troços de areia da 
2ª etapa custou um bocadinho.” já na derradeira 
tirada “tudo correu muito melhor, sobretudo na 
serra algarvia, mais técnica em termos de condução 
e bem entremeada com ligações em asfalto que 
permitiam descansar os braços.” Juntamente com 
o ‘compagnon de route’ Pedro Verde, na pequena 
Mash 125, chegou sorridente a Faro mesmo se bem 
necessitado do apoio terapêutico das técnicas 
do IMT – Instituto de Medicina Tradicional. Que, 
depois de três dias de tamanha solicitação, muitos 
sorrisos devolveram às mais de três centenas de 
participantes que completaram esta maratona 
mototurística, ganhando motivação acrescida pelo 
final bem junto à praia, em dia de temperaturas não 
muito longe de veraneantes 30 graus centígrados.

Prémio mais que merecido para todos os que 
aceitaram o desafio da FMP, bem avisados, desde 
o primeiro momento, pelo presidente da Comissão 
de Mototurismo, António Manuel Francisco, “das 
dificuldades do percurso, exponenciadas pela 
escassez de chuva nos últimos meses e pelas ele-
vadas temperaturas, contribuindo para tornar os 
pisos mais escorregadios e poeirentos, diminuindo 
a visibilidade e trazendo à tona muitas pedras.” 
Dureza que conferiu valor acrescentado ao di-
ploma entregue a todos os finalistas do Portugal 
de Lés-a-Lés Off-Road e aumentou desejos de 
regressar em 2020.

À direita, duas entre o "batalhão" das novas Ténéré 700 
inscritas pela Yamaha, aqui com Rita Vieira e o presidente 
da FMP, Manuel Marinheiro, à chegada de uma etapa

Portugal de Les-a-Les Off Road



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



Resultados Desportivos

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
15ª prova – G.P.  da Tailândia / Buriram

16º  Miguel Oliveira (KTM)

16ª prova – G.P.  do Japão / Motegi
12º  Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato do Mundo de Ralis TT
4ª prova – Rali de Marrocos

13º  Paulo Gonçalves (Hero)
15º  Joaquim Rodrigues (Hero)
22º  Mário Patrão (KTM)

Campeonato Nacional de Enduro - CFL
6ª prova – Marco de Canaveses

ELITE ABSOLUTO
1º/1º  Diogo Ventura (Honda) E2
3º/2º  Hugo Basaúla (KTM) E2
2º/3º  Gonçalo Reis (Gas Gas) E1
5º/4º  Diogo Vieira (Yamaha) E1
4º/6º  Tomás Clemente (KTM) E1
6º/5º  João Lourenço (Beta) E2
7º/7º  Manuel Teixeira /Beta) E1
8º/8º  Fernando Ferreira (Sherco) E2

OPEN
2º/1º  Rodrigo Belchior (KTM)
3º/2º  Ricardo Wilson (Gas Gas)
6º/3º  Gonçalo Sobrosa (KTM)
4º/6º  Fernando Sousa Jr. (KTM)
5º/5º  Nuno Freitas (KTM)
1º/-  Pedro Oliveira (Honda)
7º/7º  Marco Correia (Sherco)
8º/10º  João P. Campos (Honda)
-/4º  Norberto Teixeira (Yamaha)
10º/9º  Pedro Oliveira (Yamaha)
9º/11º  Emanuel Costa (KTM)
11º/12º  Javi Quintas (Gas Gas)
-/8º  José Silva (Yamaha)

VERDES
2º/1º  Frederico Rocha (Husqvarna) V1
4º/2º  Nuno Gonçalves (Sherco) V3
3º/4º  Fábio Magalhães (Yamaha) V1
5º/3º  Filipe Oliveira (KTM) V3
1º/-  Rodrigo Luz (Yamaha) V1
7º/5º  Rui Fernandes (Sherco) V1
6º/7º  Gil Carmo (Honda) V1
10º/6º  Bernardo Vots (TM) V1
9º/8º  Bruno Freitas (Husqvarna) V3
8º/-  Stefam Pinheiro (TM) V1
-/9º  Carlos Cunha (Honda) V2
-/10º  Nuno Coimbra (TM) V2
-11º  Luís Rocha (Husqvarna) V1
-12º  Vítor Monteiro (Sherco) V1
12º/-  Joel Carvalho (Husqvarna) V3
13º/15º  Patrício Ribeiro (Beta) V2
15º/14º  Ricardo Ribeiro (KTM) V2
14º/-  Mateus Cêpa (Sherco) V3

VETERANOS
1º/1º  Hélder Ribeiro (KTM)
2º/2º  Cláudio Belchior (KTM)
5º/3º  Óscar Teixeira (Beta)

3º/5º  Carlos Pedrosa (Yamaha)
6º/4º  Jorge Araújo (KTM)
4º/7º  Celso Moreira (KTM)
7º/6º  Leonel Mendes (Sherco)
10º/8º  Marco Lopes (Sherco)
8º/10º  José Pereira (Sherco)
-/9º  Tony Carvalho (Beta)
9º/-  Ricardo Cabanelas (KTM)
11º/-  Jorge Jesus (TM)

SUPER VETERANOS
1º/1º  Francisco Mota (Sherco)
2º/2º  Paulo Miranda (Husqvarna)
3º/3º  Pedro Sarreira (Yamaha)
4º/4º  Alcides Calçada (Honda)
5º/5º  António Carmo (TM)
6º/6º  Alberto Oliveira (Beta)
7º/-  Abílio Soares (Sherco)
8º/-  Eduardo Neves (Beta)
9º/-  José Gonzalez (Gas Gas)

YOUTH CUP
2º/1º  Frederico Rocha (Husqvarna) 
1º/4º  Rodrigo Luz (Yamaha)
3º/2º  Bernardo Vots (TM)
4º/3º  Gonçalo Salgado (KTM)
5º/-  João P. Silva (Yamaha)

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

VINTAGE
1º/1º  Diogo G. Moura (Kawasaki)

Campeonato Nacional de Mini Enduro 
4ª prova – Lousã

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

JUVENIS
1º  Vasco Severino (Honda)
2º  Francisco Ferreira (Honda)
3º  Filipe Salgado (KTM)
4º  Afonso Froufe (Yamaha)
5º  Salvador Sampaio (KTM)

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

ENDURO CUP
1º  Vasco Frazini (AJP
2º  Ricardo Gomes (Beta)
3º  David Barros (Beta)
4º  Ana Fernandes (Sherco)

Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
6ª prova – Baja TT Idanha-a-Nova

MOTOS
1º  Sebastian Bühler (Husqvarna) TT2/Jr.
2º  António Maio (Yamaha) TT2
3º  Bruno Santos (Husqvarna) TT3
4º  Martim Ventura (Yamaha) TT1/Jr.
5º  Daniel Jordão (Yamaha) TT2
6º  Pedro Oliveira (Yamaha) TT1
7º  Mário Patrão (KTM) TT2
8º  Christoph Rothhaupt (KTM) TT2/Promo.
9º  Bernardo Megre (Husqvarna) TT2
10º  Gonçalo Amaral (Honda) TT1/Jr.
11º  Domingos Santos (AJP) TT3
12º  Salvador Vargas (Husqvarna) TT2/Jr.
13º  Fausto Mota (Husqvarna) TT2
14º  Jorge Brandão (KTM) TT2
15º  Miguel Cordeiro (KTM) TT2/Promo.

QUADS
1º  Roberto Borrego (Yamaha)
2º  Ruben Alexandre (Yamaha)
3º  André Carita (Suzuki)
4º  Filipe Silva (Suzuki)
5º  Arnaldo Martins (Suzuki)
6º  Gregorio Vasquez (Honda)
7º  Cristobal Hernandez (Yamaha)
8º  Luís Pimenta (Suzuki)
9º  Joni Fonseca (Yamaha)
10º  Nuno Correia (Suzuki)
11º  Marco Correia (Yamaha) Promo.
12º  Marco Pedroso (Yamaha) Promo./Vet.
13º  Duarte Morgado (Suzuki) Promo.
14º  Nelson Raposo (Yamaha)
15º  Nelson Silva (Suzuki) Promo.

SSV
1º Pedro Carvalho /A. Guerreiro (Can-Am) TT1
2º Pedro S. Mendes (Can-Am) TT1
3º João Monteiro / M. Pereira (Can-Am) TT1/Jr.
4º João Dias (Can-Am) TT1
5º Vítor Santos / G. Pereira (Can-Am) TT1/Vet.
6º Pedro Grancha / T. Neves (Can-Am) TT1/Vet.
7º Filipe Cameirinha / N. Cavaco (Can-Am) TT1
8º Cristiano Batista / F. Zeller (Can-Am) TT1/Vet.
9º Luís P. Morais / D. Megre (Can-Am) TT1
10º Marco Pereira / E. Adão (Can-Am) TT1
11º Avelino Luís (Can-Am) TT1 
12º Francisco Guedes / N. Silva (Can-Am) TT1
13º Ricardo Domingues / C. Marques (Can-Am) TT1 
14º Aristides Mafra Jr. / B. Sá (Can-Am) TT1/Vet.
15º Arnaldo Monteiro / N. Morais (Can-Am) TT1/Vet.

Campeonato Nacional de Velocidade
6º prova – Estoril IV

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

14 MOTO
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Outubro

O moto-rali dos Conquistadores Moto Clube de Guimarães fez 
festa gigante de Penafiel a Fafe, encerrando a edição 2019 do 
Troféu Nacional de Moto-Ralis Turísticos BMW / Dunlop.

PASSEAR DE MOTO nos recantos mais bonitos 
dos vales do Sousa, Tâmega e Vizela, sobre mantos de 
folhas avermelhadas e bolotas, entre musgos e pare-
des graníticas. É uma boa tradição, com que há bem 
mais de uma década o Moto Clube Conquistadores 
de Guimarães nos brinda, encerrando o troféu de 
moto-ralis turísticos da FMP. E que os participantes 
de todo o País retribuem com adesão em massa, 
aumentando a borga de ano para ano.

E assim voltou a ser desta vez, entre os concelhos 
de Penafiel e Fafe, para nova gigantesca caravana de 
121 equipas, num total de 182 participantes a que 
se juntava a colorida equipa organizativa, constan-
temente a mudar de trajes e disfarces, entre quintas 
produtoras de Vinho Verde, mecas de corridas mo-
torizadas, monumentos da Rota do Românico e um 
festivo desfilar gastronómico e enólogo! 

Com o tempo outonal “a ajudar à missa”, num 
sábado cinzento que aumentava a mística da rura-
lidade do Douro Litoral, a passeata começou num 
percurso rebuscado e delicioso na anfitriã freguesia 
de Abragão, sobranceira ao Tâmega. Foi quase uma 
hora entre veredas e quelhos de paralelo, terra e 
calçada, apertados entre muros de pedra posta ou 
boa cantaria de solares e quintas modestas, sobre 
folhas caídas e sob outras por cair. Fantástico.

Num itinerário verdadeiramente “a torto e a di-
reito”, era da mesma forma que se parava para provar 
mais um verde da região, graças à generosidade 
dos produtores que nos iam abrindo os portões das 
quintas, cada qual a mais imponente e hospitaleira.

E se não era vinho, eram queijos, pão, enchidos, 
doces tradicionais… Chegou-se ao ponto de dois 
lanches matinais nem um quilómetro terem entre 
eles. As paragens prolongavam-se com a caravana 
feliz e em sinceros convívios, pois à noite ainda havia 
participantes que se estavam a ver pela primeira 
vez no evento! As igrejas, torres e pontes medievais 
também se sucediam, justificando o tema do passeio. 
Vila Boa de Quires, Travanca, Vilar, Pombeiro, Arco, S. 
João e Travassos foram alguns monumentos vistos, 
atravessados ou visitados neste moto-rali, dos 58 

que compõem a Rota do Românico. Destacamos a 
visita ao seu Centro de Interpretação, modernaço e 
eloquente, em Lousada. Boa surpresa!

Por estradas nacionais ou municipais, ainda com 
bons pormenores e serpenteando sobre o rio Sousa, 
o roadbook levou-nos também por Felgueiras e Fafe, 
“Sala de Visitas do Minho” onde se jantaria e dormiria. 
Não sem uma “Wine Festival” antes, aperitivo do 
jantar que viria a premiar o M.C. Vale do Sousa e 
Paulo Anjos como clube e participante mais assíduos 
do Troféu 2019. 

A “Justiça de Fafe” abriu a passeata de domingo, 
cujo ponto alto, na verdadeira aceção da palavra, 
foi o salto na Lameirinha, onde voam os pilotos do 
Rali de Portugal e sofrem os corredores da Volta a 
Portugal. No nosso moto-rali ninguém andou pelos 
ares. Ninguém se aventurou, mas que deu muito 
frio na barriga deu! Mas os estômagos aqueceram 
logo a 200 metros, numa pândega que muito bem 
recriou o ambiente dos entusiastas dos ralis. E mais 
algumas vezes até à hora do almoço. Uma delas 
na sede do fafense MC Asfalto Friends. E foi com 
este apoio contínuo de amigos, quintas, pastelarias, 
talhos, padarias e espaços de eventos que o Troféu 
finalizaria. Em festa, para não variar!

Zé Augusto e Júlia Carneiro e Manel e Margarida 
Fonseca, todos dos Conquistadores, foram os mais 
atentos. João e Joana Vaz, dos Motards do Ocidente, 
completaram o pódio do evento. A nível geral e final, 
Vítor Olivença, do MC Albufeira, sagrou-se bivencedor 
do Troféu, ele que, após tantos anos a bater na trave, 
parece ter finalmente descoberto a fórmula de se ser 
o mais regular da época. Manuel e Margarida Fonseca, 
dos Conquistadores, ficaram em 2º lugar e o casal 
do MC Porto, os impagáveis Jorge “Xuxu” Andrade 
e Xana Pina, fecharam o trio vencedor.

Reforçamos os parabéns aos pujantes 
Conquistadores Moto Clube de Guimarães. Qual 
será o limite desde grupo de Amigos vimaranenses?

Vamos aguardar para ver em 2020, cujo troféu 
está a ser preparado, com bons e culturais passeios 
do Norte ao Algarve.

Verde Românico

Mototurismo
Texto e foto: António Costa / Com. Mototurismo F.M.P.

SUPERSTOCK 600
1º/3º  Ricardo Almeida (Yamaha)
3º/2º  Dani Trelles (Yamaha)
-/1º  Angel Dominguez (Triumph)
2º/-  André Capitão (Yamaha)

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

PRÉ-MOTO3
1º  Kiko Maria (Beon)
2º  Marco Dias (Minarelli)
3º  Nuno Ribeiro (Beon)

85 GP / MOTO4
1º  Nuno Ribeiro (Beon)
2º  Carlos Ribeiro (Yamaha)
3º  Bruna Santos (Minarelli)
4º  Naama Rosa (MIR)

MIR MOTO5
1º  Ivan Bolano
2º  Martim Reis
3º  Tiago Balhé
4º  Manuel Branquinho
5º  Rodrigo Martins
6º  Pedro Afonso
7º  Martim Jesus
8º  Diego Vasquez
9º  Rafaela Peixoto

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – OPEN
1º/1º  Fernando Mercier (Kawasaki)
2º/2º  João Leandro (Yamaha)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SBK
1º/1º  Pedro Dias (Aprilia)
2º/2º  Afonso Cruz (Suzuki)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SSP
1º/1º  António Reis (Honda)
-/2º  Francisco Monteiro (Yamaha)

TROFÉU KAWASAKI Z CUP PT
2º/3º  D. Amaral
6º/1º  A. Vilardebó
4º/4º  R. Pires
1º/-  L. Franco
5º/5º  L. Soares
-/2º  M. Sousa
3º/-  P. Vicente
-/6º  J. Fernandes
-/7º  M. Lozano

COPA DUNLOP MOTOVAL – CLASSE 1
2º/1º  Ricardo Silva (Yamaha)
1º/2º  Diogo Queirós (Yamaha)
5º/3º  João Serzedelo (Triumph)
4º/5º  Henrique Gouveia (Yamaha)
6º/6º  Luís Branquinho (Kawasaki)
7º/7º  Tania Boyol (Yamaha)
3º/-  Jaime Coelho (Kawasaki)
-/4º  João Cruz (Suzuki)

COPA DUNLOP MOTOVAL – CLASSE 2
1º/3º  Sérgio Bruno (Kawasaki)
2º/2º  Rui Palma (Suzuki)
3º/6º  Carlos Pinheiro (Suzuki)
-/1º  António Geirinhas (Kawasaki)
5º/4º  Nuno Simões (Kawasaki)
6º/5º  Christophe Lajouanie
4º/-  Nelson Cruz (Yamaha)



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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