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Editorial
O mês de setembro marcou o 
recomeço de dois campeonatos 
nacionais que se encontravam 
em suspenso há pouco mais 
de seis meses, o Campeonato 
Nacional de Motocross / Jogos 
Santa Casa e o Campeonato 
Nacional de Todo-o-Terreno. Um 
regresso planeado e cumprido 
de acordo com rigorosas e 
precisas medidas de segurança, 
desportivas e sanitárias, 
resultando em provas de sucesso, 
pelo que aqui deixamos os nossos 
agradecimentos às organizações, 
pilotos, equipas e respetivas 
comissões.
Foi também o mês em que voltou 
às pistas a Velocidade 2020, 
trazendo de novo os sorrisos aos 
rostos dos nossos jovens pilotos, a 
melhor recompensa para todos os 
que colaboram para manter este 
projeto a funcionar. E a resultar!
Portugal está a um nível 
elevadíssimo em termos 
organizativos, tanto nas 
competições nacionais como 
internacionais, e foi isso mesmo 
que se tornou evidente aos 
olhos do Mundo durante a visita 
do Mundial de Resistência ao 
Estoril, em Setembro, e que, 
seguramente, terá continuidade 
com as jornadas de encerramento 
dos Campeonatos do Mundo 
de Superbike, em outubro, e de 
Enduro e de MotoGP, que em 
novembro visitarão Marco de 
Canaveses e Portimão.
Vamos atravessar mais um 
período difícil durante os 
próximos meses, mas, como 
sempre, não viramos a cara aos 
desafios e estamos preparados 
para os enfrentar e superar com 
clareza de espírito e confiança.

Fiquem bem e com saúde!
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O regresso da 
Velocidade 2020
Foi debaixo de uma enorme onda de alegria e sorrisos 
que quatro dezenas de crianças iniciaram no final de 
setembro a temporada 2020 do troféu de iniciação 
promovido pela FMP em parceria com o Motor Clube 
do Estoril e Motoval. O Velocidade 2020 regressou 
num ambiente único como apenas as crianças podem 
proporcionar a todos aqueles que, com eles, vivem a 
paixão pelas corridas e o sonho de um dia chegar aos 
mais reputados palcos do motociclismo mundial.
O palco do arranque do ano desportivo, tardio mas 
muito desejado, foi o sempre desafiante traçado do 
Kartódromo Internacional de Palmela, onde poucas 
horas depois de terem 'fechado' de forma magistral 
o Mundial de Resistência no Circuito do Estoril, os 

elementos do Motor Clube do Estoril apagavam o 
cansaço do rosto e esqueciam o 'corpo dorido' de 
12 horas de intensa corrida para receber, acarinhar e 
acompanhar aqueles que nos vão fazer continuar a 
sonhar e a vibrar com as corridas de motos, pelo menos 
na próxima década.
Com quatro categorias em pista, foram oito as corridas 
realizadas ao abrigo das normas impostas pelas atuais 
regras e condicionantes sanitárias, com grandes 
momentos de condução e competição proporcionados 
pelos pilotos mais jovens da Velocidade nacional 
e, a meio da tarde, eram mais do que justificados 
os rasgados sorrisos na face de todos os meninos e 
meninas que tinham voltado a partilhar a pista.
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Noticiario

Um português no Mundial de Supermoto

Depois de uma primeira experiência internacional na Taça do Mundo de 
2019 em Montalegre, despertou-se a vontade de encetar esta aventura 
internacional. Recorda-nos o que se passou a este nível no ano passado.
HUGO SILVA - Foi de facto a oportunidade dada pela FMP em participar 
na Taça do Mundo de 2019 que despoletou toda a vontade de correr 
internacionalmente. A qualidade organizativa, mas principalmente a 
preparação e manutenção dos troços off-road são as principais razões que me 
fizeram integrar estas provas. Após a Taça do Mundo em 2019 participei em 
duas etapas do Campeonato da Europa, uma delas aqui relativamente 'perto' 
em Forcarei, na Galiz,a e depois uma prova de 'loucos' nas ruas de Sestriere, 
uma pequena estância de desportos de inverno em Itália.
 
Partir à aventura para fazer uma época do Mundial de Supermoto é 
tarefa inédita por cá, dificultada pela dificuldade em conseguir apoios, 
que será certamente mais dura nesta modalidade. Como foi esta fase 
inicial do projeto – para mais vindo da Madeira, o que poderá ter 
dificultado a logística?
H.S. - Podemos certamente classificar como aventura, seria muito difícil reunir 
os recursos e apoios necessários para esta aventura se apontássemos para 
correr com a estrutura comum das equipas de Mundial. O primeiro passo foi 
decidir que iria correr, independentemente das condições que teria e a FMP, 
com a ajuda prestada na parte de licenças, foi fulcral para dar esse primeiro 
passo.
Após isso tive a sorte de, como Campeão Regional da Madeira no último 
ano que participei e madeirense com melhores resultados até hoje, contar 
com o apoio da Direção Regional do Desporto da Madeira, em parceria com 
a Associação de Motociclismo da Madeira. Tive ainda, em algumas etapas 
internacionais, a missão de promoção do destino Madeira através do apoio da 
Associação de Promoção da Madeira. (daí toda a decoração alusiva à região).
 
Qual era a vossa estrutura nas provas e como correu esta participação no 
Mundial de 2020?
H.S. - Devido a fazê-lo de uma forma 'familiar', foi definido que 2020 seria 
o ano para fazer tudo (que pontaria tive para o Covid). Tinha planeado 
fazer todo o Campeonato Mundial (cerca de 6 provas) e pelo menos uma 
do Campeonato Americano. Em fevereiro tinha voos comprados, moto e 
assistência preparada nos EUA para a primeira corrida em Las Vegas, quando 

a pandemia tomou conta de todos os planos. Numa gestão de recursos e 
riscos, fiz o que foi possível a nível internacional (Campeonato Espanhol e 
Mundial) e participei em todas as provas do Campeonato Nacional até agora. 
Para além da concretização pessoal e de todo o divertimento que tenho 
em correr, aprendi imenso e ganhei noção de novos limites. Vejo-me mais 
frequentemente a sorrir sozinho dentro do capacete enquanto corro e isso 
não tem preço.
Espero ter também, de alguma forma, contribuído para o desenvolvimento da 
modalidade em Portugal, pressionando os atletas nacionais a mais empenho 
e evolução.
 
Se a pandemia assim o permitir, nestes tempos incertos que vivemos, 
quais são os planos para a próxima temporada?
H.S. - Gostava muito de continuar a correr a este nível, mas, sem querer 
desprezar alguns amigos, a minha namorada e o meu cão, para o fazer na 
próxima temporada precisarei de uma estrutura e recursos superiores àqueles 
que tive este ano. Os tempos incertos que vivemos não dão margem para 
grandes planeamentos, portanto vou manter a vontade de correr e esperar 
que toda a situação global melhore para que tenha oportunidade de voltar ao 
circuito mundial.

Esta temporada contámos com a presença de um piloto português, Hugo Silva, em duas das 
três rondas do Mundial de Supermoto. Quisemos saber como se desenrolou esta aventura. 
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De 20 a 22 de novembro o Mundial de MotoGP regressa a Portugal, e alguns dos principais 
intervenientes já deram a sua primeira opinião sobre o traçado de Portimão.

DESDE 2012 que não se realiza o Grande 
Prémio de Portugal, que viu 13 edições conse-
cutivas disputarem-se no Autódromo do Estoril, 
mas agora é chegada a altura do regresso, com a 
estreia do Autódromo Internacional do Algarve no 
Campeonato do Mundo de MotoGP a fazer-se antes 
do que se poderia esperar – já figurava como pista 
de reserva – devido às alterações de calendário 
devidas à pandemia global que colocaram a época 
de 2020 das várias disciplinas “pernas para o ar”.

Assim, e antes da caravana do MotoGP assentar 
arraiais em Portimão de 20 a 22 de novembro para 
aquele que será o derradeiro grande prémio do ano 
– e, por este andar, com todos os títulos ainda por 
decidir -, vários pilotos tiveram a oportunidade de 
rodar no traçado algarvio dias antes de rumarem 
a Le Mans para o G.P. de França, para um teste na 
quarta e quinta-feira – no segundo dia apenas se 
mantiveram os pilotos de teste, com os restantes 
a voarem para França.

Presentes estiveram os diversos pilotos de 
teste das marcas, nomeadamente Stefan Bradl, 
Michele Pirro, Jorge Lorenzo, Bradley Smith, Sylvain 
Guintoli e Dani Pedrosa, sendo que dois deles(Bradl 
e Smith) têm desempenhado este ano as funções 
de pilotos regulares, devido às ausências de Marc 
Márquez e Andrea Iannone, respetivamente, e a 
maioria dos pilotos fixos de MotoGP que só pu-
deram alinhar com motos de estrada, casos de 

Miguel Oliveira, Brad Binder, Andrea Dovizioso, 
Danilo Petrucci, Maverick Viñales, Valentino Rossi, 
Franco Morbidelli, Jack Miller, Francesco Bagnaia, 
Joan Mir, Alex Rins, Tito Rabat, Johann Zarco e 
Takaaki Nakagami. O único piloto fixo do plantel de 
MotoGP a poder rodar com a sua moto habitual foi 
Aleix Espargaró – que fez o melhor tempo, embora a 
maior parte dos pilotos não tivessem transponders 
nas suas motos -, devido ao facto da Aprilia ser ainda 
a única marca que beneficia das concessões que 
lhe permitem testar sem limitações.

No final, o site oficial de MotoGP pediu a opi-
nião a vários pilotos sobre o circuito português, 
unanimemente positiva e que passamos a citar, 
para abrir o apetite para a corrida de novembro 
na “montanha-russa”! 

MIGUEL OLIVEIRA
Fizeram um trabalho fantástico com 
o novo asfalto, não só em termos das 
irregularidades, mas também no que 

respeita ao grip, muito melhor do que poderíamos 
esperar para uma superfície nova. De um modo 
geral está tudo a correr bem. Rodar aqui com uma 
moto de estrada, como podem imaginar, é bastante 
diferente de uma MotoGP, nada é comparável, mas 
é bom ficar com um ‘feeling’, saber mais ou menos 
os pontos de referências, as trajetórias. Acho que 
vamos ter aqui um bom grande prémio e dar um 
bom espetáculo.

MAVERICK VIÑALES
Muito bom, estou bastante feliz porque 
é uma pista muito agradável e desfru-
tei muito. Eu queria andar de moto um 

pouco antes de Le Mans, depois do desastre em 
Montmeló. A pista parece espantosa, embora haja 
alguns pontos em que precisamos de melhorar, 
mas eu gostei muito. Eu gostei bastante e acho 
que com a MotoGP vai ser espantosa. O maior 
desafio serão os ‘wheelies’, serão muitos. Temos de 
trabalhar muito nos ‘cavalinhos’, porque há muitas 
subidas e descidas e precisamos de contacto à 
frente, por isso certamente que teremos de mudar 
um pouco a moto. A última curva é espantosa, 
adorei. Esperava uma pista maior, acaba por ser 
algo curta, mas gostei.

ALEIX ESPARGARÓ
Foi positivo para nós e recolhemos 
muitos dados. É sempre bom experi-
mentar um novo circuito, e devo di-

zer que Portimão é muito especial, é como uma 
montanha-russa. Com a MotoGP é muito divertido, 
mas também é muito exigente, em termos físicos 
mas também mentalmente, é preciso estar-se 
muito focado. Não é uma pista fácil, é uma das 
mais complicadas em que estive com a MotoGP. 
Em termos de pneus não será muito difícil, mas 
física e mentalmente sim, temos de estar muito 
concentrados, não se consegue ver o fim de algu-

BEM-VINDOS À 
MONTANHA-RUSSA!

MotoGP
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Texto: Moto Portugal Fotos: Equipas

mas curvas, que são cegas, tem travagens fortes, 
mudanças de direção. É complicada, o que tornará 
as corridas bastante divertidas.

JACK MILLER
Já percebi porque é que lhe chamam a 
montanha-russa... não há praticamente 
uma curva que não seja cega. Andei um 

bocado perdido nas primeiras voltas e fiquei con-
tente de termos tido este teste, porque precisava 
dele, só para perceber onde estou na pista, porque 
há muitas zonas que parecem similares, mas não 
conseguimos vê-las. Mas diverti-me muito ao vir 
aqui com uma superbike. Com uma temporada 
compacta como a que temos tido, não tem havido 
muitas oportunidades para rodar, por isso foi bom 
ter vindo aqui com a Panigale.

ANDREA DOVIZIOSO
Acho que é único, porque há muitas 
subidas e descidas bastante pronuncia-
das, para nós é muito estranho, fora do 

comum, e não é fácil, por isso estou muito interes-
sado em ver como vai funcionar aqui uma MotoGP.  

FRANCO MORBIDELLI
Foi muito bom voltar aqui a Portugal, 
tenho boas memórias desta pista, 
porque ganhei aqui em 2013 (n.d.r. - 

Campeonato Europeu de Superstock 600). Já há 
sete anos que não andava aqui, e devo dizer que 
encontrei uma pista maravilhosa, o asfalto é bom 
e suave, o desenho é cheio de adrenalina e muito 
estranho, mas é muito apelativo e desafiante, é 
muito bom andar aqui e foi positivo vir cá antes 
da corrida de novembro.
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MotoGP

JOAN MIR
Será importante acertar o anti-wheelie 
para esta pista, porque há muitas subidas 
e descidas. Com a moto de série fazem-se 

muito ‘cavalinhos’, imaginem com uma MotoGP!

POL ESPARGARÓ
Foi um bom dia. A pista é muito diferente 
de tudo aquilo a que estamos habitua-
dos, tantas subidas e descidas, como 

uma montanha-russa. Mas é bom, será interessante 
ver o que acontece no fim de semana da corrida. 
É uma pista tão extrema que certamente alguns 
fabricantes vão sofrer e outros vão gostar muito, 
mas é isto que procuramos em MotoGP, que não 
sejam só pistas completamente planas e fáceis. Esta 
julgo que se pode adaptar à nossa moto, porque 
é muito agressiva com as subidas e descidas. Eu 
gostei mesmo. É difícil saber ao certo antes de 
vir cá com a MotoGP, mas as subidas e descidas 
causam alguma instabilidade na moto, e nós não 
sofremos muito com esse aspeto, o que é bom. A 
última curva, por exemplo, é muito rápida, longa, 
como uma típica “curva Yamaha”. Não sei ao certo 
que vantagem eles podem ter num determinado 
ponto e nós em outro, mas há muito pontos em 
que temos de atacar nos travões, e nesse ponto 
também estamos bastante bem.

DANILO PETRUCCI
Tenho muito boas memórias, gosto 
muito desta pista. Foi muito emocio-
nante regressar aqui, é um belo lugar e, 

especialmente, é um belo circuito. E com a nova 
superfície é ainda melhor. A minha última vitória 
(antes de MotoGP) foi aqui com a Ducati (n.d.r. – 
Taça FIM de Superstock 1000), pelo que mal posso 

esperar para voltar aqui com, será a minha última 
corrida com a Ducati e quero andar muito rápido.

JOHANN ZARCO
Grande pista! Esperávamos um bom grip 
e assim foi, o novo asfalto é bastante 
bom. Depois, todas as curvas, as subidas 

e descidas, é tudo muito bom, e acho que com a 
MotoGP será duro. Não vamos poder usar toda a 
potência da moto, não porque seja um circuito pe-
queno, mas porque todas as alterações de elevação 
são muito difíceis de gerir. Mas é muito divertida, e 
com a moto de estrada foi muito importante ver a 
pista e habituarmo-nos, porque com estas curvas 
cegas temos de conhecer perfeitamente a pista 
para estar à vontade.

ALEX MÁRQUEZ
É uma pista complicada, certamente, já o 
tínhamos visto nas superbike, com corridas 
espantosas, e é importante conhecer-se 

bem o traçado, foi por isso que viemos aqui, e também 
para conhecer as subidas e descidas, pois é preciso estar 
bem na trajetória senão estamos em sarilhos. Uma 
boa pista e bom tempo, por isso esteve tudo perfeito.

TAKAAKI NAKAGAMI
A primeira impressão foi interessante, 
porque há muitas curvas cegas, muitas 
subidas e descidas... nunca tinha rodado 

assim, mas gostei muito. Não era uma MotoGP, mas 
sim uma CBR 1000 normal, mas desfrutei muito. Ao 
início, nas primeiras cinco ou seis voltas foi difícil, 
mas volta após volta comecei a entender e a ficar 
confortável. Gostei e estou grato por ter tido esta 
oportunidade.

VALENTINO ROSSI
É uma grande pista, gostei muito. Na tele-
visão parece mais difícil, complicada, mas 
ao vivo é melhor. É difícil, é técnica, e há três 

ou quatro pontos que são um pouco assustadores, 
porque há grandes ‘saltos’, mas de um modo geral 
é muito ‘doce’ de se pilotar e desfruta-se muito. Eu 
gostei da pista. Com a MotoGP vai ser certamente 
mais difícil, porque a velocidade é maior. Se será bom 
para a Yamaha, sinceramente não sei, espero que 
sim, mas é preciso experimentar com a moto, para 
se compreender. De certeza que nos três ou quatro 
pontos em que há uma grande mudança de elevação, 
com a MotoGP será difícil mantermo-nos no chão!
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Adira já e ganhe uma nova bolsa
para o identificador e uma embalagem
WD40 lubrificante para correntes

Desconto em todas as portagens excepto ponte Vasco da Gama

A VIA VERDE ANDA
CONSIGO DE MOTO

30%
DESCONTO
NAS PORTAGENS
EXCETO NA PONTE VASCO DA GAMA

ADIRA JÁ E TENHA
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O Motocross regressou após uma longa ausência forçada, para decidir os 
Campeões desta atribulada época de 2020.

ENTRE O ARRANQUE da edição 2020 do 
Campeonato Nacional de Motocross / Jogos Santa 
Casa, que teve lugar no já distante dia 1 de março 
na Moçarria, e a segunda jornada da competição, 
passaram-se seis meses e três semanas. Um longo 
e penoso interregno da atividade para a caravana 
do Nacional de MX, obviamente devido à pande-
mia global que a todos afeta, que deixou pilotos 
e entusiastas com uma intensa fome de corridas, 
tanto mais que o campeonato ‘de verão’ que é o 
Nacional de Supercross foi, infelizmente e pelos 
mesmos motivos, cancelado.

Mas essa fome de competir foi finalmente sa-
ciada a 20 de setembro, com o regresso do cam-
peonato na visita ao complexo Voltas & Rodas 
em Lustosa, perto de Lousada. Foi, no entanto, 
uma jornada que não contou ainda com a ale-
gria e o colorido do público - por força das res-
trições sanitárias ainda em vigor -, mas com toda 
a emoção própria de uma modalidade que tem 
uma adrenalina e sonoridade muito especial. A 
boa notícia foi que a prova foi transmitida em 
direto e na íntegra pelo canal oficial de Youtube 
da Federação de Motociclismo de Portugal (onde 
se encontra ainda disponível), em www.youtube.
com/fmpmototv.Trata-se de uma novidade que 
terá continuidade no Motocross nacional, dando 

ESTAMOS DE VOLTA!

Motocross
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Texto: M.P./Gab. Imprensa F.M.P. Fotos: Luís Duarte/Gab. Imprensa F.M.P.

assim maior visibilidade ao campeonato, pilotos, 
equipas e patrocinadores.

Os 1600 metros do Crossódromo Quinta da 
Azenha acolheram assim mais de meia centena 
de pilotos, distribuídos por todas as categorias, 
com ausências notadas de homens da frente de 
Paulo Alberto, Diogo Graça ou Hugo Basaúla, entre 
outros. Foi Luís Outeiro quem venceu nas MX2 de-
pois de dividir as vitórias nas mangas com Renato 
Silva. Este foi o primeiro vencedor nesta ronda 
de regresso do campeonato, mas na derradeira 
manga Outeiro levou a melhor e foi mesmo ele a 
subir ao degrau mais alto do pódio, com Rúben 
Ferreira a ser o terceiro. Com duas dezenas de 
pilotos em prova esta foi a classe mais concorrida, 
recheada também ela de jovens pilotos apostados 
em brilhar no motocross português. Rúben Ferreira 
foi também o vencedor nas 2 Tempos e entre os 
Júniores, esta com um bom lote de pilotos a tra-
zerem de volta o som dos motores a dois-tempos 
com as suas 125 cc.

Em MX1 o pódio foi ocupado por Sandro Peixe, 
que dividiu as vitórias com Alex Gamboa, cabendo 
a João Vivas a terceira posição num pelotão onde 
se notou a estreia do Campeão Nacional de Trial, 
Diogo Vieira, que pela primeira vez alinhou na 
grelha de partida de uma prova de motocross. 
Sandro Peixe foi também o vencedor da corrida 
Elite, liderando todas as 19 voltas realizadas para 
cruzar a linha de meta na frente de Gamboa, de-
pois de João Vivas ter sido o segundo na primeira 
volta, perdendo gradualmente para Gamboa e, 
mais tarde - na quinta volta -, para Luís Outeiro.

Em Lustosa estiveram igualmente os pilotos 
das 65 (Infantis B) e 85 cc (Iniciados), com vitória 
de Rodrigo Barros na frente de Vasco Salgado e 
Bernardo Pinto nos Infantis B, sorrindo a vitória 
a Elias Gil entre os Iniciados, face a Sandro Lobo 
e Martim Espinho, também eles de regresso à 
competição nacional após 203 dias de espera e 
paragem no motocross luso.

Já após o fecho desta edição, realizou-se no 
início de outubro a terceira ronda do ano, no 
Alqueidão, enquanto a quarta e última deste ca-
lendário atípico do campeonato 2020 encontrava-
-se ainda, à altura desta revista ser impressa, com 
a data por confirmar.

Compensando de alguma 
forma a forçada ausência 
de público, a F.M.P. passou a 
disponibilizar a transmissão 
direta e integral das provas 
no seu canal de YouTube
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Após uma longa ausência, o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno regressou 
em setembro com ‘dose dupla’.

O ARRANQUE da temporada, com o Raide de 
Góis em fevereiro, não faria prever um interregno 
de sete meses até à realização da segunda ronda 
do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que, 
por força das adversidades que todos conhece-
mos, regressou apenas em setembro – e em força, 
com duas provas, a Baja TT do Pinhal, a cargo da 
Escuderia Castelo Branco, e a Baja TT Capital dos 
Vinhos de Portugal, em Reguengos de Monsaraz e 
organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade 
Artística Reguenguense.

Inicialmente prevista para os dias 12 e 13 de 
setembro, a Baja TT do Pinhal acabou por ser adiada 
uma semana, devido a um prolongamento do 
estado de alerta comunicado ‘em cima da hora’ 
devido ao risco de incêndio. A decisão tomou to-
dos de surpresa, com a organização, a cargo da 
Escuderia Castelo Branco, a emitir um comunicado 
onde dava conta do seu descontentamento face à 
decisão. No entanto, a alternativa foi encontrada 
com a marcação da prova para o fim de semana 
seguinte, solução aceite pelas federações envolvi-
das (FMP e FPAK) e entidades oficiais. 

Assim se partiu para os 298 km da prova, divi-
didos por três sectores seletivos, desenhados nos 
concelhos de Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova 
e Sertã, com distâncias de, respetivamente, 80,8 km, 
140,3 km e 76 km. Inscritos estavam mais de uma 
centena de pilotos de motos, moto 4 e SSV, para 

uma ronda que, além do Campeonato Nacional de 
TT, era também pontuável para a Taça do Mundo 
de Bajas e Campeonato Europeu de Bajas. 

Nas motos, a Baja TT do Pinhal teve um do-
minador claro na pessoa de Sebastian Bühler, 
aos comandos da Hero oficial com a qual irá alinhar 
no próximo Dakar. O piloto luso-alemão foi o mais 
rápido em todos os sectores seletivos, com o se-
gundo lugar do pódio entregue a Adam Tomiczek, 
enquanto António Maio concluiu a ronda organizada 
pela Escuderia Castelo Branco na terceira posição. Nos 
moto 4, Ruben Alexandre foi o vencedor, enquanto 
João Dias ficou com o primeiro lugar entre os SSV.

Líder no final do dia inaugural da competição, 
Bühler voltou à carga na segunda etapa, que ligou 
Vila Velha de Ródão à Sertã e onde o piloto da Hero 
andou sempre na frente, com os polacos Tomiczek 
e Giemza, a completarem este percurso no segundo 
e terceiros lugares, respetivamente.Com este de-
sempenho, Bühler consolidou a liderança e entrou 
para o derradeiro sector com mais de três minutos 
de vantagem sobre Adam Tomiczek. Durante a 
manhã, o polaco da Husqvarna subiu de quarto a 
segundo. Giemza desceu para terceiro, enquanto 
António Maio, em Yamaha, que era segundo no 
final da primeira etapa, fechou o sector no quarto 
posto da geral. À tarde voltou a ser Bühler a mandar. 
Acabou com uma vantagem para Tomiczek que só 

não foi maior porque recebeu uma penalização de 
três minutos, por atraso num dos controlos. António 
Maio não começou o último dia de competição tão 
forte como na véspera, mas tentou recuperar no 
derradeiro sector e ainda fechou no pódio. “Foi 
tudo impecável. No sector da tarde encontrámos 
o terreno completamente diferente do da manhã. 
Já estava muito seco. Até fazia pó. Mas é bom para 
treinar em todo o tipo de terrenos numa corrida 
só. A organização está de parabéns.”, salientou 
Sebastian Bühler no final da Baja TT do Pinhal.

Com uma participação de moto 4 assinalável, 
a categoria foi dominada por Ruben Alexandre. 
O piloto do Yamaha YFZ450R nem sempre foi o 
mais rápido, mas mostrou que a consistência é 
mais importante do que a velocidade pura neste 
tipo de provas. Ruben Alexandre terminou à frente 
do Campeão Nacional em título, Luís Engeitado, 
enquanto João Vale, que mostrou rapidez nestas 
pistas, ficou para trás devido a problemas de com-
bustível ainda no primeiro dia.

No que respeita à bem composta caravana dos 
SSV, João Dias foi a estrela maior. A competir sem 
ajuda do co-piloto, o piloto do Can Am X3 teve um 
desempenho irrepreensível na segunda etapa. O 
seu comportamento em pista fê-lo subir de terceiro 
a primeiro e conquistar a vitória. João Dias deixou 
Nelson Caxias em segundo, a apenas 23 segundos 
de distância. Alexandre Pinto completou o pódio 

Todo-o-Terreno

O REGRESSO DO TT
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a 59 segundos do vencedor.
Nas classificações exclusivas da Taça do Mundo 

FIM de Bajas e do Europeu, os pilotos portugueses 
também estiveram em destaque. Sebastian Bühler 
foi o mais forte na principal competição internacional 
para a qual a Baja TT do Pinhal pontuava. No Europeu, 
Adam Tomiczek fez frente ao poderio luso e triunfou. 
Nos moto 4, mais uma vez foram os portugueses a ditar 
a lei. Neste particular, Luís Engeitado não deu hipóteses 
e venceu para a Taça do Mundo FIM de Bajas e para o 
Europeu. O mesmo aconteceu nos SSV, em que João 
Dias juntou a vitória absoluta ao primeiro lugar para 
as duas competições internacionais que estavam em 
jogo na Baja TT do Pinhal.

Do centro do País rumou-se ao Alentejo, a 
Reguengos de Monsaraz, para a “Baja TT Capital 
dos Vinhos de Portugal”, apenas uma semana depois 
de se ter realizado a Baja TT do Pinhal. Ainda com 
os motores quentes, inscreveram-se para a ronda 
organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade 
Artística Reguenguense um interessante lote de 
64 equipas nos SSV, 58 motos e 14 moto 4. No 
final da ronda alentejana, sagraram-se vencedores 
António Maio nas motos, Luís Cidade nos SSV e Luís 
Engeitado entre os moto 4.

Nas duas rodas, António Maio (Yamaha) triun-
fou com uma vantagem de 31 segundos face ao 
segundo classificado, o jovem Martim Ventura 

(Yamaha) que venceu a classe TT1 e a Classe Júnior. 
Ao pódio subiu ainda Bruno Borrego em KTM que 
venceu ainda a Classe TT3. O Campeão Nacional 
de Rally Raid, Bruno Santos (Husqvarna) termi-
nou a corrida na 4ª posição à frente de Salvador 
Vargas igualmente em Husqvarna. Com este re-
sultado António Maio reforçou a sua liderança 
no Campeonato Nacional, naquela que declarou 
ser uma “vitória muito saborosa, é sempre bom 
vencer no Alentejo. Foi uma prova dura, que exi-
giu bastante de nós. De início apanhámos zonas 
muito escorregadias, e depois a passagem dos 
carros acabou por dificultar a nossa passagem. 
Estou muito satisfeito com a prestação da equipa. 
Estamos todos de parabéns”.

Fábio Magalhães e Paulo Santos, ambos em 
Honda, venceram a classe Promoção e Veteranos, 
respetivamente, enquanto Bruna Antunes (KTM) 
venceu entre as Senhoras.

Nos moto 4, Luís Engeitado regressou aos triun-
fos à frente de Luís Fernandes, numa corrida que 
teve Fábio Ferreira em terceiro lugar. Um pódio 
integralmente Yamaha. Engeitado diria no final 
que “na última especial tive um contratempo, cai. 
Não me lembro de cair, só reparei quando estava 
no chão. Levantei-me, ainda perdi algum tempo. 
Tentei recuperar, mas a especial também é curta 
para poder recuperar muito mais. De qualquer 
modo, deu para ganhar e manter a liderança, são 

pontos importantes para o Campeonato”. Luís 
Fernandes, Tiago Ferreira e Marco Pedroso, todos 
em Yamaha, venceram respetivamente as classes 
de Promoção, Júnior e Veteranos.

Finalmente, nos SSV, o jovem campeão nacional 
Júnior, Luís Cidade, navegado por Pedro Mendonça, 
foi o grande vencedor da 32ª Baja TT Capital dos 
Vinhos de Portugal. O pódio desta competição foi 
integralmente preenchido por pilotos juniores, com 
Gonçalo Guerreiro e Alexandre Pinto a ocuparem, 
respetivamente, a segunda e a terceira posições.

Para Luis Cidade “à terceira foi de vez este ano. 
Só tenho de agradecer à minha equipa, à Can-Am 
Off Road Portugal, aos meus pais, a todos os me-
cânicos pelo trabalho feito, à MaxiShocks, ao meu 
navegador que me acompanha sempre, correu tudo 
muito bem. Finalmente conseguimos uma vitória 
este ano. Não ataquei demais os últimos troços, 
tentei apenas gerir a vantagem que tínhamos para 
o piloto de trás, o Gonçalo que também está de 
parabéns. Conseguimos chegar ao final com 44s 
de avanço e ganhámos a prova.”

Sexta posição para a dupla Mário Franco/Nuno 
Matias, em Yamaha, que venceu a Taça Yamaha. Arnaldo 
Monteiro (Can-Am), 11º da geral, venceu entre os 
Veteranos, enquanto que Rui Serpa (Polaris) ganhou 
a Classe Stock. A dupla formada por André Rodrigues e 
Ricardo Porto Nunes triunfou na Classe TT2, enquanto 
Dorothée Ferreira foi a melhor entre as Senhoras.
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Só faltou mesmo o público, para abrilhantar a ronda de encerramento 
do Mundial de Resistência, as 12 Horas do Estoril.

O PRIMEIRO dos três maiores Campeonatos 
do Mundo de Motociclismo em circuito que, nesta 
ponta final de temporada, teve honras de encer-
ramento em território nacional foi o Mundial de 
Resistência / FIM EWC, que esteve no Autódromo do 
Estoril entre os dias 24 e 26 de setembro, fechando 
com chave de ouro a temporada 2019/2020 que se 
havia iniciado pouco mais de um ano antes, com 
o Bol d’Or no circuito de Paul Ricard, a meio de 
setembro de 2019.

No presente ano em que, como bem sabemos, 
os campeonatos tiveram de ser de um modo geral 
amputados e reformulados, o EWC não escapou a 
esta necessidade, sofrendo a mudança de data de Le 
Mans, que passou de abril para final de agosto (sem 
público) e as anulações das rondas de Oschersbelen, 
Suzuka e Bol d’Or, esta última que, numa primeira 
fase, seria a derradeira da época 2019/2020, em 
lugar de (como previsto inicialmente) abrir a de 
2020/2021, acabou por ser anulada a pedido da 
organização e já numa fase adiantada, surgindo 
então a oportunidade do campeonato terminar no 
Estoril, responsabilidade que a FIM, a Federação de 
Motociclismo de Portugal e o Motor Clube do Estoril 
assumiram prontamente, com o MCE a colocar de 

pé, em tempo recorde e com a qualidade que há 
muito lhes garantiu o elevado reconhecimento 
internacional, uma prova exemplar.

As 12 Horas do Estoril representaram a terceira 
ocasião em que este campeonato visitou o nosso 
País – primeiro com os 1000 km do Estoril em 1987 
e, treze anos depois, com as 8 Horas do Estoril em 
2000. O Mundial de Resistência esteve ainda em 
Portugal na época de 2016, para as 12 Horas de 
Portimão no Autódromo Internacional do Algarve.

Com o título mundial ainda em discussão, 
o Suzuki Endurance Racing Team chegava ao 
Estoril com 40 pontos de vantagem, uma distân-
cia confortável, mas que não colocava a formação 
oficial da Suzuki a salvo de qualquer surpresa, pois 
quem fizesse o pleno de pontuação possível no 
Estoril poderia somar 67,5 pontos (sendo a última 
ronda da época, os pontos eram valorizados a 150%, 
a que se iriam acrescentar os pontos atribuídos à 
passagem da 8ª hora e, ainda, os concedidos aos 
cinco primeiros da qualificação). A ordem era, assim, 
não arriscar e “sobreviver” às 12 horas sem percalços. 
Um objetivo concluído com o 4º lugar final para 
o SERT e o 16º título mundial para a equipa agora 

capitaneada por Damien Saulnier, que substituiu 
o histórico Dominique Meliand ao leme do SERT.

E, na realidade, houve uma equipa que conseguiu 
fazer o pleno no Estoril: a Yamaha YART, que dominou 
por completo todas as sessões de treinos – livres, de 
qualificação e noturnos -, o warm-up e a corrida. Uma 
prestação brilhante da equipa e do trio composto 
por Marvin Fritz, Karel Hanika e Niccolò Canepa, a 
única equipa que, na qualificação, conseguiu colocar 
todos os seus pilotos na casa do 1m38s – embora o 
melhor tempo absoluto tenha pertencido a Markus 
Reiterberger e à BMW. E a S1000RR da BMW Motorrad 
podia mesmo ter estado na luta pela vitória – co-
mandou logo de início com Reiterberger -, mas 
uma queda de Peter Hickman e respetivas sequelas 
fizeram a formação nº37 afundar-se na classificação, 
recuperando depois até ao 7º lugar.

Nem alguns problemas inesperados que obri-
garam a paragens não previstas – dois poisa-pés 
partidos – impediram a YART de chegar à vitória, 
numa prestação exemplar que nem a Honda da F.C.C. 
TSR, sem sofrer problemas, conseguiu impedir, ape-
sar de ter mantido a incerteza quanto ao vencedor e 
a emoção mesmo até ao fim. O 3º lugar foi merecido 

FECHO COM CHAVE DE OURO

12 Horas do Estoril
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para a melhor equipa independente, a Wójcik, cujos 
treinos prévios no Estoril e durante a ronda do CNV 
na semana anterior, pagaram dividendos. 

Nas Superstock, com a GERT56 BMW a dizer 
adeus à Resistência para se dedicar ao IDM, a 
Moto Ain tinha perante si uma autosestrada para 
a revalidação da Taça do Mundo, que aproveitou 
sem problemas.

Foi um final com chave de ouro para um cam-
peonato que, mesmo sem referir a pandemia, tinha 
sido atribulado: corrida cortada para metade no Bol 
d’Or devido ao mau tempo, com uma tempestade 
tropical a reduzir também as 12 Horas de Sepang 
para três horas efetivas, e umas 24 Horas de Le 
Mans relativamente mornas em termos de luta 
pela vitória.

O Estoril foi a única ronda do campeonato que 
a chuva não visitou (embora o vento, esse sim, 
tenha marcado presença, e também a única em 
tempos recentes que não teve uma única entrada 
em cena do safety car.

Quanto à próxima edição do campeonato, com 
os tempos incertos que vivemos ainda nada foi re-
velado. Voltaremos a ter as 12 Horas do Estoril? Caso 
assim seja, esperemos que já seja com público... 

1º  Marvin Fritz (D) / Niccolò Canepa (I) / Karel Hanika (CZ)  YART Yamaha 
2º  Josh Hook (AUS) / Mike di Meglio (F) / Freddy Foray  FCC TSR Honda France
3º  Gino Rea (GB) / Broc Parkes (AUS) / Sheridan Morais (ZA)   Wójcik Racing Team Yamaha
4º  Étienne Mason (F) / Gregg Black (GB) / Xavier Simeon (B)  Suzuki SERT
5º  Florian Alt (D) / Florian Marino (F) / Nicolas Terol (E)  VRD Yamaha
6º  David Checa (E) / Erwan Nigon (F) / Jérémy Guarnoni (F)  SRC Kawasaki
7º  Markus Reiterberger (D) / Kenny Foray (F) / Peter Hickman (GB)  BMW Motorrad 
8º  Roberto Rolfo (I) / Robin Mülhauser (CH) / Hugo Clére (F)  Moto Ain Yamaha (1º STK)
9º  Philipp Steinmayr (A) / Kamil Krzemien (PL) / B. Lewandowsky (PL)  LRP Poland BMW
10º  Matthieu Lagrive (F) / Morgan Berchet (F) / Alex Plancassagne (F)  3ART Yamaha

CAMPEONATO EWC - FINAL
EQUIPAS
1º  Suzuki Endurance Racing Team 167,5 pontos
2º  YART Yamaha 149,5 pontos
3º  F.C.C. TSR Honda France 143,5 pontos
4º  Wójcik Racing Team – Yamaha 114,5 pontos
5º  Webike SRC Kawasaki France 112 pontos
CONSTRUTORES 
1º  Yamaha 237 pontos
2º  Suzuki 160,5 pontos
3º  Honda 137,5 pontos
PILOTOS 
1º  Étienne Masson / Gregg Black 
2º  Marvin Fritz / Niccolò Canepa / Karel Hanika
3º  Josh Hook / Freddy Foray / Mike di Meglio

TAÇA DO MUNDO (SUPERSTOCK) - FINAL
EQUIPAS
1º  Team Moto Ain – Yamaha 215,5 pontos
2º  No Limits – Suzuki 134 pontos
3º  GERT56 – BMW 122 pontos
CONSTRUTORES
1º  Yamaha 249 pontos
2º  Suzuki 189,5 pontos
3º  Kawasaki 148 pontos
PILOTOS
1º  Roberto Rolfo, Robin Mülhauser / Hugo Clére
2º  Luca Scassa / Luca Vitali / Christopher Kemmer
3º  Stefan Kerschbaumer / Lucy Glöckner

CLASSIFICAÇÃO  FINAL

12 Horas do Estoril

O Mundial de Resistência em Portugal
Antes das 12 Horas do Estoril, o Mundial de Resistência já havia visitado Portugal em três ocasiões, 
duas vezes no Estoril (1987 e 2000) e uma em Portimão (2016). Vamos recordar os pódios de então:

1000 KM DO ESTORIL - 10 DE MAIO DE 1987
1º  Hervé Moineau (F) / Bruno Le Bihan (F)  Suzuki SERT
2º  Robi Schläfli (CH) / Ueli Kallen (CH)  Wet Motos Honda
3º  Mat Oxley (GB) / Geoff Fowler (GB)   Team Bike Yamaha

8 HORAS DO ESTORIL – 28 DE MAIO DE 2000
1º  Jean-Michel Bayle (F) / Arnaud V.D. Bossche (F) / Christian Lavieille (F)   Suzuki SERT
2º  Christophe Guyot (F) / Sébastien Scarnato (F) / Nicolas Dussauge   Kawasaki GMT94
3º  Peter Linden (S) / Warwick Nowland (AUS) / Stéphane Mertens (B)   Phase One Suzuki

12 HORAS DE PORTIMÃO – 11 DE JUNHO DE 2016
1º  David Checa (E) / Niccolò Canepa (I) / Lucas Mahias (F)  Yamaha GMT94
2º  Anthony Delhalle (F) / Vincent Philippe (F) / Étienne Masson (F)   Suzuki SERT
3º  Sébastien Gimbert (F) / Julien Da Costa (F) / Freddy Foray (F)  Honda Endurance Racing
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Resultados Desportivos

Camp. do Mundo de Vel. – MotoGP
7ª prova – G.P. de S. Marino /Misano

11º  Miguel Oliveira (KTM)
8ª prova – G.P. Emilia-Romagna / Misano

5º  Miguel Oliveira (KTM)

Camp. do Mundo de Supermoto S1 GP
1ª prova – Itália / Castelletto di Branduzzo

15º/13º/14º Hugo Silva (KTM)
3ª prova – Itália / Busca

12º/12º/12º Hugo Silva (KTM)

Campeonato do Mundo de Enduro
1ª prova – França /Requista

11º/10º (Youth Enduro) Tomás Clemente (KTM)
2ª prova – Itália / Spoleto

8º/7º  (Youth Enduro) Tomás Clemente (KTM)

Taça do Mundo Open Enduro
1ª prova – França /Requista

1º/1º (2T)  Gonçalo Reis (KTM)
5º/5º (2T)  Gonçalo Sobrosa (Beta)
6º/6º (2T)  Ricardo Wilson (Beta)
7º/9º (2T)  Frederico Rocha (Husqvarna)
10º/7º (4T)  Filipe Oliveira (Husqvarna)

2ª prova – Itália / Spoleto
1º/1º (2T)  Gonçalo Reis (KTM)
2º/2º (2T)  Gonçalo Sobrosa (Beta)
7º/7º (2T)  Ricardo Wilson (Beta)
8º/9º (2T)  Frederico Rocha (Husqvarna)

6º/8º (4T)  Filipe Oliveira (Husqvarna)

Campeonato de Espanha ESBK
3ª prova – Valência

10º/10º  (SBK)Pedro Nuno (Yamaha)
2º/1º  (Open1000) Ivo Lopes (BMW)
7º/11º  (PreMoto3) Nuno Ribeiro (Beon)

4ª prova – Jerez
8º/9º  (SBK) Pedro Nuno (Yamaha)
1º/1º  (Open1000) Ivo Lopes (BMW)
11º/-  (PreMoto3) Nuno Ribeiro (Beon)

Campeonato Nacional de Motocross
2ª prova – Lustosa

MANGA MX1
1º  Sandro Peixe (Suzuki)
2º  Alex Gamboa (Husqvarna)
3º  João Vivas (n.d.)
4º  Diogo Vieira (Yamaha)
5º  Victor Hernandez (Kawasaki)

MANGA MX2
1º  Renato Silva (Yamaha)
2º  Luís Outeiro (Honda) 
3º  Rúben Ferreira (Yamaha) Jr/2T
4º  Fábio Costa (KTM) Jr/2T
5º  Abel Carreiro Jr. (KTM)
6º  Pedro Rino (KTM) Jr/2T
7º  Igor Amorim (KTM) Jr/2T
8º  Afonso Gomes (Yamaha) Jr/2T
9º  Francisco Salgueiro (Yamaha) Jr/2T
10º  Bernardo Passanha (Yamaha) Jr/2T
11º  João Silva (Honda)

12º  Nuno Santinho (KTM)
13º  Ivo Ferreira (Yamaha)
14º  Jorge Barbosa (Honda)
15º  Kevin Mendes (KTM) Jr/2T
16º  Salvador Sampaio (Yamaha) Jr/2T
17º  Hugo Silva (Kawasaki)
18º  José Faria (Kawasaki)
19º  João Macedo (KTM) Jr/2T
20º  Pedro Peres (Honda) Jr

MANGA ELITE
1º  Sandro Peixe (Suzuki) MX1
2º  Alex Gamboa (Husqvarna) MX1
3º  Luís Outeiro (Honda) MX2
4º  João Vivas (n.d.) MX1
5º  Renato Silva (Yamaha) MX2
6º  Rúben Ferreira (Yamaha) MX2
7º  Diogo Vieira (Yamaha) MX1
8º  Igor Amorim (KTM) MX2
9º  Afonso Gomes (Yamaha) MX2
10º  Fábio Costa (KTM)
11º  Pedro Rino (KTM) MX2
12º  Victor Hernandez (Kawasaki) MX1
13º  Francisco Salgueiro (Yamaha) MX2
14º  Bernardo Passanha (Yamaha) MX2
15º  Nuno Santinho (KTM) MX2
16º  João Silva (Honda) MX2
17º  João Macedo (KTM) MX2
18º  Ivo Ferreira (Yamaha) MX2
19º  Jorge Barbosa (Honda) MX2
20º  Salvador Sampaio (Yamaha) MX2

INICIADOS
1º/1º  Elias Gil (KTM
2º/2º  Sandro Lobo (KTM)
3º/6º  Martim Espinho (Husqvarna)
5º/4º  Tomás Alves (KTM)
8º/3º  Rúben Ribeiro (KTM)
6º/5º  Martim Palma (KTM)
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Setembro

7º/8º  Martim Maria (KTM)
9º/7º  Tomás Santos (KTM)
4º/14º  Murilo Martinez (Husqvarna)
12º/9º  Manuel Amado (Husqvarna)
11º/10º  Dinis Sousa (Yamaha)
10º/11º  Guilherme Leandro (Husqvarna)
13º/12º  Gabriel Pinto (KTM)
14º/13º  Francisca Henriques (Honda)

INFANTIS B
1º/1º  Rodrigo Barros (Yamaha)
2º/2º  Vasco Salgado (Yamaha)
4º/3º  Bernardo Pinto (KTM)
3º/4º  Gonçalo Cardoso (Yamaha)
7º/6º  Miguel Caridade (Yamaha)
5º/8º  Duarte Pinto (KTM)
9º/5º  Leonardo Gaio (Yamaha)
8º/7º  Simão Severino (Yamaha)
6º/10º  Guilherme Gomes (KTM)
10º/9º  Gustavo Pitschieller (Yamaha)
11º/11º  Inês Madanços (Husqvarna)
13º/12º  Bárbara Nunes (Yamaha)
12º/13º  Luís Marques (KTM)

Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
2ª prova – Baja TT do Pinhal

MOTOS
1º  Sebastian Bühler (Hero) TT2
2º  António Maio (Yamaha) TT2
3º  Martim Ventura (Yamaha) TT1/Jr.
4º  Salvador Vargas (Husqvarna) TT2
5º  Micael Simão (KTM) TT2
6º  Mário Patrão (KTM) TT2
7º  Fábio Magalhães (Honda) TT1
8º  David Megre (KTM) TT3
9º  André Sérgio (Yamaha) TT2/Jr.
10º  João Duarte (Yamaha) TT1/Jr.

11º  Gonçalo Amaral (Honda) TT1/Jr.
12º  Paulo Santos (Honda) TT3/Vet.
13º  Óscar Teixeira (Beta) TT2/Vet.
14º  Tiago Santos (Yamaha) TT1
15º  Jorge Brandão (KTM) TT2

QUADS
1º  Ruben Alexandre (Yamaha)
2º  Luís Fernandes (Yamaha) 
3º  Fábio Ferreira (Yamaha)
4º  Nelson Raposo (Yamaha)
5º  Marco Pedroso (Yamaha)
6º  João Silva (Yamaha)
7º  Tiago Ferreira (Yamaha)
8º  João Pires (Yamaha)
9º  José Galhofas (Yamaha)

SSV
1º João Dias (Can-Am) TT1
2º Nelson Caxias (Can-Am) TT1
3º Alexandre Pinto / F. Belo (Can-Am) TT1/Jr.
4º Pedro Carvalho / A. Guerreiro (Can-Am) TT1
5º Gonçalo Guerreiro (Can-Am) TT1/Jr.
6º Luís Cidade / P. Mendonça (Can-Am) TT1/Jr.
7º Daniel Mahseredjian / G. Magalhães (Can-Am) TT1
8º Pedro Grancha / I. Grancha (Can-Am) TT1/Vet.
9º Pedro S. Mendes (Can-Am) TT1
10º João Monteiro / M. Pereira (Can-Am) TT1
11º Arnaldo Monteiro / N. Morais (Can-Am) TT1/Vet.
12º Rui Serpa / H. Valadas (Polaris) TT1/Vet.
13º Tiago Guerreiro / P. Santos (Can-Am) TT1/Jr.
14º Vítor Santos / F. Vasques (Can-Am) TT1/Vet.
15º Ricardo Domingues (Can-Am) TT1/Vet.

3ª prova – Baja Reguengos
MOTOS
1º António Maio (Yamaha) TT2
2º Martim Ventura (Yamaha) TT1/Jr.

3º Bruno Borrego (KTM) TT3
4º Bruno Santos (Husqvarna)
5º Salvador Vargas (Husqvarna) TT2
6º Bernardo Megre (Husqvarna) TT2
7º André Sérgio (Yamaha) TT2/Jr.
8º Micael Simão (KTM) TT2
9º Fábio Magalhães (Honda) TT1
10º Gonçalo Amaral (Honda) TT1/Jr.
11º David Megre (KTM) TT3
12º Mário Patrão (KTM) TT2
13º Paulo Santos (Honda) TT3/Vet.
14º Sérgio Carapinha (Husqvarna) TT2/Promo.
15º Domingos Santos (AJP TT3

QUADS
1º  Luís Engeitado (Yamaha)
2º  Luís Fernandes (Yamaha) 
3º  Fábio Ferreira (Yamaha)
4º  José Anselmo (Yamaha)
5º  Tiago Ferreira (Yamaha)
6º  Marco Pedroso (Yamaha)

SSV
1º Luís Cidade / P. Mendonça (Can-Am) TT1/Jr.
2º Gonçalo Guerreiro / J. Miranda (Can-Am) TT1/Jr.
3º Alexandre Pinto / F. Belo (Can-Am) TT1/Jr.
4º João Dias (Can-Am) TT1
5º Rui Carneiro / J. Azevedo (Can-Am) TT1
6º Mário Franco / N. Guilherme (Yamaha) TT1
7º Filipe Carneirinha / N. Cavaco (Ca-Am) TT1
8º Daniel Mahseredjian / G. Magalhães (Can-Am) TT1
9º Luís P. Morais / T. Neves (Can-Am) TT1
10º Nelson Caxias (Can-Am) TT1
11º Arnaldo Monteiro / N. Morais (Can-Am) TT1/Vet.
12º João Monteiro / M. Pereira (Can-Am) TT1
13º Nuno Fontes / J. Pires (Can-Am) TT1/Vet.
14º Pedro S. Mendes (Can-Am) TT1
15º Romeu Martins / J. Dias (Can-Am) TT1/Vet.



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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