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Extreme XL Lagares

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Apesar das restrições que a todos 
afetam e que, naturalmente, também 
interferem no normal desenrolar da 
atividade desportiva, o mês de maio 
foi mais um passo no longo caminho 
que todos encetamos rumo à tão 
esperada ‘normalidade’, e não nos 
referimos ao tão publicitado ‘novo 
normal’ mas a um regresso sustentado 
e seguro às nossas vidas pessoais e 
profissionais sem limitações.
Em termos de mototurismo, e 
ainda sem podermos regressar às 
concentrações, em maio assinalou-se o 
regresso à estrada do Troféu Nacional 
de Moto-Ralis Turísticos, após um 
longo interregno. Um regresso que se 
saúda e sobre o qual podem ler nesta 
Moto Portugal, que serviu quase como 
que de ‘aperitivo’ para a 23ª edição 
do Portugal de Lés-a-Lés, uma edição 
muito especial, por todas as razões, 
da maior maratona mototurística da 
Europa, sobre a qual podem ler na 
próxima Moto Portugal.
Na presente edição podem recordar 
ainda a passagem do Mundial de 
Superbike pelo Estoril e o arranque 
do Nacional de Velocidade no mesmo 
palco, para além de resumos do que 
se passou nas primeiras duas rondas 
dos Campeonatos Nacional de 
Enduro Sprint e de Todo-o-Terreno, 
eventos desportivos que, pelos 
número de participantes e resultados 
apresentados, nos dão ânimo para 
continuar a trabalhar com o mesmo 
empenho pelo motociclismo nacional, 
em todas as suas vertentes.
A 23 de maio decorreu a Assembleia 
Geral Eletiva dos Delegados à 
Assembleia Geral da FMP que, no 
próximo dia 18 de julho de 2021, irão 
eleger em Assembleia Geral os Orgãos 
Sociais da FMP para o quadriénio 
2021/2025, aos quais me recandidato 
com a minha equipa. Toda a 
informação sobre as eleições da FMP 
pode ser obtida em https://www.fmp.
pt/a-fmp/eleicoes-delegados/.

Com formato totalmente distinto do inicialmente 
desenhado pelos anfitriões, por força de restrições 
impostas pela Direção Geral de Saúde, a prova 
desenrolou-se em forma Enduro Cross, com três 
rondas totalmente desenhadas no Quartel do Monte 
do Pilar, que decidiram os nomes dos vencedores 
mas que não atribuíram pontos para o Campeonato 
do Mundo, depois da chegada da chuva com 
bastante intensidade na noite e madrugada de 
sábado para domingo, levando a que fosse decidido 
pelo júri do campeonato não atribuir pontos para a 
classificação mundial.

Numa demonstração de apoio à organização os 
pilotos não deixaram de alinhar para as três corridas 
em agenda e, ao mesmo tempo, já marcaram o 
regresso à prova lusa em 2022, empenharam-se para 
discutir os melhores lugares no final da jornada, 
que ficou dividida em três decisivas mangas com 20 
minutos mais uma volta cada.

Numa verdadeira parada de estrelas o vencedor 
foi o britânico Billy Bolt, que venceu as duas primeiras 
finais, mas na derradeira quase deitou tudo a perder, 
com uma queda na volta de abertura sendo forçado 
a recuperar até ao segundo posto que lhe valeu os 
pontos mais que suficientes para subir ao degrau 
mais alto do pódio na frente do alemão Manuel 
Lettenbichler e do lendário Graham Jarvis que, aos 

que aos 46 anos de idade, acabou por fechar este 
regresso a Portugal com um grande resultado.

Diogo Vieira a ser o único luso a fechar a corrida na 
classe maior numa muito positiva 13ª posição.

Na classificação Expert o vencedor foi o espanhol 
Francesc Moret na frente de Stuart Mack e Eloi 
Salsench, sendo Tiago Oliveira o único português 
na linha de meta com a 17ª posição. Vitória nos 
Veteranos para Grant Churchward na frente de José 
Ferreira e Mark Houson. Rui Silva venceu nos Hobby 
face a Xoxe Torres e José Cortés e na classe XL - dois 
pilotos por moto - venceu o Team Chapanios na 
frente do Enduro Sport Almeria, sendo terceiros os 
pilotos da equipa Marines.
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No arranque do novo Mundial de Hard-Enduro, coube à Extreme 
XL Lagares iniciar uma nova era na disciplina, não apenas 
reconhecida pela FIM, mas também como Troféu Nacional FMP.

1. Billy Bolt (Husqvarna) 57 pts 
2. Manuel Lettenbichler (KTM) 45 pts 
3. Graham Jarvis (Husqvarna) 39 pts 
4. Wade Young (Sherco) 37 pts 
5. Alfredo Gomez (Husqvarna) 35 pts 
6. Dominik Olszowy (KTM) 31 pts 
7. Teodor Kabakchiev (Husqvarna) 28 pts 
8. Mario Roman (Sherco) 26 pts 
9. Taddy Blazusiak (GasGas) 17 pts 
10. Kevin Gallas (GasGas) 15 pts
13. Diogo Vieira (GasGas) 9 pts

CLASSIFICAÇÃO FINAL
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Arranque a Sul para o Todo-o-Terreno

Animando as pistas dos concelhos de Beja, Serpa e Mértola, a 
jornada alentejana deu o pontapé de saída ao campeonato, com 
António Maio (Yamaha) nas motos, Luís Fernandes nos Quad e 
Roberto Borrego em SSV, a serem os grandes vencedores. Na segunda 
posição da prova alentejana terminou Bruno Santos (Husqvarna) que 
gastou mais 3m30s que o vencedor da prova. Gustavo Gaudêncio, em 
Honda, de regresso às competições após uma paragem de seis anos 
completou o pódio da Baja TT Montes Alentejanos.

Luís Fernandes (Yamaha) levou a melhor entre os quad e deixou 
Fábio Ferreira e Rafael Carvalho nas posições imediatas. 

Finalmente, Roberto Borrego (Can-Am), ex-campeão nacional de 
quad, foi o grande vencedor entre os SSV. Excelente prestação a de 
Sebastian Guyette, da JB Racing, que terminou a prova na 2ª posição, a 
apenas 59s do vencedor da prova. Todavia, um minuto de penalização 
entregou essa posição à dupla João Monteiro/Victor Melo, que 
terminara a apenas 4 segundos do piloto belga.

Do Alentejo o campeonato seguiu para o Algarve, com a realização 
da Baja de Loulé, prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve 
e segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno ‘Road to 
Dakar’.

Numa jornada marcada pelo forte calor que se fez sentir, mas, acima 
de tudo, por uma prova que fez regressar os troços longos e uma 
dureza que nos últimos tempos estava arredada das competições de 
todo-o-terreno, a prova algarvia apresentou uma excelente lista de 
inscritos onde, a par com os principais nomes nacionais, figuravam 
ainda duas estreias absolutas de pilotos de renome mundial e ainda 
diversas equipas estrangeiras.

Nas motos, repetiu-se o pódio da ronda anterior: António Maio 
voltou a vencer, agora com 4m06s de vantagem sobre Bruno Santos. 
O derradeiro lugar no pódio foi novamente ocupado por Gustavo 
Gaudêncio, que triunfou na classe TT1. 

Nos Quad o campeão Luís Engeitado (Yamaha), que não tinha estado 
em Beja, regressou aos triunfos à frente de Luís Fernandes que mantém 
a liderança no campeonato. Lugar no pódio para o jovem companheiro 
de equipa do líder do campeonato. Rafael Carvalho, venceu ainda a 
Classe Promoção.

Nos SSV, Nuno Fontes, a solo e num Can-Am emprestado, 
conquistou o primeiro triunfo absoluto de uma já longa carreira. O 2º 
lugar, a escassos 24s, coube a João Monteiro, piloto da equipa Sharish 
Gin/South Racing, que tudo fez para defender a liderança da prova, 
mas que cedo se viu a braços com problemas mecânicos. Na 3ª posição 
ficou a dupla Pedro Carvalho e André Guerreiro que terminou a 3m do 
vencedor. 

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno Road to Dakar fará 
agora uma longa paragem, regressando no início de setembro para o 
Raid TT da Ferraria.

Super Enduro de regresso
O Campeonato Nacional Super Enduro - Moto Espinha 2021 já tem 

calendário para a presente temporada, marcando o regresso desta 
espetacular modalidade do panorama desportivo luso.

A competição terá três paragens na presente época desportiva, sendo 
contabilizados assim um total de nove resultados, fruto das três finais que se 
realizam em cada ronda.

Concentrado no espaço de pouco mais de um mês. durante o verão, 
o Super Enduro promete mais uma vez muita animação e momentos 
espetaculares de competição. O campeonato tem arranque marcado 
para Arraiolos no dia 10 de julho, com a segunda jornada agendada para 
dia 31 de julho em Castanheira de Pêra e a o encerramento da época 
calendarizado para 10 de agosto em Portalegre. 

André Pires 
volta a pontuar nas MotoE

Num traçado de Le Mans que 
lhe era totalmente desconhecido 
e numa pista em que enfrentava 
condições bastante traiçoeiras, 
André Pires pontuar novamente 
para o Taça do Mundo MotoE.

Arrancando na 14ª posição 
da grelha para as sete voltas de 
corrida, o piloto de Vila Pouca 
de Aguiar fechou o segundo 
duelo do ano na 12ª posição 
final, reeditando o resultado 
conseguindo na abertura de época 

em Jerez de La Frontera.
“Estou muito contente por ter 

conseguido terminar e pontuar 
novamente. Foi muita coisa nova 
para mim e, até ao momento 
da largada, não sabíamos se 
íamos correr à chuva ou em piso 
seco, mas demos aqui passos 
importantes e acumulamos mais 
quilómetros com a moto. Estou 
bastante otimista para o resto do 
campeonato e espero continuar 
a evoluir nas próximas provas. A 
equipa ajudou-me bastante ao 
longo destes dias e o apoio de 
todos os portugueses tem sido 
incrível. Muito obrigado!”

Com este resultado André 
Pires passava a ocupar a 13ª 
posição da classificação geral da 
Taça do Mundo de MotoE que 
iria prosseguir na Circuito da 
Catalunha.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2021 teve luz verde com a Baja TT Montes 
Alentejanos, prosseguindo com a Baja de Loulé.
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Nas muito polivalentes instalações da Enduro 
Code, realizou-se em maio o 1º estágio de Trial 
FMP 2021, iniciativa gratuita e aberta a todas as 
faixas etárias e para todos os níveis de pilotagem.

Sucesso é a palavra certa para descrever 
o evento, que contou com 51 participantes, 
divididos em grupos etários e por experiência 
de condução. A manhã foi dedicada 
às crianças, a melhorar a técnica ou a 
experimentar pela primeira vez uma moto 
elétrica ou de combustão. É estimulante ver 
que cada vez mais jovens se interessam pela 

modalidade e que num futuro próximo podem 
vir a ser os nossos campeões nacionais!

Já durante a tarde, com numerosa presença 
dos habituais pilotos do Campeonato Nacional 
de Trial que deliciaram, com os seus dotes de 
condução, os jovens e menos jovens que pela 
primeira vez testavam uma modalidade tão 
especial como é o trial. De louvar a presença 
dos pilotos Rui Gonçalves, Gonçalo Sobrosa 
e Gonçalo Jesus, que, vindos de outras 
modalidades, muito nos orgulhou poder 
recebê-los no seio da família trialista.

Estágio de Trial na Enduro Code

Nacional de Motocross troca de líder

O Campeonato Nacional de Motocross – Jogos Santa casa prosseguiu 
em maio com as rondas de Lustosa e Fernão Joanes, esta última a integrar 
também, como nos últimos anos, uma jornada do Campeonato da Europa 
EMX65/85.

Em Lustosa, a chuva, frio e condições novamente exigentes fizeram desta 
segunda prova do campeonato mais uma jornada de superação para pilotos e 
equipas que marcaram presença no Crossódromo Quinta da Azenha.

Com 29 pilotos na grelha, a manga Elite foi ganha novamente pelo 
marroquino Saad Soulimani que desta feita liderou mesmo todas as 
voltas da derradeira corrida do programa para dilatar a sua vantagem 
no campeonato. Luís Outeiro e Rúben Ferreira foram, respetivamente, 
segundo e terceiro. 

Na corrida reservada às MX1 Soulimani venceu na frente de Renato Silva 
e Luís Oliveira, dois pilotos do enduro que estiveram também em Lustosa 
como forma de preparação para os seus campeonatos.

Luís Outeiro foi o vencedor nas MX2 na frente de Rúben Ferreira e Abel 
Carreiro, sendo este o primeiro pódio do piloto dos Açores no campeonato.

Nos Júniores foi Fábio Costa quem venceu na frente de Afonso Gomes, o 
vencedor da primeira do ano realizada no Alqueidão, que desta feita ocupou a 
posição intermédia do pódio na frente de Martim Espinho. 

O Nacional MX - Jogos Santa Casa seguiu então para a Guarda, com 
Fernão Joanes a acolher a terceira jornada do ano. Depois de duas provas 
marcadas pela chuva e lama, a caravana no MX luso teve a primeira prova 
do ano disputada com condições ideais num dia de muito sol e calor. Luís 
Outeiro aproveitou a ausência do líder do Campeonato Saad Soulimani 
para subir à liderança da Classe Elite.

Foram 36 os pilotos que alinharam na grelha de partida para a principal 
manga da tarde, com três pilotos a destacarem-se de imediato pelo seu 
andamento, mas a surpresa era o espanhol Sergio Notario, a fazer aqui uma 

'perna' no Campeonato Nacional, e que, com um andamento diabólico, 
liderou durante 16 voltas a manga Elite, sempre seguido de muito 
perto por Luís Outeiro. O jovem piloto da TM é um dos especialistas do 
circuito de Fernão Joanes e a pressão exercida sobre Notario deu os seus 
frutos quando, na 17ª passagem pela meta, o espanhol perdia de forma 
espetacular o controlo da sua moto, com uma queda aparatosa que levou 
ao abandono imediato. Outeiro herdava a primeira posição, o segundo 
posto era para Paulo Alberto e pódio seria fechado por Rúben Ferreira.

Na manga reservada às classes de MX1 e MX2 voltou a assistir-se a uma 
grande corrida de Paulo Alberto, sempre espetacular com a sua Yamaha YZ 
250 a 2 tempos. Outeiro era segundo e Notario terceiro.

Em pista estiveram também os MX2 Júnior, com Fábio Costa, Afonso 
Gomes e Martim Espinho a subirem ao pódio por esta ordem.

 Conjuntamente com o Campeonato Nacional estiveram em pista 60 
pilotos do Campeonato da Europa (37 EMX85 e 23 EMX65) entre os quais 
15 pilotos portugueses. Na EMX85 Alessandro Gaspari não deu quaisquer 
hipóteses, vencendo as duas mangas de forma clara, sendo seguido de 
longe pelo espanhol Salvador Perez e em 3º por outro espanhol, Carlos 
Prat. Entre os portugueses nota de destaque para as prestações de Martim 
Maria, Tomás Santos, Vasco Salgado, Guilherme Leandro, Dinis Sousa e 
Manuel Amado.

Na Classe de EMX65 foi novamente um italiano que dominou de forma 
clara as duas mangas. Andrea Uccellini foi o mais forte, vencendo ambos 
os confrontos com larga vantagem sobre o 2º classificado Salvador Perez, 
enquanto o 3º foi Carlos Prat. Nesta classe estiveram em pista vários jovens 
valores do motocross nacional, com destaque para o fantástico 5º posto na 
geral de Rodrigo Barros, enquanto Bernardo Pinto e Duarte Pinto estiveram 
muito perto de entrar no Top 10 e Miguel Caridade foi 13º da geral. Ainda 
em pista estiveram Leonardo Gaio, Francisco Fernandes, Guilherme Gomes 
e Simão Severino.

Com a ausência de Saad Soulimani em Fernão Joanes, o Campeonato Nacional 
de Motocross – Jogos Santa Casa tem um novo líder, Luís Outeiro.
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Bom arranque para a edição 2021 do Campeonato Nacional de Velocidade, com os números 
de participantes a subirem na maior parte das categorias e diversas caras novas.

AINDA sem a presença de público nas bancadas, 
iniciou-se no início de maio mais uma temporada do 
Campeonato Nacional de Velocidade. Um regresso 
às pistas feito no asfalto do Circuito do Estoril e 
com algumas ausências notadas, em especial na 
categoria rainha, as Superbike. Notou-se também 
a chegada de novos nomes, em especial nas cate-
gorias destinadas aos mais jovens como as Moto 
4, Moto 5 e Supersport 300. Com o paddock bem 
vivo foram dois dias de muita ação e, acima de 
tudo, muita competição.

Na classe maior foi, sem surpresa, que Ivo 
Lopes assaltou a volta mais rápida na qualificação. 
Campeão em título o piloto da BMW destacou-se 
sem dificuldade para vencer a primeira corrida 
com mais de meio minuto de vantagem sobre 
Romeu Leite e Tiago Cleto, ambos em Yamaha. 
Nas Stocksport 600 Nuno Nogueira (Yamaha) foi o 
primeiro na meta, fechando a contenda na frente 
de Vasco Esturrado e Nuno Soares. A segunda 
corrida foi quase que tirada a papel químico para as 
Superbike e viu novamente os mesmos três pilotos 
no pódio pela mesma ordem, sendo que nas 600 
foi Ricardo Silva (Yamaha) o vencedor, na frente de 
Vasco Esturrado e Nuno Nogueira.

Com 16 pilotos na grelha, a classe Supersport 
300 continua a mostrar vitalidade e foram inten-
sas as lutas travadas, não pela vitóri,a pois Tomás 
Alonso (Kawasaki) esteve confortável na cabeça 
do pelotão desde os treinos, mas sim pelos lugares 
secundários. Alonso cruzou a linha de meta isolado e 
deixou quatro pilotos na luta pelo segundo lugar. No 
final das 14 voltas de corrida foi Dinis Borges quem 
secundou o piloto de Odivelas, na frente de Rafael 
Damásio, Guilherme Gomes e Madalena Simões, 
todos separados por menos de meio segundo 
entre eles. Gonçalo Ribeiro venceu sem surpresa 
nas Pré-Moto3, na frente de Rui Afonso.

Com quase duas dezenas de pilotos em pista 
as corridas reservadas aos mais jovens mostraram 
grelhas bem animadas e com muito sangue novo. 
Afonso Almeida venceu nas Moto4 e iniciou o ano 
de defesa de título no degrau mais alto do pódio, 
ao lado de Pedrinho Matos e Vasco Fonseca, pilotos 
chegados à classe e que se mostraram também eles 
capazes de discutir primeiros lugares. Nas Moto 5 
foi Lourenço Vicente a vencer na frente de Gonçalo 
Silva e Alexandre Cabá, num pelotão com 11 pilotos. 
Martim Marco foi o primeiro nas Promo3.

Na sempre animada Taça Luís Carreira – que 

divide as grelhas com as ZCup e Tuono Cup, a vi-
tória na classe Open na primeira corrida foi para 
João Curva, com Afonso Cruz e Luís Belchior a 
fazerem o mesmo nas classes SBK e SS. Augusto 
Machado foi o melhor nas SBK R. Já no domingo 
foi novamente João Curva a repetir a vitória na 
sua classe, com Bernardo Villar a ser o melhor nas 
SBK R. Nelson Saldanha dobrou a vitória nas SBK 
e Luis Belchior nas SS.

Na Copa Dunlop Motoval foram 24 os pilotos 
que estiveram em pista e, na corrida realizada no 
sábado, Victor Barros venceu com autoridade na 
classe 1 – reservada às 600cc – fechando as 10 
voltas com mais de 21s de vantagem sobre Miguel 
Romão e João Cruz, estes em luta intensa para 
cruzarem a linha de meta separados por apenas 
1 segundo. Na classe maior – para as 1000 cc – foi 
Ricardo Andrade o vencedor, com mais de 13s de 
margem sobre André Gonçalves, que teve que se 
empenhar para derrotar Pedro Vinagre.

No Domingo Victor Barros voltou a ditar a sua 
lei nas 600 para repetir a vitória novamente na 
frente de Miguel Romão e João Cruz, com Ricardo 
Andrade a repetir a dose na classe 2 na frente de 
Bruno Louro e Filipe Brites, após uma corrida em que 

COMEÇO ANIMADOR

Velocidade
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Texto: Gab. Imprensa F.M.P./MP Fotos: Hellofoto

André Gonçalves e Pedro Vinagre não terminaram.
(Resultados completos nas últimas páginas 

desta edição.)

Balanço positivo
Para a Comissão de Velocidade do F.M.P., em 

balanço feito já após a segunda ronda do CNV, é 
assinalado com satisfação o incremento assinalável 
no número de participantes, que atingiu os três 
dígitos, algo que já não era conseguido desde 
2009, bem como o aumento da participação na 
classe de Supersport 300, que teve grelhas com 
16 e 17 pilotos. Satisfação também perante o ob-
jetivo a ser cumprido pelo troféu de iniciação 
Velocidade 2020, que alimenta a classe MIR Moto5 
e com pilotos a evoluírem para outras classes, como 
a Supersport 300.

Registou-se também um aumento do número 
de participantes no Troféu Luís Carreira, bem como 
a continuação do interesse na Copa Dunlop Motoval 
e o regresso de participantes à classe de Superstock 
600. Nota ainda para o cuidado no espaço de apre-
sentação das boxes das equipas e, como registo 
negativo, o decréscimo no número de pilotos na 
classe Superbikes.

As Supersport 300 (em cima 
e na abertura) têm exibido 
grelhas bem compostas, 
bem como as classes de 
menor cilindrada, enquanto 
as Superbike, por seu lado, 
registam menos presenças
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Penacova e Castelo Branco foram as duas primeiras jornadas do Campeonato Nacional de 
Enduro Sprint – Jetmar, um arranque com corridas animadas, listas de inscritos muito bem 
preenchidas e vitórias divididas na classe principal.

VINDO DE UMA TEMPORADA em que se 
manteve invicto nas provas desta modalidade, o 
Campeão em título do Campeonato Nacional de 
Enduro Sprint – Jetmar, Diogo Ventura (Beta) entrou 
com o pé direito na edição 2021 desta competição, 
vencendo a ronda inaugural em Penacova, mas 
na jornada seguinte, em Castelo Branco, viu a sua 
série vitoriosa ser interrompida por outro nome 
de peso, Rui Gonçalves (Sherco) Uma época que 
se antevê animada!

Em Penacova, com nada menos que 214 pilotos 
inscritos, Diogo Ventura abriu a temporada com 
uma autoritária vitória com vantagem de quase 90s 
face a Gonçalo Reis (GasGas), o segundo classificado 
na frente de Luís Oliveira (KTM), estes separados 
por pouco mais de 23s numa categoria (Elite) onde 
constaram 13 pilotos na lista de participantes e na 
qual Gonçalo Sobrosa foi quarto na frente de Paulo 
Felicia, este aos comandos da portuguesa AJP 
que este ano regressou aos Nacionais de Enduro 
e Enduro Sprint.

Para Diogo Ventura, este foi um “bom início 
de campeonato. É uma vertente do enduro que 
está sem dúvida em ascensão e isso ficou mais 
uma vez claro, com mais de 200 pilotos inscritos, 

DUELO À VISTA

Enduro Sprint
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Texto e fotos: Gab. Imprensa F.M.P.

numa prova super bem organizada e onde a chuva 
veio dificultar bastantes a vida dos pilotos. Ataquei 
forte desde os primeiros metros de corrida e cedo 
consegui construir alguma vantagem que depois 
geri para vencer.”

Num percurso com 22 km de extensão e duas 
especiais, Bernardo Vots foi o melhor em Verdes 
1 com quase 50 segundos de vantagem sobre 
Gonçalo Maria e Francisco Salgado. Na classe Verdes 
2, Diogo Parente foi quem subiu ao degrau mais 
alto do pódio na frente de Emanuel Costa e José 
Silva. Manuel Moura foi o primeiro nos Veteranos 
ao bater Pedro Vigário por quase um minuto, com 
Pedro Rodrigues em terceiro. António Carmo venceu 
nos Super Veteranos, Ricardo Mendes na Promoção 
e Joel Paiva na Hobby, classe em que 88 pilotos ter-
minaram a corrida. Nas Senhoras, Joana Gonçalves 
foi quem subiu ao degrau mais alto do pódio.

Depois de Penacova a competição prosse-
guiu em Castelo Branco, que recebeu os parti-
cipantes a esta segunda jornada do Campeonato 
Enduro Sprint – Jetmar num fim de semana marcado 
pela subida das temperaturas. Os mais de 200 con-
correntes que se inscreveram na segunda edição 

do Enduro Sprint de Castelo Branco competiram 
no percurso desenhado pelo clube organizador, 
a Escuderia Castelo Branco, que transformou o 
Parque de Desportos Motorizados da capital da 
Beira Baixa no epicentro da modalidade em Portugal 
durante dois dias.

Na principal categoria, a Elite, Rui Gonçalves 
foi quem mais brilhou sob o sol de verão que se 
fez sentir em Castelo Branco. O piloto da Sherco 
protagonizou um intenso duelo com Diogo Ventura, 
que até começou melhor que o futuro vencedor. 
A vantagem ganha nas duas primeiras especiais 
deixou confiante o piloto de Góis, mas, com 11 espe-
ciais no total, nada estava garantido. Rui Gonçalves 
aumentou o ritmo e recuperou a diferença que 
tinha para Ventura, até que, no final do dia, os 
dois terminaram separados por 27 segundos, com 
vantagem para o homem da Sherco. Luís Oliveira, 
que fechou o dia no terceiro lugar, foi quem melhor 
começou entre os três homens da frente. mas, no 
final, acabou a 47 segundos do primeiro classificado.

Nas restantes categorias, Francisco Salgado 
triunfou entre os Verdes 1, enquanto Diogo Parente 
foi o melhor dos Verdes 2. Entre os Veteranos, 
Manuel Moura impôs-se e Joana Gonçalves foi a 

mais forte das Senhoras. Na categoria mais parti-
cipada, a Hobby, Francisco Pardal foi o vencedor e 
João Rato ganhou na Promoção. Por fim, Fernando 
Sousa foi o primeiro dos Super Veteranos.

No primeiro dia, a competição teve como des-
taque os mais novos, as senhoras da Promoção e 
os pilotos com motos clássicas. Entre os Infantis 
foi Guilherme Alves ganhou. Afonso Fonseca foi o 
melhor dos Juvenis e Fábio Costa ganhou entre os 
Juniores. Entre as Senhoras da Promoção o triunfo 
foi de Francisca Henriques. Nas clássicas, Marco 
Lopes ganhou a categoria 4, Miguel Cação foi o 
melhor na Categoria 3 e Vítor Barbosa evidenciou-
-se na categoria 2.

‘O II Enduro Sprint marcou o regresso da 
Escuderia Castelo Branco à organização de provas 
depois de novo confinamento e é com muito orgu-
lho que terminamos este fim de semana. Tivemos 
muitos e excelentes participantes, grandes mo-
mentos de enduro e a meteorologia contribuiu 
para que tudo corresse bem. No final, o balanço 
que fazemos é extremamente positivo.’ afirmou o 
diretor de prova, Sérgio Sequeira.

O Campeonato Nacional de Enduro Sprint – 
Jetmar prossegue a 4 de julho em Cantanhede.

Diogo Ventura (52) 
e Rui Gonçalves (99) 
foram os vencedores na 
Elite. Joana Gonçalves 
dominou entre as 
Senhoras
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O Campeonato do Mundo de Superbike visitou o Autódromo do Estoril pela quarta vez na sua 
história, pela primeira vez em dois anos consecutivos.

DEPOIS de ter integrado o calendário em 
1988, logo no primeiro ano em que se realizou o 
Campeonato do Mundo de Superbike, foi preciso 
esperar até 1993 para a maior competição das mo-
tos derivadas de série visitasse novamente o Estoril. 
Essa jornada, que encerrou o campeonato de 1993, 
acabou novamente por não ter seguimento, e 
haveria que aguardar mais 27 anos - e o facto de 
a pandemia ter possibilitado essa abertura – para 
termos de novo o Mundial de SBK no Estoril, em 
outubro do ano passado.

Mas, se em 2020 foi uma situação de recurso, na 
presente temporada surgiu integrado no calendário 
desde o início, uma vez mais a par da ronda que 
Portimão vai receber também esta época.

Assim, foi ano último fim de semana de maio 
que as Superbike regressaram para dar espetáculo, 
mas, infelizmente (e uma vez mais), sem a presença 
de público nas bancadas.

Integrada no programa, para além das SBK e 

A ELITE EM AÇÃO NO ESTORIL

Mundial de SBK
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Texto: Moto Portugal Fotos: Equipas

Supersport, o fim de semana iria contar ainda com 
duas corridas do nosso Nacional de Velocidade para 
a classe Supersport 300, que referimos em anexo.

O hexacampeão Mundial em título, Jonathan 
Rea, levou a Kawasaki à Superpole, esperançado 
em juntar o circuito do Estoril à lista de 19 pistas 
distintas em que já venceu no campeonato. Mas, 
no sábado, foi a Ducati e Scott Redding quem 
triunfou no embate com a Yamaha de Razgatlioglu 
e a Kawasaki de Rea, e o Nº1 teria de esperar pela 
Corrida Superpole da manhã seguinte para vencer 
pela primeira vez no Estoril, na frente do piloto turco 
da Yamaha e do vencedor da véspera.

À tarde, o campeoníssimo voltou a levar a 
Kawasaki ao primeiro lugar, numa corrida azarada 
para as Ducati, com Redding a cair quando lutava pelo 
primeiro lugar e Rinaldi a ser abalroado por Gerloff.

Steven Odendall e Dominique Aegerter divi-
diram as vitórias em Supersport.

1988 – 11 DE SETEMBRO
Corrida 1 - Davide Tardozzi (Bimota)
Corrida 2 - Stéphane Mertens (Bimota)

1993 – 17 DE OUTUBRO
Corrida 1 - Fabrizio Pirovano (Yamaha)
Corrida 2 - Carl Fogarty (Ducati)

2020 – 18 DE OUTUBRO
Corrida 1 – Toprak Razgatlioglu (Yamaha)
Corrida SP – Toprak Razgatlioglu (Yamaha)
Corrida 2 – Chaz Davies (Ducati)

2021 – 30 DE MAIO
Corrida 1 – Scott Redding (Ducati)
Corrida SP – Jonathan Rea (Kawasaki)
Corrida 2 – Jonathan Rea (Kawasaki)

OS VENCEDORES NO ESTORIL

NACIONAL DE VELOCIDADE

As SSP300 entre os mundialistas
Dividindo o paddock e a pista com as classes 

do Mundial, caravana das Supersport 300 do 
CNV esteve no Circuito do Estoril para cumprir 
mais uma etapa do seu calendário 2021. 

Campeão Nacional em título Tomás 
Alonso esteve num patamar superior ao 
longo de todo o fim de semana, assegurando 
a 'pole-position', vitória em ambas as corridas 
liderando todas as passagens sobre a linha 
de meta, para além da sua volta mais rápida 
ter valido mesmo o novo recorde do circuito 
para a categoria.

Alonso arrancou sempre da 'pole' para 
liderar todas as voltas. Na primeira corrida 
realizada a 2ª posição foi assegurada 
desde o arranque por Madalena Simões, 
que rapidamente descolou de um grupo 
perseguidor onde estiveram Afonso 
Almeida, o terceiro na qualificação, Dinis 
Borges e Guilherme Gomes, sendo que este 
caiu no final da reta da meta ainda antes 
de cumprida a primeira metade da corrida, 
deixando Almeida e Borges na luta até 
Almeida falhar a travagem no final da reta da 

meta e deixar o rival definitivamente isolado 
na 3ª posição.

Na segunda corrida. marcada por uma 
queda de Guilherme Gomes no arranque, 
Tomás Alonso 'disparou' de novo para a 
frente. Mas desta feita teve a companhia 
de Rafael Damásio, que chegou mesmo a 
conseguir a ultrapassagem a Alonso antes de 
cumprir uma dupla 'long lap' em virtude de 
ter 'queimado' a partida. Alonso voltou assim 
a ficar sozinho, Damásio ficou em 2º e Dinis 
Borges isolado em 3º lugar. 
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Moto-ralis

O TROFÉU NACIONAL de Moto-ralis Turísticos 
BMW/Dunlop da FMP, que este ano tem a sua 24ª 
edição, pôde finalmente voltar à estrada, para 
continuar a dar a conhecer o nosso País de moto 
e, como sempre, de forma descontraída. Os 
experientes Motards do Ocidente, nos passados 
dias 15 e 16 de maio, levaram os 82 mototuristas em 
51 motos pelo Alto Alentejo, com passagem pelo 
Ribatejo, a percorrer as cerca de quatro centenas 
de quilómetros, a apreciar com calma estas sempre 
admiráveis regiões e a conhecê-las um pouco mais, 
dentro das condições sanitárias que por estes dias 
vivemos.

O querer fazer ou criar algo na atual situação 
e em determinadas circunstâncias, requer muita 
força de vontade e resiliência. Os Motards do 
Ocidente têm-nas de sobra, pelo que acabaram 
por proporcionar a quem participou neste moto-rali 
um excelente fim de semana mototurístico. Depois, 
com a “fome” que a malta estava de voltar à estrada, 
nem deram pelos muitos quilómetros percorridos. 

Devido à redução das atividades ao essencial 
e de forma individual, de modo a cumprir as 

regras sanitárias, o clube viu-se forçado a procurar 
alternativas de entretenimento possível. Alargar as 
áreas a percorrer foi uma boa opção que acabou por 
agradar a todos, permitindo conhecer um pouco 
mais as regiões visitadas e apreciar com calma as 
simpáticas aldeias e vilas, bem como o florido e 
verdejante Alentejo!

Partindo da unidade hoteleira em Évora onde 
a caravana ficou muito bem instalada, seguiu-se na 
direção de Évoramonte, que por lá viu recentemente 
passar a longa caravana do Lés-a-Lés. Passagem 
épica, agora recordada por quem viveu essa 
memorável experiência. Tempo para responder a 
algumas das muitas e perspicazes perguntas que 
ajudaram a apimentar este moto-rali e a apreciar 
as fantásticas vistas sobre a arrebatadora paisagem 
alentejana, contemplando o seu castelo do século XII.

Paragem junto à Ermida de São Marcos para 
degustar a sempre saborosa Bola de Berlim e deixar 
a dádiva trazida de casa. O bem elaborado roadbook 
informava que não iríamos passar pela Casa Branca, 
para mais adiante encontrarmos o mexicano e o 

Kim da Coreia que por lá também não passaram, 
mas estavam à nossa espera para ver se tínhamos 
passado bem no Cano!

Esperava-nos a bela passagem pela ponte 
do Ervedal, réplica da Ponte 25 de Abril, sobre a 
albufeira da barragem do Maranhão. Passagem 
soberba sobre a Ribeira da Seda, que seguia bem 
composta, e paragem para apreciar a barragem 
de Montargil, também ela na cota máxima. Pelo 
meio mais uma pergunta a puxar pela cultura geral 
e paragem para almoço no Grupo Desportivo e 
Cultural de Foros do Arrão, que recebeu de braços 
abertos a caravana, dando assim por terminado 
o 1º Sector.

Após o almoço, várias questões sobre a história 
do único e bem conservado moinho de vento 
por sinal existente no concelho de Ponte de Sor. 
Depois, quem quis seguiu pela alternativa de fora 
de estrada, para mais adiante se juntarem e mais 
um jogo temático. Quem não acertasse, já era! 

Paragem no bonito centro de Lamarosa e 
aprender um pouco mais sobre a localidade. Junto à 

Uma animada caravana mototurística participou na jornada que marcou o regresso do 
Troféu Nacional de Moto-ralis Turísticos BMW/Dunlop da FMP, pelas belas paisagens e 
aldeias alentejanas, com passagem pelo Ribatejo!

FINALMENTE DE REGRESSO!
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Texto e fotos: António Costa / Comissão Mototurismo FMP

Praça de Touros de Coruche a admirar o rio Sorraia, 
a caravana pôde relaxar e procurar respostas, antes 
do faustoso lanche ajantarado que dava assim por 
terminadas as atividades do dia.

De volta a Évora, foi tempo de jantar e saber 
quais os mais regulares do primeiro dia, depois 
do sorteio de vários artigos. O Tiago e a Vanessa 
Miguel foram os mais certinhos e o João Krull foi o 
contemplado pelo voucher da BMW! A animação 
da noite ficou a cargo de cada um, havendo quem 
aproveitasse bem!

O Sol voltou a brindar a caravana com mais 
um belo dia para se passear de moto. O destino 
foi mais para sul até Viana do Alentejo, passando 
por belo percurso de fora de estrada a caminho 
do bem preservado Santuário de Nossa Senhora 
d’Aires e mais umas perguntas e quadra a condizer. 
O principal era rimar! Em Viana, paragem junto ao 
seu imponente castelo do século XIII.

Continuação por Alcáçovas, saber da história 
do Paço dos Henriques, apreciar a barragem do 
Pego do Altar e o sempre admirável Alentejo até 
Montemor-o-Novo para o bem servido almoço 
de encerramento e foto de família. Estava assim 
terminado este fantástico moto-rali turístico!

O Tiago e a Vanessa Miguel acabaram por ser 
os mais regulares desta 1ª jornada do 24º Troféu 
Nacional de Moto-ralis Turísticos BMW/Dunlop da 
FMP-2021. Seguiu-se a estreante e muito atenta 
Susana Cardigos dos Motards do Ocidente. A 
encerrar o “pódio” ficou o Filipe Matias.

Os Motards do Ocidente estão de parabéns, 
uma vez mais, pelo grande esforço e dedicação e 
também por acreditarem ser possível realizar o seu 
moto-rali sem apoios, sobretudo institucionais. 
Sem dúvida, um grande e excelente fim de semana 
mototurístico, para mais tarde recordar!

A próxima etapa do 24º Troféu Nacional de 
Moto-ralis Turísticos BMW/Dunlop da FMP-2021 vai 
desenrolar-se da Serra do Açor à Estrela, organizado 
pelo Góis Moto Clube e o Moto Clube da Covilhã. 
A não perder!
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Resultados Desportivos

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
4ª prova – G.P.  de Espanha / Jerez

11º  Miguel Oliveira (KTM)

6ª prova – G.P.  de Itália / Mugello
2º  Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato de Espanha ESBK
2ª prova – Navarra

8º/2º  (SBK) Ivo Lopes (BMW)
7º/-  (Supersport) Pedro Nuno (Yamaha)
30º/27º  (SBK Jr.) Miguel Duarte (Yamaha)
32º/33º  (SBK Jr.) Guilherme Gomes (Yamaha)
38º/-  (SBK Jr.) Rodrigo Valente (Yamaha)

Campeonato Nacional de Enduro - CFL
2ª prova – Góis

ELITE ABSOLUTO
1º  Christophe Nambotin (Sherco) E2
2º  Diogo Ventura (Beta) E1
3º  Rui Gonçalves (Sherco) E2
4º  Luís Oliveira (KTM) E2
5º  Gonçalo Reis (GasGas) E1
6º  Paulo Felícia (AJP) E2
7º  Renato Silva (Beta) E2
8º  Ricardo Wilson (Beta) E1
9º  Manuel Teixeira (Husqvarna) E1
10º  Nuno Gonçalves (Husqvarna) E2

OPEN
1º  Rodrigo Luz (Yamaha) Open1
2º  Diogo Parente (Husqvarna) Open2
3º  Gonçalo Sobrosa (Beta) Open1
4º  Ricardo Damil (Husqvarna) Open2
5º  João Moura (Sherco) Open2
6º  Bruno Santos (Husqvarna) Open2
7º  Pedro Oliveira (Husqvarna) Open1
8º  Fernando Sousa Jr. (KTM) Open2
9º  João Hortega (Beta) Open2
10º  Gil Carmo (Honda) Open1
11º  Marco Correia (Sherco) Open1
12º  Rui Fernandes (Sherco) Open2
13º  Frederico Rocha (TM) Open1
14º  David Megre (KTM) Open2
15º  Gonçalo Salgado (KTM) Open1

VERDES
1º  Luís Cardoso (Beta) V2
2º  Emanuel Costa (Husqvarna) V2
3º  Bernardo Vots (Beta) V1
4º  Francisco Salgado (GasGas) V1
5º  Vítor Queirós (Husqvarna) V1
6º  Gonçalo Jesus (Beta) V1
7º  Rui Silva (Husqvarna) V3
8º  Agostinho Matos (KTM) V2
9º  Diogo Nogueira (Beta) V2
10º  Diogo Silva (Husqvarna) V1
11º  Alexandre Silva (GasGas) V2
12º  Miguel Moura (Yamaha) V1
13º  João Rafael (GasGas) V2
14º  Pedro Pereira (Yamaha) V1
15º  Pedro Durães (KTM) V3

VETERANOS
1º  Manuel Moura (Yamaha)
2º  Aníbal Botelho (Sherco)
3º  Daniel Jordão (Yamaha)
4º  Pedro B. Prata (Honda)
5º  Pedro Rafael (KTM)
6º  Hugo Conceição (KTM)
7º  Óscar Teixeira (Beta)
8º  Tony Carvalho (Beta)
9º  Paulo Barros (Beta)

10º  João Moreira (GasGas)
11º  Carlos Ferreira (Husqvarna)
12º  Marco Lopes (KTM)
13º  Paulo Carvalho (KTM)
14º  Enrique Pacheco (GasGas)
15º  Pedro Santos (Sherco)

SUPER VETERANOS
1º  Paulo Miranda (Husqvarna)
2º  Carlos Lopes (Sherco)
3º  António Carmo (TM)
4º  Nuno Gonçalves (Husqvarna)
5º  Alberto Oliveira (Beta)
6º  Eduardo Neves (Beta)
7º  António Gudiño (Beta)
8º  Francisco Santos (GasGas)
9º  Mário Simões (Beta)
10º  Juan Caballero (Husqvarna)
11º  Fernando Sousa (KTM)
12º  António Silva (Honda)
13º  Peter Lackner (KTM)
14º  Diogo Moura (Husqvarna)

YOUTH CUP
1º  Bernardo Vots (Beta)
2º  Vítor Queirós (Husqvarna) 
3º  Gonçalo Jesus (Beta) 
4º  Miguel Moura (Yamaha)
5º  Pedro Azevedo (Fantic)
6º  André Reis (KTM)
7º  Mateus Cêpa (KTM)
8º  Francisco Leite (Beta)

SENHORAS
1º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
2º  Rita Vieira (Yamaha)
3º  Bruna Antunes (GasGas)
4º  Vilde Holt (Gas Gas)

PROMOÇÃO
1º  João Rato (Yamaha)
2º  Rúben Bandeira (GasGas)
3º  José T. Ferreira (Husqvarna)
4º  Ricardo Mendes (Honda)
5º  Gonçalo Bandeira (GasGas)
6º  Afonso Froufe (Husqvarna)
7º  José Ferreira (Yamaha)
8º  Luís Fortunato (KTM)
9º  Gonçalo Gomes (KTM)
10º  Nelson Cabeça (Yamaha)
11º  Gonçalo Duarte (Gas Gas)
12º  Francisco Alvoeiro (Husqvarna)
13º  Filipe Salgado (KTM)
14º  Leandro Alves (Sherco)
15º  Fábio Belo (KTM)

Camp. Nac. de Motocross – Jogos Santa Casa
2ª prova – Lustosa

MX1
1º  Saad Soulimani (Yamaha)
2º  Renato Silva (Beta)
3º  Luís Oliveira (KTM)
4º  Marco Silva (Husqvarna)
5º  Pedro Costa (Yamaha)
6º  Victor Hernandez (Kawasaki)
7º  Daniel Gomes (Husqvarna)
8º  Ricardo Rodrigues (Husqvarna)
9º  Edgar Baptista (Husqvarna)
10º  Francisco Salgado (Honda)

MX2
1º  Luís Outeiro (TM)
2º  Rúben Ferreira (Yamaha)
3º  Abel Carreiro (KTM)
4º  Joseph Dark (Yamaha)
5º  Henrique Benevides (Yamaha)
6º  Nuno Santinho (KTM)
7º  Rúben Resende (Yamaha)
8º  Valdemar Lucas (KTM)
9º  Jorge Barbosa (Sherco)
10º  Ivo Ferreira (Yamaha)
11º  Miguel Fernandes (KTM)
12º  João Silva (Honda)

MX2 JÚNIOR
1º  Fábio Costa (GasGas)
2º  Afonso Gomes (Yamaha)
3º  Martim Espinho (Husqvarna)
4º  Francisco Salgueiro (Yamaha)
5º  Diogo Salema (KTM)
6º  Vasco Severino (Yamaha)
7º  Kevin Mendes (Yamaha)
8º  Cláudio Fernandes (Yamaha)
9º  Salvador Sampaio (Yamaha)
10º  Alex Almeida (KTM)
11º  Francisco Leite (Beta)
12º  João Macedo (KTM)
13º  Afonso Simões (Yamaha)
14º  Bernardo Lopes (Honda)
15º  Bernardo Passanha (Yamaha)
16º  Rúben Ribeiro (Yamaha)

ELITE
1º  Saad Soulimani (Yamaha) MX1
2º  Luís Outeiro (TM) MX2 
3º  Rúben Ferreira (Yamaha) MX2
4º  Afonso Gomes (Yamaha) JUN
5º  Fábio Costa (GasGas) JUN
6º  Henrique Benevides (Yamaha) MX2
7º  Abel Carreiro (KTM) MX2
8º  Martim Espinho (Husqvarna) JUN
9º  Marco Silva (Husqvarna) MX1
10º  Luís Oliveira (KTM) MX1
11º  Joseph Dark (Yamaha) MX2
12º  Francisco Salgado (Honda) MX1
13º  Francisco Salgueiro (Yamaha) JUN
14º  Pedro Costa (Yamaha) MX1
15º  Alex Almeida (KTM) JUN
16º  Nuno Santinho (KTM) MX2
17º  Vasco Severino (Yamaha) JUN
18º  Francisco Leite (Beta) JUN
19º  Bernardo Passanha (Yamaha) JUN
20º  Cláudio Fernandes (Yamaha) JUN

3ª prova – Fernão Joanes
MX1
1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º  Daniel Pinto (Kawasaki)
3º  André Sérgio (Yamaha)
4º  Marco Silva (Husqvarna)
5º  Micael Luís (Gas Gas)
6º  Victor Hernandez (Kawasaki)
7º  Pedro Costa (Yamaha)
8º  Daniel Gomes (Husqvarna)
9º  Ângelo Ferreira (Edgar Baptista)
10º  Edgar Baptista (Husqvarna)

MX2
1º  Luís Outeiro (TM)
2º  Sergi Notario (KTM)
3º  Henrique Benevides (Yamaha)
4º  Rúben Ferreira (Yamaha)
5º  Joseph Dark (Yamaha)
6º  Abel Carreiro (KTM)
7º  Nuno Santinho (KTM)
8º  João Silva (Honda)
9º  Valdemar Lucas (KTM)
10º  Ivo Ferreira (Yamaha)
11º  Miguel Fernandes (KTM)
12º  Rodrigo Benevides (Yamaha)

MX2 JÚNIOR
1º  Fábio Costa (GasGas)
2º  Afonso Gomes (Yamaha)
3º  Martim Espinho (Husqvarna)
4º  Daniel Montes (Husqvarna)
5º  Bernardo Passanha (Yamaha)
6º  Francisco Salgueiro (Yamaha)
7º  Diogo Salema (KTM)
8º  Martim Palma (Yamaha)
9º  Alex Almeida (KTM)
10º  Vasco Severino (Yamaha)
11º  Cláudio Fernandes (Yamaha)
12º  João Macedo (KTM)
13º  Salvador Sampaio (Yamaha)
14º  Kevin Mendes (Yamaha)
15º  Tomás Rodrigues (Yamaha)
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16º  Bernardo Lopes (Honda)

ELITE
1º  Luís Outeiro (TM) MX2
2º  Paulo Alberto (Yamaha) MX1 
3º  Rúben Ferreira (Yamaha) MX2
4º  Fábio Costa (GasGas) JUN
5º  Henrique Benevides (Yamaha) MX2
6º  Joseph Dark (Yamaha) MX2
7º  Daniel Pinto (Kawasaki) MX1
8º  Afonso Gomes (Yamaha) JUN
9º  Abel Carreiro (KTM) MX2
10º  André Sérgio (Yamaha) MX1
11º  Martim Espinho (Husqvarna) JUN
12º  Micael Luís (Gas Gas) MX1
13º  Bernardo Passanha (Yamaha) JUN
14º  Daniel Montes (Husqvarna) JUN
15º  Vasco Severino (Yamaha) JUN
16º  Pedro Costa (Yamaha) MX1
17º  Nuno Santinho (KTM) MX2
18º  Francisco Salgueiro (Yamaha) JUN
19º  Martim Palma (Yamaha) JUN
20º  Diogo Salema (KTM) JUN

Campeonato Nacional de Velocidade
1ª prova – Estoril I

SUPERBIKE
1º/1º  Ivo Lopes (BMW)
2º/2º  Romeu Leite (Yamaha)
3º/3º  Tiago Cleto (Yamaha)
4º/5º  Tiago Morgado (Yamaha)
5º/6º  Christophe Lajouanie (Yamaha)
6º/7º  Mário Alves (BMW)
-/4º  Ricardo Lopes (Kawasaki)
7º/-  Carlos Pereira (Suzuki)

SUPERSTOCK 600
1º/3º  Nuno Nogueira (Yamaha)
2º/2º  Vasco Esturrado (Kawasaki)
3º/4º  Fernando Soares (Yamaha)
-/1º  Ricardo Silva (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º  Tomás Alonso (Kawasaki)
2º  Dinis Borges (Kawasaki)
3º  Rafael Damásio (Kawasaki)
4º  Guilherme Gomes (Yamaha)
5º  Madalena Simões (Yamaha)
6º  Isaac Rosa (Kawasaki)
7º  Afonso Almeida (Yamaha)
8º  Martim Jesus (Kawasaki)
9º  Marcos Ortiz (Kawasaki)
10º  Tomás Silva (Yamaha)
11º  Rafaela Peixoto (Kawasaki)
12º  Naama Rosa (Kawasaki)
13º  Bernardo Oliveira (Kawasaki)

PRÉMOTO3
1º  Gonçalo Ribeiro (Beon)
2º  Rui Afonso (Benon)

PROMO 3
1º  Martim Marco (MIR)

85GP / MOTO4
1º  Afonso Almeida (Beon)
2º  Pedro Matos (MIR)
3º  Francisco Pires (Beon)
4º  Vasco Fonseca (Beon)
5º  Adelino Patronilho (Minarelli)
6º  Bruna Santos (Minarelli)
7º  Fernando Santos (Minarelli)

MIR MOTO5
1º  Lourenço Vicente
2º  Gonçalo Capote
3º  Alexandre Cabá
4º  Diego Vasquez
5º  Vasco Camoesas
6º  Martim Garcia
7º  Martim Lourenço
8º  Bárbara Magro
9º  Martim Patrício
10º  João Freire

TROFÉU SÉCULO XX – LUÍS CARREIRA
OPEN
1º/1º  João Curva (Yamaha)
2º/2º  Carlos Pinheiro (Yamaha)
3º/3º  Fernando Mercier (Yamaha)
4º/4º  João Leandro (Yamaha)
OPEN R
-/1º  Bernardo Villar (Honda)
SUPERBIKE
2º/1º  Nelson Saldanha (Suzuki)
1º/3º  Afonso Cruz (Suzuki)
3º/2º  Bruno Silva (Kawasaki)
SUPERBIKE R
1º/-  Augusto Machado (Suzuki)
SUPERSPORT
1º/1º  Luís Belchior (Yamaha)
3º/2º  André Capitão (Yamaha)
2º/3º  João Marinho (Honda)
5º/4º  Manuel Branquinho (Suzuki)
4º/5º  Márcio Silva (Yamaha)

TROFÉU TUONO CUP
1º/1º  P. Bohdanov 
2º/4º  L. Franco
3º/3º  P. Vicente
4º/5º  M. Sousa
5º/6º  L. Soares
-/2º  D. Amaral

TROFÉU ZCUP
1º/1º  F. Bottoglieri
2º/2º  R. Pires
3º/4º  R. Almeida
4º/5º  A. Reis
5º/6º  C. Doremalen
-/3º  M. Leal

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1
1º/1º  Vítor Barros (Yamaha)
2º/2º  Miguel Romão (Yamaha)
3º/3º  João Cruz (Kawasaki)
4º/6º  Eduardo Gonzalez (Kawasaki)
5º/5º  Luís Branquinho (Kawasaki)
CLASSE 2
1º/º  Ricardo Andrade (Ducati)
4º/2º  Bruno Louro (BMW)
5º/3º  Filipe Brites (n.d.)
6º/4º  Sérgio L. ‘Carbono’ (Kawasaki)
2º/-  André Gonçalves (Yamaha)

Camp. Nacional de Enduro Sprint - Jetmar
1ª prova – Penacova

ELITE 
1º  Diogo Ventura (Beta)
2º  Gonçalo Reis (GasGas)
3º  Luís Oliveira (Yamaha)
4º  Gonçalo Sobrosa (Beta)
5º  Paulo Felícia (AJP)
6º  Diogo Vieira (GasGas)
7º  Rodrigo Luz (Yamaha)
8º  Manuel Teixeira (Husqvarna)
9º  Renato Silva (Beta)
10º  Martim Ventura (Yamaha)
11º  Ricardo Wilson (Beta)
12º  Fernando Sousa Jr. (KTM)
13º  Frederico Rocha (TM)

SENHORAS
1º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
2º  Rita Vieira (Yamaha)
3º  Vilde Holt (GasGas)
4º  Bruna Antunes (GasGas)

VERDES 1
1º  Bernardo Vots (Beta)
2º  Gonçalo Jesus (Beta)
3º  Francisco Salgado (GasGas)
4º  Elias Fonseca (Yamaha)
5º  Diogo Silva (Husqvarna)

VERDES 2
1º  Diogo Parente (Husqvarna)

2º  Emanuel Costa (Husqvarna)
3º  José L. Silva (Beta)
4º  Joel Carvalho (Husqvarna)
5º  Jorge Correia (Sherco)

VETERANOS
1º  Manuel Moura (Yamaha)
2º  Pedro Oliveira (Husqvarna)
3º  Pedro Rodrigues (Beta)
4º  Tony Carvalho (Beta)
5º  Celso Moreira (KTM)

SUPER VETERANOS
1º  António Carmo (TM)
2º  Alberto Carvalho (Beta)
3º  Fernando Sousa (KTM)
4º  Eduardo Correia (Beta)
5º  Carlos F. Lopes (Sherco)

PROMOÇÃO
1º  Ricardo Mendes (Honda)
2º  José T. Nogueira (Husqvarna)
3º  Leandro Alves (Sherco)
4º  Ivan Fernandes (KTM)
5º  Sílvio Gonçalves (KTM)

2ª prova – Castelo Branco
ELITE 
1º  Rui Gonçalves (Sherco)
2º  Diogo Ventura (Beta)
3º  Luís Oliveira (Yamaha)
4º  Gonçalo Reis (GasGas)
5º  Gonçalo Sobrosa (Beta)
6º  Diogo Vieira (GasGas)
7º  Rodrigo Luz (Yamaha)
8º  Renato Silva (Beta)
9º  Martim Ventura (Yamaha)
10º  Manuel Teixeira (Husqvarna)
11º  Nuno Gonçalves (Husqvarna)
12º  Fernando Sousa Jr. (KTM)
13º  Frederico Rocha (TM)
14º  Gonçalo Salgado (KTM)
15º  Gil do Carmo (Honda)

SENHORAS
1º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
2º  Vilde Holt (GasGas)
3º  Bruna Antunes (GasGas)
4º  Rita Vieira (Yamaha)

VERDES 1
1º  Francisco Salgado (GasGas)
2º  Elias Fonseca (Yamaha)
3º  João Marques (KTM)
4º  Vítor Queirós (Husqvarna)
5º  Bernardo Vots (Beta)

VERDES 2
1º  Diogo Parente (Husqvarna)
2º  Emanuel Costa (Husqvarna)
3º  Gonçalo Bandeira (Gas Gas)
4º  José L. Silva (Beta)
5º  Tiago Oliveira 8KTM)

VETERANOS
1º  Manuel Moura (Yamaha)
2º  Pedro Rafael (KTM)
3º  Tony Carvalho (Beta)
4º  Pedro Rodrigues (Beta)
5º  Nuno J. Rocha (Honda)

SUPER VETERANOS
1º  Fernando Sousa (KTM)
2º  Antonio Gudiño (KTM)
3º  Juan Caballero (Husqvarna)
4º  Eduardo Correia (Beta)
5º  Mário F. Simões (Beta)

PROMOÇÃO
1º  João Rato (KTM)
2º  Ricardo Mendes (Honda)
3º  José T. Nogueira (Husqvarna)
4º  Filipe Salgado (KTM)
5º  Leandro Alves (Sherco)

Maio



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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