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Regresso ao Estoril

Noticiario

Depois de ter visitado o Autódromo do Estoril 
logo no ano de estreia do campeonato, em 1988, 
e novamente em 1993, o Campeonato do Mundo 
de Superbike regressou novamente ao circuito da 
Costa do Estoril neste mês de outubro, para encerrar 
a temporada de 2020 da competição e com o título 
principal ainda matematicamente por decidir.

A presença da principal competição de motos 
derivadas de série no circuito do Estoril – que já 
este ano tinha estado em Portimão, prova regular 
do campeonato – aconteceu, tal como na prova 
do Mundial de Resistência em setembro, devido 
à reestruturação dos campeonatos por força da 
pandemia e, tal como na Resistência, sem a presença 
de público. De qualquer modo, pode ter-se aberto 
uma porta que faça com que, já no próximo ano, o 
Estoril esteja integrado nos calendários de ambas as 
competições...

Em termos desportivos, Jonathan Rea quase 
que tinha assegurado mais o título mundial de 
SBK – seria o seu sexto consecutivo – na ronda 
anterior em Magny Cours, mas tinham ficado a faltar 
somente 3 pontos, equivalentes a um 13º lugar, para 
carimbar definitivamente o título no Estoril. Isto, é 
claro, obrigando a que o seu mais direto rival, Scott 

Redding, vencesse as três corridas do fim de semana.
Mas, logo na primeira corrida, Scott Redding veio 

a abandonar, e a Rea bastou o 4º posto para resolver 
a questão do título logo no sábado, numa corrida 
ganha por um inspirado Toprak Razgatlioglu, que 
tinha partido da pole position.

O piloto turco da Yamaha voltou a ganhar a Corrida 
Superpole no dia seguinte, mas na derradeira corrida 
só ‘deu’ Ducati, com Chaz Davies inspiradíssimo 
a vencer a sua última corrida ao serviço da marca 
italiana, seguido pelo seu companheiro de equipa 
Scott Redding. Poderia ter sido o título mundial de 
construtores – que também estava em disputa – 
para a Ducati, pois Jonathan Rea sofreu uma queda, 
voltando à pista para terminar no 14º posto, e Alex 
Lowes já estava fora, mas foi o 8º lugar do privado Xavi 
Forés a assegurar o título para a Kawasaki.

A coroa de Supersport já estava entregue a 
Andrea Locatelli desde a prova de Barcelona, mas 
faltava atribuir o título de Supersport 300. Nesta 
muito concorrida classe estavam inscritos três jovens 
portugueses, Tomás Alonso, Pedro Fragoso e Miguel 
Santiago, mas acabaram por não ultrapassar a 
barreira das qualificações. O título acabou por ir para 
o holandês Jeffrey Buis.

O Campeonato Mundial de Superbike voltou ao Autódromo 
do Estoril 27 anos depois, atribuindo o título perante 
bancadas sem público.

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Em outubro conseguimos 
finalizar dois campeonatos 
nacionais, o de Motocross em 
Águeda e o de Velocidade no 
Estoril, onde também encerrámos 
o Campeonato do Mundo 
de Superbike. Parabéns aos 
Campeões e o nosso particular 
agradecimento às organizações, 
pilotos, equipas e a todos aqueles 
que connosco acreditam e 
colaboram na realização das 
nossas corridas nos tempos 
difíceis que atravessamos e 
sempre cumprido as rigorosas 
medidas de segurança, 
desportivas e sanitárias que nos 
são impostas ou recomendadas 
pelas entidades competentes.
E foi também neste exigente 
e incerto tempo de pandemia 
Covid-19 que organizámos e 
realizámos o 22º Portugal de 
Lés-a-Lés Lagos–Évora–Guarda–
Chaves. Foram bastantes as 
alterações implementadas, muitas 
as incertezas e dificuldades 
superadas e imenso o trabalho 
efetuado, em particular pela 
comissão de Mototurismo da 
FMP, liderada pelo Tó Manel, 
e por todos os que connosco 
colaboraram para pôr na 
estrada este grandioso evento 
de motociclismo nos tempos 
difíceis que vivemos. Todas as 
adversidades foram ultrapassadas 
com resiliência e competência e 
todo o trabalho foi especialmente 
compensado pelo enorme 
orgulho de termos realizado este 
evento e, principalmente, pela 
satisfação manifestada pelos 
motociclistas que participaram 
neste Lés-a-Lés. 
Fiquem bem e com saúde!
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Noticiario

A estreia do Sprint Enduro
Com 178 pilotos em prova, arrancou em Cantanhede o primeiro 

Campeonato Nacional Sprint-Enduro. Após uma primeira temporada 
em formato de troféu, a competição ganhou selo de Campeonato 
Nacional e, neste primeiro confronto do ano, todos os grandes nomes 
do Enduro nacional alinharam uma prova distinta do Enduro mas com 
muitos pontos em comum.

Com um traçado com duas dezenas de quilómetros e duas especiais, 
a prova realizou-se pela segunda vez e contou com todas as principais 
figuras do campeonato e também com o regressado Luís Oliveira, de 
novo na competição após uma longa paragem devido a uma lesão. 
Com muito público a acompanhar a prova, e respeitando todas as 
normas sanitárias de forma exemplar, a caravana sentiu novamente 
o carinho popular e foram muitos os bons momentos de competição 
vividos ao longo do dia, cabendo a Diogo Ventura a vitória final entre 
os 12 pilotos Elite que estiveram em competição, na frente de Tomás 
Clemente e Luís Oliveira. 
Entre os Verdes venceu Filipe Taniko face a Rui Nogueira e Gil Carmo, 
com Joana Gonçalves a ser a melhor entre as Senhoras, assegurando a 
vitória na frente de Rita Vieira e Bruna Antunes. Na lista de vencedores 
desta ronda inaugural do campeonato figuram igualmente os nomes 
de Jorge Abreu na Promoção, Eduardo Carvalho nos Super Veteranos 
e Manuel Moura nos Veteranos. 
A segunda ronda do Campeonato, em Castelo Branco, contou com a 
presença de um piloto de topo do Enduro Mundial, Steve Holcombe, 
já em Portugal antecipando a presença no campeonato do Mundo 
que teria lugar em Marco de Canaveses em novembro. O piloto oficial 
da Beta no Mundial de Enduro dominou a prova na frente de Rui 
Gonçalves. Filipe ‘Taniko’ voltou a vencer entre os Verdes, tal como 
Joana Gonçalves nas Senhoras. Fernando Sousa triunfou nos Super 
Veteranos.
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Noticiario

A sexta e última ronda 
do Campeonato Nacional 
de Velocidade foi de 
consagração para os 
Campeões de 2020.

No cair do pano sobre o campeonato nacional de 
velocidade 2020 foi o Circuito do Estoril que acolheu 
as decisões finais numa temporada condicionada 
e sem público por força das ainda vigentes restri-
ções sanitárias. Com todas as principais coroas por 
entregar, a prova revestia-se por isso mesmo de 
especial interesse.

Na classe maior do campeonato, as Superbike, e 
com Ivo Lopes na ‘pole’ ao lado de Tiago Magalhães 
e Romeu Leite, foram 11 os pilotos que alinharam. 
Ivo Lopes queria fechar de imediato as contas do 
campeonato e, sem Pedro Nuno em pista, ficou 
mais simples a renovação do título – o terceiro na 
carreira do piloto – consumado logo no sábado após 
ter liderado a totalidade das 15 voltas, ficando assim 
encerrada a questão do cetro. Na segunda corrida, 
realizada na tarde de domingo, foi Tiago Magalhães 
quem venceu, a sua única vitória do ano, na frente de 
Ivo Lopes e Romeu Leite após uma corrida marcada 
pela chegada da chuva que abrandou o ritmo e 
refrescou o derradeiro confronto da época.

O dia foi também de decisões nas Supersport 
300. Em igualdade pontual, Tomás Alonso e Dinis 
Borges tinham de forçosamente entrar ‘a matar’ na 
corrida, numa clara opção de ‘all in’ se quisessem ser 
campeões. As primeiras voltas foram intensas e viram 
vários pilotos passar pela primeira posição, mas, com 
a pista molhada, as escorregadelas aconteceram e, 
na quarta volta, foi Tomás Alonso quem assumiu o 

DIA DE DECISÕES NO CNV

comando e não mais o largou até ao final, para se 
sagrar campeão nacional. 

Nas Pré-Moto3 a vitória sorriu em estreia a Daniel 
Bento, muito forte na pista molhada, ficando o título 
entregue a Gonçalo Ribeiro. Nas 85GP/Moto4 Afonso 
Almeida saiu da pole position e venceu após liderar 
todas as 10 voltas de corrida, o mesmo fazendo Pedro 
Matos, que liderou sempre nas Moto5, secundando 
na geral o novo campeão das 85GP/Moto4, Afonso 
Almeida. No Troféu Luís Carreira a vitória nas Open 
foi para João Curva em ambos os dias, Pedro Dias 
venceu nas SBK no primeiro dia, para ser batido por 
João Melo no segundo e António Reis nas Supersport 
em ambas as jornadas.

Duarte Amaral foi o mais rápido no pelotão das 
Tuono Cup e Luís Franco nas ZCup, com este a repetir 
a façanha na derradeira corrida do ano, cabendo a 
Paulo Vicente a vitória nas Tuono Cup.

Na sempre animada Copa Dunlop Motoval, Victor 
Barros e André Gonçalves foram os vencedores no 
primeiro duelo – que colocou duas dezenas de pilotos 
em pista – mas no fecho das contas no domingo foram 
Ricardo Silva e André Gonçalves os vencedores nas 
duas classes que pontuam nesta iniciativa.

Por força das restrições sanitárias devido ao 
Covid-19 não foi realizada a habitual entrega de 
prémios de final de campeonato, tendo os vencedores 
recebido os respetivos troféus num momento mais 
reservado e respeitando o distanciamento social.

Ivo Lopes conquistou 
o seu terceiro título 
de Superbike. Tomás 
Alonso foi Campeão em 
Supersport 300. Em baixo, 
a partida das 85GP/Moto4
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A edição 2020 do Portugal a Lés-a-Lés foi 
vitória da resiliência numa aventura sem 
igual que, entre os dias 1 e 4 de outubro, 
levou os participantes de Lagos a Chaves, 
com as etapas intermédias a terminarem 
em Évora e na Guarda.

NUNCA, EM 22 EDIÇÕES, foi tão genuíno e 
esclarecedor o sorriso dos participantes na chegada 
ao final do Portugal de Lés-a-Lés. As caras de satis-
fação e os comentários de todos os aventureiros 
foram, sem dúvida, o prémio mais saboroso para 
uma organização que, contra ventos e marés, teimou 
e conseguiu dar um sinal positivo aos motociclistas, 
criando as condições para que todos voltassem aos 
grandes passeios. Um evento bem diferente de todos 
os anteriores, com limitações e cuidados redobrados, 
mil cautelas e o respeito absoluto pelas normas em 
tempo de pandemia, mas que se saldou por um 
êxito tremendo. 

Foram pouco mais de mil, cerca de metade de 
anos anteriores, mas divertiram-se por dez mil e nem 
a chuva, o vento, o nevoeiro ou todas as incertezas 
minimizaram o prazer, há tanto adiado, de passear 
de moto. Da Lacóbriga a Aquae Flaviae, passando 
por Ebora Cerealis e Lancia Oppidana do tempo dos 
romanos, os bravos lusitanos (e alguns estrangeiros) 

resistiram e lutaram contra os elementos ao longo de 
1111 quilómetros de descoberta, honrando os feitos do 
mítico Viriato frente à ocupação do Império Romano. 

Pela primeira vez não houve controlos de pas-
sagem, evitando assim grandes aglomerados de 
participantes e o contacto com elementos dos moto 
clubes que, tradicionalmente, dão um colorido ímpar 
a estes pontos. E que mostrou também um novo 
modelo nas refeições, obrigada a abdicar do convívio 
da grande caravana em prol dos mais acolhedores 
restaurantes locais, proporcionando que os grupos 
estivessem juntos, mas com respeito das limitações 
gerais, ao mesmo tempo que contribuía para animar 
o carente comércio local.

E todos disseram presente!
Adiado para de junho para o início de outubro, 

o Lés-a-Lés versão 2020 descobriu um Algarve bem 
diferente, com um tempo menos convidativo para 
uns banhos de mar, é certo, mas nem por isso me-

nos interessante. A prova foi dada durante os 79 
quilómetros do Passeio de Abertura, com passagem 
pelas históricas ruas de Lagos antes de um saltinho à 
costa lacobrigense. Mas nem só de costa vive a região 
algarvia, e a subida à Serra de Espinhaço de Cão fez 
questão de o recordar uma vez mais. 

Esmiuçado o concelho de Lagos, mesmo se muito 
ficou por descobrir, rumou a norte a caravana, com 
saída madrugadora para uma etapa curta, de apenas 
286 km, mas bem variada, o dia começou com uma 
rápida passagem pelo Autódromo Internacional 
do Algarve antes do início da subida da Serra de 
Monchique, com subida ao alto da Fóia, juntando-
-se aqui o nevoeiro e, logo à frente, o vento forte. 
Diluía-se assim uma boa hipótese para desfrutar das 
fantásticas paisagens prometidas pelo detalhado e 
bem ilustrado road-book.

Seguiu-se a travessia de um Alentejo diferente do 
que é habitual ver no Lés-a-Lés, com o verde a dar 
lugar ao castanho escuro das terras revolvidas em 

A CORAGEM
DE ACREDITAR

22o 
Portugal de Les-a-Les
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Desta vez foram pouco mais de mil os participantes, mas divertiram-se pelo dobro, todos cheios de 
vontade de andar de moto e desfrutar dos mais belos recantos e estradas do nosso País

Texto: Paulo Ribeiro / Gabinete de Imprensa Lés-a-Lés Fotos: Delfina Brochado
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tempo de preparação das sementeiras cerealíferas.
Paisagem que servia de mote a etapa com fi-

nal na Ebora Cerealis, um dos celeiros nos tempos 
de presença romana na Península Ibérica, mas que 
antes ofereceria importantes brindes a um pelotão 
internacional que juntou norte-americanos, alemães, 
brasileiros, gregos, venezuelanos, franceses e suíços 
aos já referidos escoceses e a muitos espanhóis. Mas 
também muitos portugueses emigrados na Suíça, 
França, Luxemburgo, Bélgica e Inglaterra que não 
perdem oportunidade de melhor conhecer as belezas 
da Pátria-mãe. 

Passada a intricada, por vezes labiríntica serra de 
Monchique, onde o prazer de condução é oferecido 
em estradas como a N266 que haveria de levar até 
à Barragem de Santa Clara e depois na N123, rumo 
a outra represa artificial, a do Monte da Rocha que 
segura a escassa água do rio Sado que nasce por ali 
perto, seguiu-se o Alentejo. Mudança natural nas 
paisagens e dificuldades exponenciadas para os 
maiores aventureiros, aqueles que ousam atravessar 
o País em pequenas máquinas de 125 cc. Como o 
Miguel, de Sintra, que ‘viu-se e desejou-se’ «para 
manter o ritmo e não perder o contacto nem atrasar 
o grupo» aos comandos da pequena mas resistente 
Honda PCX. Com uma moto mais potente, a estreante 
Susana, colega de equipa e também sintrense de 
gema, já com mais de 100 mil quilómetros de ex-
periência, não escondia o prazer da aventura «que 
devia ser obrigatoriamente realizado por todos os 
motociclistas pelo menos uma vez na vida! É duro, 
mas revelador de um Portugal extremamente bonito 
e muitas vezes desconhecido». Como as Minas de 
Aljustrel, a surpreendente Capela do Calvário, em 

Ferreira do Alentejo ou a ponte romana de Alfundão. 
Descobertas para guardar na memória durante a 
paragem na bonita vila de Alvito, em mais um Oásis 
onde água e sumos acompanham mais uma sande 
ou outro petisco regional, seguindo-se a passagem 
por Viana do Alentejo e pelo imponente Santuário 
de Nossa Senhora de Aires, um dos mais importantes 
no Alentejo dedicados ao culto mariano construído 
durante toda a segunda metade do século XVIII.

E, finalmente, Évora. Ou melhor, o palanque de 
chegada, porque a verdadeira descoberta da única 
cidade portuguesa que faz parte da Rede de Cidades 
Europeias Mais Antigas foi feito a pé, aos atrativos de 
um centro histórico que foi declarado Património 
Mundial pela UNESCO, em 1986.

Mais dureza que revelou ainda mais beleza
O aviso já tinha sido dado na véspera. A partir da 

2.ª etapa cresciam as exigências. Por força do superior 
número de quilómetros, mas também das estradas 
cada vez mais recurvadas à medida que se ia subindo 
no mapa nacional. A concentração e pontualidade 
eram altamente aconselhadas, perdendo o menos 
tempo possível com paragens desnecessárias para 
aproveitar o que realmente interessava. Como era o 
caso da parte final, na passagem pela Serra da Estrela.

Mas isso era apenas no final. Antes, na saída de 
Évora, temperaturas bem amenas, mesmo demasiado 
baixas para alguns participantes, próprias da época 
do ano, mas pouco usuais num Lés-a-Lés, que jamais 
fora realizado em outubro. As temperaturas podiam 
ser diferentes mas as estradas, essas não enganavam, 
com as longas retas ligando aldeias pontilhadas com 
casas brancas, de rodapés e molduras de portas e 

janelas em cores vivas. Como é o caso de Igrejinha, 
mesmo antes da chegada a Casa Branca onde Donald 
Trump não compareceu devido ao internamento 
hospitalar após ter testado positivo para o Covid-19. 
E como o respeito pelas normas sanitárias ditadas 
pelo DGS era imprescindível em defesa da saúde 
dos participantes, havia, pois, que arrepiar caminho 
até Aviz. O pequeno almoço, mudado do belíssimo 
centro histórico para o Oásis Honda – BP, podia ser 
saboreado logo à frente, nas margens da albufeira do 
Maranhão recuperando forças para apreciar a Ribeira 
de Sume, fenómeno geológico pouco depois de Vale 
de Açor, onde uma das maiores grutas graníticas da 
Península Ibérica faz com que as águas da Ribeira de 
Sôr desapareçam (ou sumam) durante 250 metros, 
debaixo daquilo que parece o leito seco de um rio.

Gavião e Belver foram, por seu turno, mais um 
prova evidente dos enormes cuidados no respeito 
pelas regras de distanciamento aconselhadas nesta 
fase, ditando a mudança de um Oásis e de uma visita ao 
castelo. Mas não obrigaram a alterar as espetaculares 
descidas para o rio Tejo e rumo à Ribeira de Eiras, onde 
a mudança de paisagem era cada vez mais evidente. 
Estradas muito interessantes em termos de condução, 
mas com um enquadramento por vezes deprimente, 
culpa dos incêndios que, ano após ano, queimam 
aquilo que parece já não poder arder. Estradas quase 
desertas, para desfrutar até chegar a Tinalhas e a 
um dos mais impressionantes Oásis do ano, mon-
tado pelo Moto Clube d’Atestar. Que fez questão de 
mostrar ao mundo a indelével homenagem à FMP e 
ao Lés-a-Lés gravada no granito, juntamente com a 
majestosa estátua do Arcanjo S. Rafael, designado 
em 2003, pelo Papa João Paulo II, como padroeiro 

Foram 1111 quilómetros de descoberta, para quem seguiu à risca o roadbook 
elaborado, como sempre, de forma mutíssimo bem conseguida

22o 
Portugal de Les-a-Les
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POR TODAS AS RAZÕES que conhecemos, pela incerteza a nível 
global que tantos planos e projetos tem arrasado em 2020, colocar de pé 
a 22ª edição do Portugal de Lés-a-Lés foi um desafio muito maior que o 
normal. E o ‘normal’ já é, por si só, uma gigantesca empreitada...

Para percebermos melhor as dificuldades enfrentadas antes e durante 
este Lés-a-Lés, pedimos ao Presidente da Federação de Motociclismo de 
Portugal, Manuel Marinheiro, e ao Presidente da Comissão da Mototurismo 
da F.M.P, o Tó Manel, que nos falassem sobre todo o processo.

Como foi organizar um Lés-a-Lés com todas as dificuldades que 
atravessamos neste período de pandemia? E, por causa dessas 
mesmas dificuldades, deu mais gozo, ou uma satisfação particular, 
organizar este Lés-a-Lés do que os outros?

Tó Manel - Em primeiro lugar, foi feito com muito tempo. Era para ter 
sido em junho, tínhamos tudo preparado para arrancar, e tivemos de adiar 
para outubro, o que deu tempo para repensar toda a dinâmica do evento. 
Houve uma ou outra alteração de percurso, mas muito poucas.

No contacto com as autarquias é que as coisas se complicaram bastante. 
Neste momento passamos por uma situação de saúde pública, e há 
entidades que complicam, que querem controlar - que têm de controlar - e 
não facilitam. E notei que havia uma certa dificuldade de entendimento 
entre algumas autarquias e as direções regionais de saúde locais. A 
dificuldade foi, de facto, moldar o evento aos vários obstáculos.

Isso foi uma dificuldade prévia. E 
durante o Lés-a-Lés?

T.M. - Durante o evento, aquilo 
começou a andar e ganha vida própria, 
a partir do momento em que fazemos o 
check-in e entregamos o roadbook e os 
materiais aos participantes. As pessoas 
têm alojamentos marcados por todo o 
País, e mesmo que quiséssemos cancelar 
o evento de forma oficial, que era retirar os 
coletes aos participantes e acabar ali com 
o evento, as pessoas iam fazer o Lés-a-Lés 
na mesma. Com o roadbook na mão e 
hotéis marcados, não acredito que fossem 
para casa.

Mas toda a dinâmica normal foi alterada?
Manuel Marinheiro – Tentámos evitar os aglomerados habituais. Na 

própria receção ao participante não existiam aglomerados porque nem era 
preciso sair da moto. Um dos nossos colaboradores fazia a verificação da 
moto e outros iam às verificações administrativas e levavam tudo aquilo de 
que o participante necessitava. Por isso, ele dali podia arrancar logo para o 
percurso. Teria de colar os autocolantes, etc., mas não existia contacto físico 
entre o participante e os colaboradores.

No percurso, os oásis foram alterados e, em lugar de serem pontos de 
confraternização (e temos pena, pois foi para isso que foram criados e 
esperamos que possam voltar brevemente), eram muito mais limitados. 
Havia uma fila em que era entregue - muitas vezes apenas colocado no 
retrovisor da moto - um saco com as águas e a comida. Depois, cada grupo 
ia juntar-se onde entendia, sem se formarem grupos acima de 10 pessoas, 
que era o limite na altura.

No que respeita às refeições, encontrou-se uma boa solução, que 
acabou nestes tempos difíceis por nos criar boas oportunidades, que 
foram os protocolos entre os municípios e a restauração, em que eram 
distribuídos vouchers a cada participante, que lhe permitiam ir comer 
a vários restaurantes. Isso não só evitou as aglomerações que existiam 
nos sítios onde normalmente eram servidos os jantares, nos pavilhões e 
locais do género, como alimentou a restauração de cada uma das cidades 
por onde passámos. As dormidas já eram assim, nos hotéis, a cumprir as 
normas gerais em vigor.

Na preparação, e em relação aos municípios, aquilo que eu senti foi 
que ninguém tem certezas em relação a este assunto, pelo que temos 
de respeitar o que nos é dito pelas entidades oficiais. A interpretação 

dessas diretivas é que varia de município para município, de uma direção 
regional de saúde para outra, o que nos levanta problemas acrescidos, 
porque estamos sempre a ser surpreendidos por alterações de posições. 
Quando as coisas estão todas combinadas e, em determinada altura, 
dizem-nos que afinal não se pode fazer. A maior dificuldade foi essa 
adaptação, mesmo durante o percurso. À medida que aquilo vai andando 
temos de ter capacidade de adaptação e ‘readaptação’, porque as coisas 
vão sendo alteradas. E nós andamos ali com mais de mil pessoas à nossa 
responsabilidade e temos de levar o Lés-a-Lés a bom porto.

Eu também estou convencido de que, mesmo que o quiséssemos parar, 
não sei se o conseguiríamos. Teríamos de o fazer, porque faz parte das 
nossas responsabilidades, mas sem dúvida que o evento tem vida própria.

Houve respostas negativas formais, por parte de algumas 
entidades?

M.M. - Houve negativas formais, não interessa especificá-las, mas são 
decisões que as pessoas tomam em função da interpretação das leis que 
vão saindo e sendo alteradas. E que prejudicam o evento, naturalmente, 
mas que, principalmente a equipa da Comissão de Mototurismo, liderada 
pelo Tó Manel, e todos os outros que colaboraram, fomos sabendo 
ultrapassar.

Eu julgo que a conclusão a tirar leva-nos à primeira pergunta: deu mais 
gozo realizar este Lés-a-Lés? Não tenham dúvida nenhuma em relação a 

isso!
Aquilo a que nós assistimos, o ver 

motociclistas felizes, a andar de moto, 
isso superou todos os sacrifícios e todo 
o trabalho que deu. E, principalmente - e 
isso também ajudou -, a Comissão de 
Mototurismo da Federação conseguiu 
mais uma vez fazer um grande Lés-
a-Lés, com grandes percursos, sítios 
espetaculares para andar de moto e 
paisagens lindíssimas. E as pessoas 
estavam todas com vontade de andar de 
moto. Podemos dizer que, por exemplo, 
no prólogo, em que normalmente não 
impomos horários de partida nem de 
chegada, e as pessoas vão entrando no 

percurso à medida que vão fazendo as verificações, em anos anteriores 
tínhamos de andar com a equipa-vassoura a “empurrar” as pessoas no 
percurso, este ano cerca de 90% dos participantes antes do meio-dia já 
estava na estrada. Porque estava toda a gente com vontade de andar de 
moto. E isso sim, foi gratificante, perceber que as pessoas se divertiram.

Já se está a preparar a edição de 2021, nos moldes e na data 
habitual?

T.M. - Sim, em junho. Esperemos que a vida volte ao normal, que é o que 
toda a gente quer. Já tivemos os primeiros contactos com as autarquias e as 
pessoas fazem força para que aconteça, e precisam que o LaL passe lá. Nos 
sítios onde parámos os hotéis estavam todos cheios, quando até aí tinham 
estado vazios, bem como a restauração, devido ao tal novo processo dos 
vouchers.

M.M. - Em jeito de resumo, o Lés-a-Lés já era um evento com uma 
logística enorme, com uma exigência muito grande em termos de recursos 
humanos para a equipa que o organiza, e o deste ano, nestas condições, 
superou tudo. O que nos dá algum ânimo, pois se conseguiste organizar 
isto, consegues organizar qualquer coisa.

Metade dos participantes, mas o dobro do trabalho?
M.M. – Foi o dobro do trabalho, mas também deu o dobro da 

satisfação. Chegar ao fim e ver que conseguimos cumprir aquilo a que nos 
propusemos e, principalmente, satisfazer os motociclistas e aquilo que eles 
esperam do Lés-a-Lés.

T.M. - Só para finalizar, posso dizer que já fiz as 22 edições do Lés-a-Lés e 
há apenas um dorsal que eu vou guardar, que é o desta edição. Este vai ser 
emoldurado!

Um ano inesquecível
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22o 
Portugal de Les-a-Les

dos motociclistas. E onde, além de deliciosa bifana, 
foi possível apreciar as grandes novidades para 2021 
do catálogo de capacetes da NEXX. 

Aaproximação à Estrela fez reaparecer o temor 
da chuva, com as nuvens cobrirem a serra mais alta 
de Portugal Continental, antes mesmo da chegada a 
Unhais da Serra onde o Moto Clube da Covilhã - Lobos 
da Neve preparara excelente receção. Aconchego ao 
estômago em local muito agradável antes de atacar 
os quilómetros finais, rumo à Guarda, com promissora 
passagem pela Serra da Estrela. 

E se muito prometia, mais cumpriu com espetacu-
lar passagem pelo vale glaciar da Ribeira de Altorfa, 
com direito a um pouco de off-road, subindo ao ponto 
mais alto deste Lés-a-Lés, a cerca de 1600 metros de 
altitude, antes de iniciar a descida para a Guarda. 
Viagem pela Nave de Santo António, passagem em 
Manteigas e continuação pelas N232, ao longo do 
rio Zêzere, e pela N18-1. Uma chegada à cidade mais 
alta de Portugal a fazer jus a um dos cinco F’s que a 
caraterizam, com muito Frio, para, ao jantar, nos mais 
diversos restaurantes, recordar outros dos F’s, de Farta.

Chegada triunfal a Chaves
Continuando a fotogenia do dia anterior, a 3.ª 

etapa partia cedo da Guarda, mas ainda a tempo 
de confirmar outro F, de Formosa. Voltaremos para 
atestar os epítetos de Forte e Fiel da antiga Oppidana, 
talvez com um tempo mais agradável que o desta 
despedida, obrigando a vestir os fatos de chuva para 
rumar a Pinhel, sempre com temperaturas bem baixas. 
Condições que desencorajaram a que se juntassem 
diversos participantes para, todos juntos e pelo me-
nos em número de 9, conseguirem abraçar os quase 

dez metros do tronco do castanheiro gigante de 
Guilhafonso que conta, segundo dizem, mais de 400 
anos de vida. O maior exemplar da Castanea sativa 
existente na Europa foi um dos primeiros atrativos de 
uma etapa muito fotogénica, que continuou com a 
anta da Pêra do Moço.

Maior animação em Pinhel onde, após a passagem 
pelo castelo, houve direito a reforço alimentar bem 
no centro da cidade Falcão, com o pequeno-almoço 
entregue sob olhar atento de uma ave de rapina à 
escala real… humana. Boa disposição materializada 
num boneco, vestido por uma voluntária, e que há 
mais de 700 anos representa a cidade beirã, estando 
mesmo presente no brasão concelhio, depois do 
título outorgado por D. João I e que os pinhelenses 
usam com orgulho. Momento histórico na Cidade 
do Vinho 2020-2021 antes de voltar à estrada, pela 
fantástica N221 em direção ao rio Côa, quando o sol 
já secava o asfalto e levava muitos participantes a 
despir os fatos de chuva. Paragem aproveitada para 
trincar uma peça de fruta ou uma sande com contorno 
paisagístico de eleição e onde nem faltou a visita de 
numeroso bando de grifos. Imagens bem diferentes 
dos dias anteriores na abordagem a Castelo Rodrigo, 
uma das 7 Maravilhas de Portugal no que às aldeias 
históricas diz respeito.

Do castelo à sede de concelho, Figueira de 
Castelo Rodrigo, a entrada no Parque Natural do 
Douro Internacional reforçou a mudança paisagística, 
bem apreciado no miradouro da Sapinha, com vistas 
desanuviadas sobre o rio Águeda no preciso local onde 
aumenta o caudal do Douro. Local de eleição para mais 
uma paragem, em Oásis estrategicamente colocado 
para permitir a internacionalização do Portugal de 

Lés-a-Lés, autorizando um saltinho a Espanha para 
o que bastava cruzar a ponte sobre o Águeda. Mas, 
numa etapa altamente fotogénica, muito mais estava 
por ver, começando nas imponentes escarpas que 
ladeiam o Ribeiro de Mosteiro, formação geológica de 
quartzitos com 450 milhões de anos, e continuando 
pelas marcas deixadas pelos romanos na região, 
como a pequena ponte e a Calçada de Alpajares ou 
Calçada do Diabo.

Para digerir tamanha imponência geológica e 
histórica, nada como umas curvas deliciosas, rumo 
a Freixo-de-Espada-à-Cinta, no regresso à rápida e 
bonita N221 que haveria de acompanhar a caravana 
até Mogadouro. Pelo meio, duas escapadas de ‘luxo’ 
através de algumas estradinhas municipais, mais 
lentas e contemplativas: a primeira para ver o Cavalo 
de Mazouco, por muitos apontada como a primeira 
gravura rupestre ao ar livre em toda a Europa; a se-
gunda para vislumbrar o vale do Douro numa das 
suas vistas mais imponentes a partir do Miradouro 
do Carrascalinho.

Sempre com a N221 como linha orientadora, 
Mogadouro foi paragem para retemperar muitos es-
tômagos mais carentes antes da descida ao Rio Sabor, 
com algumas nuvens ameaçadoras no horizonte, 
mas que, felizmente, haveriam de dar em nada. Já 
dentro do concelho de Macedo de Cavaleiros, nova 
paragem na albufeira do Azibo onde o moto clube 
local deu as boas-vindas ao Nordeste Transmontano, 
seguindo-se, poucos quilómetros adiante, a visita 
mais carnavalesca de todas, a Podence, cujos famo-
sos caretos com que festejam o Entrudo são, desde 
fevereiro, Património Imaterial da Humanidade. De 
Macedo a Torre de Dona Chama, sempre por estra-
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Passando da sua 
habitual data 

em junho para o 
início de outubro, 

as paisagens 
atravessadas 

apresentavam tons e 
atrativos diferentes

das secundárias bem interessantes, oportunidade 
para apreciar nova mudança de paisagem, com os 
grandes vinhedos do Côa a darem lugar a olivais e 
vinhas bem mais pequenas, dos produtores locais e 
destinadas, sobretudo, a consumo próprio. E com o 
sol a brincar as escondidas, ora aparecendo em força, 
ora dissimulando-se atrás de ameaçadoras nuvens 
negras, lá seguiu o pelotão para apreciar a famosa 
Berroa ou Porca (ou será uma ursa?) e o Pelourinho 
da vila do concelho de Mirandela cuja lenda aponta 
a origem do nome para a fundação por uma nobre 
senhora, Dona Châmoa Rodrigues. Que, conta a fábula, 
tinha um rosto tão bonito quanto feios eram os pés, 
que de defeituosos mais pareciam os de uma cabra. 

Incólumes às ameaças de chuva e animados por ter 
Chaves cada vez mais perto, cumprindo a totalidade 
do percurso, algo que à partida muitos colocavam 
ainda em dúvida, os maratonistas viveram final es-
petacular, sempre junto à fronteira com Espanha, 
de beleza condizente com a excelente jornada mo-
toturística que foi o 22.º Portugal de Lés-a-Lés. Na 
cascata de Segirei apreciando território de nuestros 
hermanos, tentando mover a famosa Pedra Bolideira 
ou fotografando o célebre marco zero da cada vez 
mais concorrida N2, os participantes iam dizendo 
adeus a evento único, com uma organização que 
encontrou imensas dificuldades para levar o evento 
a ‘bom porto’ mas que, finalmente, nas margens do 
Tâmega depois da passagem exclusiva pela ponte 
romana de Trajano, mereceu aplausos de todos. O 
adiamento desde junho para esta altura do ano, por 
força da pandemia que parou o Mundo, criou muitas 
dores de cabeça, é certo, mas deixou uma boa notícia: 
É que só já faltam 9 meses para a próxima edição!
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Nas duas jornadas finais do Campeonato Nacional de Motocross / Jogos Santa Casa, Alqueidão 
e Águeda, Sandro Peixe fez a ‘dobradinha’ ao assegurar os títulos nacionais de Elite e MX1.

APÓS O ARRANQUE em março e a longa pa-
ragem que se seguiu, o Campeonato Nacional de 
Motocross – Jogos Santa Casa voltou às pistas em 
setembro com a ronda de Lousada, antecedendo a 
ponta final da competição no mês de outubro, com 
duas jornadas, em Alqueidão e Águeda, encerrarem 
uma temporada com apenas quatro provas, pelas 
razões e dificuldades que bem conhecemos e foram 
transversais a toda a sociedade.

Sem possibilidade de presença de público devido 
às restrições impostas pelas autoridades de saúde, a 
terceira ronda do campeonato voltou a contar com 
a transmissão em direto e na íntegra da prova, que 
pode ser seguida na página oficial da Federação de 
Motociclismo de Portugal no YouTube. 

Assim, em Alqueidão, com seis dezenas de 
pilotos em pista, divididos pelas distintas classes 
em competição, os 1600 metros da pista do Parque 
Desportivo José Henrique Carvalho viram Sandro 
Peixe assinar a segunda vitória consecutiva na classe 
Elite, para assumir em definitivo um lugar de destaque 
luta pelo cetro de 2020 no Nacional de MX, rumando 
para a quarta e última prova do ano com 14 pontos de 
vantagem face ao segundo colocado, Luís Outeiro, ele 
que é o primeiro em MX2 na frente de Renato Silva.

Sandro Peixe e Luís Outeiro estiveram imperiais 

COMO PEIXE NA ÁGUA!

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

nas suas respetivas classes, com vitórias para ambos, 
tendo Peixe sido igualmente o melhor na geral das 
duas corridas realizadas na pista junto a Torres Novas. 
A jogar em casa, Luís Outeiro foi segundo classificado 
tanto na corrida Open (que reuniu os pilotos de ambas 
as classes para estabelecer as classificações da primeira 
corrida de MX1 e MX2) como na corrida Elite, ocupando 
o lugar desde o arranque até ao final e replicando aquilo 
que Sandro Peixe fez, mas na liderança do pelotão.

Renato Silva foi o terceiro em ambas as corridas e 
deixou Alqueidão em idêntica posição no campeonato, 
ficando as contas por decidir no fecho da época no 
Crossódromo Internacional de Águeda, o que não 
acontecia em MX1, onde os 54 pontos de vantagem 
que Sandro Peixe levou para as derradeiras duas man-
gas do ano garantiram este título, permitindo que se 
concentrasse em exclusivo na gestão de pontos quanto 
ao título maior. Mais animado seria o duelo nas MX2, 
pois Luís Outeiro e Renato Silva passaram a estar com 
o mesmo número de pontos no campeonato.

Nas 85 cc foi Sandro Lobo quem venceu face a 
Rúben Ribeiro e Martim Espinho, eles que foram sempre 
os três primeiros em cada uma das mangas, o mesmo 
sucedendo nas 65 cc, onde Rodrigo Barros venceu 
na frente de Vasco Salgado e Bernardo Pinto, os seus 
perseguidores mais diretos em ambas as corridas e 
pela mesma ordem.

Do Alqueidão o campeonato seguiu para 
Águeda. Este ano sem receber o Campeonato do 
Mundo, mas com todo o empenho e profissionalismo 
como se uma prova do Mundial se tratasse, o ACTIB de 
Águeda recebeu no fantástico palco do Crossódromo 
Internacional de Águeda a derradeira e decisiva ronda 
do campeonato nacional de MX 2020.

Em dia de calor e com a pista impecavelmente 
preparada para receber pilotos e equipas, os anfitriões 
ajudaram assim a encerrar da melhor forma um cam-
peonato condicionado pelas restrições sanitárias e pela 
ausência de público a acompanhar a competição ao 
vivo - que pela terceira vez foi novamente transmitida 
em streaming no Youtube.

Com apenas um título atribuído, as mangas reali-
zadas na ‘Catedral’ do Motocross nacional coroaram 
os campeões nacionais 2020 em todas as restantes 
categorias, num dia em que contou com a presença 
em pista do ex-campeão nacional Hugo Basaúla.

Nas 65 cc Rodrigo Barros, Vasco Salgado e Bernardo 
Pinto cruzaram sempre por esta ordem a linha de 
meta, confirmando assim qualquer um deles as suas 
posições no campeonato, precisamente as mesmas 
que fecharam os duelos na fantástica e especial terra 
vermelha de Águeda. No que respeita aos Iniciados, 
as 85 cc, Sandro Lobo dobrou as vitórias sempre face 
a Martim Espinho e Rúben Ribeiro, e foram também 

eles os três primeiros do campeonato, replicando a 
ordem estabelecida nas corridas do dia.

Uma das lutas mais esperadas era aquela que 
opunha Luís Outeiro a Renato Silva pela primazia 
e título nas MX2. Outeiro venceu ambas as corri-
das face ao seu principal rival e a Fábio Costa e, na 
contabilidade do campeonato, foi naturalmente 
Outeiro a sagrar-se campeão nacional com seis 
curtos - mas preciosos - pontos de vantagem sobre 
Renato Silva. Fábio Costa foi o vencedor nas 2 Tempos 
e nos Juniores, sendo também terceiro classificado 
no campeonato de MX2.

Em MX1, as vitórias em Águeda foram divididas 
entre Hugo Basaúla e Sandro Peixe, com este último 
a vencer também na Elite face a Luís Outeiro depois 
de liderar todas as voltas da corrida. Hugo Basaúla foi 
segundo nas primeiras três voltas, sendo então pas-
sado por Outeiro e Renato Silva na mesma passagem, 
momento em que as posições dos cinco primeiros se 
definiram, com Bruno Charrua em quinto.

O Campeonato Nacional de Motocross – Jogos 
Santa Casa fechou assim da melhor forma a tempo-
rada de 2020, com uma pista fantástica a ser também 
protagonista de uma campeonato que contou com 
quatro provas num ano inesperado e inédito, mas que 
acabou por se realizar graças ao esforço conjunto de 
pilotos, equipas e organizações.

O Campeonato Nacional de Motocross - Jogos Santa Casa chegou a bom porto  e com grandes corridas, num ano atípico e difícil para todos
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Resultados Desportivos

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
10ª prova – G.P. de França / Le Mans

6º  Miguel Oliveira (KTM)

11ª prova – G.P. de Aragón / MotorLand Aragón
16º  Miguel Oliveira (KTM)

12ª prova – G.P. de Teruel / MotorLand Aragón
6º  Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato de Espanha ESBK
5ª prova – Navarra

-/7º  (SBK) Pedro Nuno (Yamaha)
1º/1º  (Open1000) Ivo Lopes (BMW)
10º/8º  (PreMoto3) Nuno Ribeiro (Beon)

Rally da Andaluzia
TT extra-campeonato

18º  Sebastian Bühler (Hero)
19º  Mário Patrão (KTM)
21º  Rui Gonçalves (Sherco)
27º  Joaquim Rodrigues (Hero)

Campeonato Nacional de Motocross
3ª prova – Alqueidão

MANGA MX1
1º  Sandro Peixe (Suzuki)
2º  Bruno Charrua (Yamaha)
3º  Jonathan Rodriguez (KTM)
4º  Diogo Vieira (Yamaha)
5º  Marco Silva (Husqvarna)
6º  Victor Hernandez (Kawasaki)
7º  José Botas (JMB)

MANGA MX2
1º  Luís Outeiro (Honda) 
2º  Renato Silva (Yamaha)
3º  Rúben Ferreira (Yamaha) Jr/2T
4º  Fábio Costa (KTM) Jr/2T
5º  Afonso Gomes (Yamaha) Jr/2T
6º  Tomás Clemente (KTM) 2T
7º  Igor Amorim (KTM) Jr/2T
8º  João Vale (Husqvarna)
9º  Francisco Salgueiro (Yamaha) Jr/2T
10º  Bernardo Passanha (Yamaha) Jr/2T
11º  Kevin Mendes (KTM) Jr/2T
12º  Jude Elphick (Husqvarna) Jr
13º  João Silva (Honda)

14º  Nuno Santinho (KTM)
15º  Ivo Ferreira (Yamaha)
16º  Salvador Sampaio (Yamaha) Jr/2T
17º  Jorge Barbosa (Honda)
18º  Pedro Rino (KTM) Jr/2T

MANGA ELITE
1º  Sandro Peixe (Suzuki) MX1
2º  Luís Outeiro (Honda) MX2
3º  Renato Silva (Yamaha) MX2
4º  Jonathan Rodriguez (KTM) MX1
5º  Bruno Charrua (Yamaha) MX1
6º  Tomás Clemente (KTM) MX2
7º  Afonso Gomes (Yamaha) MX2
8º  Diogo Vieira (Yamaha) MX1
9º  João Vale (Husqvarna) MX2
10º  Francisco Salgueiro (Yamaha) MX2
11º  Bernardo Passanha (Yamaha) MX2
12º  Victor Hernandez (Kawasaki) MX1
13º  Jude Elphick (Husqvarna) MX2
14º  Kevin Mendes (KTM) MX2
15º  João Silva (Honda) MX2
16º  Fábio Costa (KTM) MX2
17º  Jorge Barbosa (Honda) MX2
18º  Salvador Sampaio (Yamaha) MX2
19º  Ivo Ferreira (Yamaha) MX2
20º  José Botas (JMB) MX1

INICIADOS
1º/1º  Sandro Lobo (KTM)
2º/2º  Rúben Ribeiro (KTM)
3º/3º  Martim Espinho (Husqvarna)
6º/4º  Martim Maria (KTM)
4º/6º  Martim Palma (KTM)
5º/5º  Tomás Alves (KTM)
7º/7º  Tomás Santos (KTM)
8º/8º  Bernardo Santos (KTM)
9º/9º  Guilherme Leandro (Husqvarna)
10º/10º  Maria Milheiro (Husqvarna)
11º/11º  Tomás Rodrigues (Yamaha)
12º/12º  Dinis Sousa (Yamaha)
13º/14º  Manuel Amado (Husqvarna)
15º/13º  Guilherme Daniel (KTM)
17º/15º  Guilherme Nunes (KTM)
16º/17º  Francisca Henriques (Honda)
14º/19º  Alexandre Costa (Yamaha)
18º/16º  Afonso Simões (Yamaha)
19º/18º  Dinis Santos (Kawasaki)

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

10º/11º  Guilherme Alves (Yamaha)
13º/12º  Bárbara Nunes (Yamaha)
12º/14º  Inês Madanços (Husqvarna)
16º/13º  Tiago Cotrim (Yamaha)
14º/15º  Luís Marques (KTM)
15º/16º  Dalila Nascimento (Yamaha)

4ª prova – Águeda
MANGA MX1
1º  Hugo Basaúla (KTM)
2º  Sandro Peixe (Suzuki)
3º  Bruno Charrua (Yamaha)
4º  Victor Hernandez (Kawasaki)
5º  Sérgio Pinto (KTM)
6º  Ricardo Gomes (Yamaha)
7º  Micael Luís (KTM)
8º  Luís Salustiano (Yamaha)

MANGA MX2
1º  Luís Outeiro (Honda) 
2º  Renato Silva (Yamaha)
3º  Fábio Costa (KTM) Jr/2T
4º  Tomás Clemente (KTM) 2T
5º  João Vale (Husqvarna)
6º  Afonso Gomes (Yamaha) Jr/2T
7º  Igor Amorim (KTM) Jr/2T
8º  Francisco Salgueiro (Yamaha) Jr/2T
9º  Bernardo Passanha (Yamaha) Jr/2T
10º  Kevin Mendes (KTM) Jr/2T
11º  Vasco Severino (KTM) Jr/2T
12º  Ivo Ferreira (Yamaha)
13º  Nuno Santinho (KTM)
14º  Jorge Barbosa (Honda)
15º  Ricardo Mendes (Honda)
16º  José Faria (Kawasaki)
17º  Miguel Fernandes (Yamaha)
18º  Salvador Sampaio (Yamaha) Jr/2T
19º  João Silva (Honda)

MANGA ELITE
1º  Sandro Peixe (Suzuki) MX1
2º  Luís Outeiro (Honda) MX2
3º  Renato Silva (Yamaha) MX2
4º  Hugo Basaúla (KTM) MX1
5º  Bruno Charrua (Yamaha) MX1
6º  Fábio Costa (KTM) MX2
7º  Afonso Gomes (Yamaha) MX2
8º  Tomás Clemente (KTM) MX2
9º  João Vale (Husqvarna) MX2
10º  Bernardo Passanha (Yamaha) MX2
11º  Igor Amorim (KTM) MX2
12º  Francisco Salgueiro (Yamaha) MX2
13º  Victor Hernandez (Kawasaki) MX1
14º  Kevin Mendes (KTM) MX2
15º  Vasco Severino (KTM) MX2
16º  Micael Luís (KTM) MX1
17º  Ricardo Gomes (Yamaha) MX1
18º  Ivo Ferreira (Yamaha) MX2
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Outubro

19º  Nuno Santinho (KTM) MX2
20º  Jorge Barbosa (Honda) MX2

INICIADOS
1º/1º  Sandro Lobo (KTM)
2º/2º  Martim Espinho (Husqvarna)
3º/3º  Rúben Ribeiro (KTM)
4º/4º  Martim Palma (KTM)
5º/5º  Martim Maria (KTM)
6º/6º  Tomás Santos (KTM)
8º/7º  Maria Milheiro (Husqvarna)
7º/8º  Guilherme Leandro (Husqvarna)
9º/11º  Dinis Sousa (Yamaha)
12º/10º  Guilherme Daniel (KTM)
10º/12º  Alexandre Costa (Yamaha)
15º/9º  Manuel Amado (Husqvarna)
11º/13º  Guilherme Nunes (KTM)
13º/14º  Afonso Simões (Yamaha)
14º/15º  Francisca Henriques (Honda)

INFANTIS B
1º/1º  Rodrigo Barros (Yamaha)
2º/2º  Vasco Salgado (Yamaha)
3º/3º  Bernardo Pinto (KTM)
5º/4º  Duarte Pinto (KTM)
4º/5º  Gonçalo Cardoso (Yamaha)
6º/6º  Guilherme Gomes (KTM)
7º/7º  Leonardo Gaio (Yamaha)
9º/8º  Miguel Caridade (Yamaha)
8º/9º  Guilherme Alves (Yamaha)
10º/10º  Gustavo Pitschieller (Yamaha)
11º/11º  Simão Severino (Yamaha)
12º/12º  Inês Madanços (Husqvarna)
13º/13º  Bárbara Nunes (Yamaha)
16º/14º  Tiago Cotrim (Yamaha)
15º/15º  Luís Marques (KTM)
14º/-  Duarte Filipe (Yamaha)

Campeonato Nacional de Velocidade
5º prova – Estoril III

SUPERBIKE
2º/1º  Ivo Lopes (BMW)
1º/3º  Broc Parkes (Yamaha)
3º/2º  Sheridan Morais (Yamaha)
4º/4º  Pedro Nuno (Yamaha)
5º/5º  Tiago Magalhães (Aprilia)
6º/6º  Romeu Leite (Yamaha)
7º/7º  Rui Marto (BMW)
8º/9º  Ricardo Lopes (Kawasaki)
10º/8º  Tiago Morgado (Yamaha)
11º/10º  Fernando Freitas (Honda)
9º/-  Marceli Bezulski (Yamaha)

SUPERSTOCK 600
1º/1º  Dani Trelles (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º  Dinis Borges (Kawasaki)
2º  Tomás Alonso (Kawasaki)

3º  Afonso Almeida (Yamaha)
4º  Miguel Santiago (Yamaha)
5º  Rafael Damásio (Kawasaki)
6º  Isaac Rosa (Kawasaki)
7º  Guilherme Gomes (Yamaha)
8º  Rodrigo Martins (Yamaha)
9º  Madalena Simões (Yamaha)
10º  Pedro Marques (Yamaha)

PRÉMOTO3
1º  Gonçalo Ribeiro (Beon)
2º  Daniel Bento (Beon)
3º  Ivan Hernández (Beon)
4º  Bruno Salreta (TL Moto)

85GP / MOTO4
1º  Adelino Patronilho (Minarelli)
2º  Fernando Santos (Minarelli)
3º  Naama Rosa (MIR)

MIR MOTO5
1º  Martim Marco
2º  Pedro Matos
3º  Lourenço Vicente
4º  Rafaela Peixoto
5º  Bárbara Magro
6º  Tiago Balhé
7º  Martim Jesus
8º  Diego Pazos

TROFÉU SÉC. XX – LUÍS CARREIRA- OPEN
1º/1º  João Curva (Yamaha)
2º/2º  Fernando Mercier (Kawasaki)
3º/-  João Leandro (Yamaha)

TROFÉU SÉC. XX – LUÍS CARREIRA- SBK
1º/1º  Pedro Dias (Aprilia)
2º/2º  Bruno Silva (Kawasaki)

TROFÉU SÉC. XX – LUÍS CARREIRA- SSP
1º/2º  André Capitão (Yamaha)
2º/2º  António Reis (Yamaha)
3º/3º  Luís Metello (Yamaha)

TROFÉUS NAKED (TUONO / ZCUP)
2º/1º  M. Vilares (Kawasaki/Aprilia)
1º/4º  P. Vicente (Aprilia/Kawasaki)
3º/2º  D. Amaral (Aprilia)
5º/3º  H. Monteiro (Aprilia)
8º/5º  A. Vilardebó (Aprilia)

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1
1º/1º  Vítor Barros (Yamaha)
2º/2º  Ricardo Silva (Yamaha)
3º/3º  Henrique Gouveia (Yamaha)
4º/4º  Diogo Queirós (Yamaha)
6º/5º  João Cruz (Kawasaki)

CLASSE 2
2º/1º  Christophe Lajouanie (BMW)
1º/2º  André Gonçalves (Yamaha)
3º/3º  Carlos Fonseca (Kawasaki)

5º/4º  Rui Palma (Ducati)
6º/7º  Edmundo Cova (Honda)

6º prova – Estoril IV
SUPERBIKE
2º/1º  Tiago Magalhães (Aprilia)
1º/2º  Ivo Lopes (BMW)
5º/3º  Romeu Leite (Yamaha)
3º/5º  Ricardo Lopes (Kawasaki)
7º/6º  João Trancoso (Yamaha)
6º/8º  Mário Alves (BMW)
8º/7º  Fernando Freitas (Honda)
-/4º  Rui Marto (BMW)
4º/-  Tiago Morgado (Yamaha)
9º/-  Carlos Pereira (Suzuki)

SUPERSTOCK 600
1º/1º  Dani Trelles (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º  Tomás Alonso (Kawasaki)
2º  Vasco Esturrado (Kawasaki)
3º  Pedro Fragoso (Yamaha)
4º  Rodrigo Martins (Yamaha)
5º  Guilherme Gomes (Yamaha)
6º  Dinis Borges (Kawasaki)
7º  Pedro Marques (Yamaha)

PRÉMOTO3
1º  Daniel Bento (Beon)
2º  Ivan Hernández (Beon)
3º  Gonçalo Ribeiro (Beon)
4º  Bruno Salreta (TL Moto)

85GP / MOTO4
1º  Afonso Almeida (Beon)
2º  Adelino Patronilho (Minarelli)
3º  Naama Rosa (MIR)
4º  Bruna Santos (Minarelli)
5º  Fernando Santos (Minarelli)

MIR MOTO5
1º  Pedro Matos
2º  Lourenço Vicente
3º  Rafaela Peixoto
4º  Martim Jesus
5º  Diego Pazos
6º  Bárbara Magro

TROFÉU SÉC. XX – LUÍS CARREIRA- OPEN
1º/1º  João Curva (Yamaha)
2º/-  Fernando Mercier (Kawasaki)

TROFÉU SÉC. XX – LUÍS CARREIRA- SBK
2º/1º  João Melo (Suzuki)
1º/2º  Pedro Dias (Aprilia)
3º/3º  Bruno Silva (Kawasaki)

TROFÉU SÉC. XX – LUÍS CARREIRA- SSP
1º/1º  António Reis (Yamaha)
2º/2º  Luís Metello (Yamaha)

TROFÉUS NAKED (TUONO / ZCUP)
1º/2º  D. Amaral (Aprilia)
4º/1º  L. Franco (Kawasaki)
5º/4º  M. Sousa (Kawasaki)
6º/5º  R. Pires (Kawasaki)
2º/-  P. Bohdanov (Aprilia)

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1
2º/1º  Ricardo Silva (Yamaha)
1º/2º  Vítor Barros (Yamaha)
3º/4º  Henrique Gouveia (Yamaha)
6º/3º  Jaime Oliveira (Yamaha)
5º/5º  Miguel Silva (Yamaha)

CLASSE 2
1º/1º  André Gonçalves (Yamaha)
7º/2º  Pedro Ferreira (Suzuki)
3º/4º  Pedro Vinagre (Aprilia)
2º/9º  Carlos Fonseca (Kawasaki)
8º/3º  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

AF_IMPRENSA_DESPORTO_MOTOCICLISMO_210X297.indd   1 06/04/18   17:24


	01
	02_05
	06_11
	12_13
	14_16

