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Portugal na Coupe 
de l’Avenir

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Setembro foi o mês em que as nossas 
seleções nacionais participaram nas 
respetivas competições internacionais.
Começaram as seleções nacionais 
de Enduro que, logo na primeira 
semana de setembro, participaram 
nos ISDE, em Rivanazzano, Itália. A 
seleção sénior, composta por Diogo 
Ventura, Gonçalo Reis, Luís Oliveira e 
Rui Gonçalves, alcançou um 5º lugar; a 
seleção feminina, com Bruna Antunes, 
Joana Gonçalves e Rita Vieira, 
conseguiu um 4º lugar; a seleção 
júnior, Gonçalo Sobrosa, Renato Silva e 
Rodrigo Luz, ficou em 10º lugar.
Em 18 e 19 de Setembro realizou-se 
em Gouveia o Trial das Nações. A 
seleção sénior, com Diogo Vieira, 
Filipe Paiva e Paulo Gonçalves, obteve 
o 10º lugar do Troféu Internacional, 
e a seleção feminina, com Leonor 
Moreira, Mariana Afonso e Rita Vieira, 
o 8º lugar.
No mesmo fim de semana de 18 e 
19 de setembro, a seleção nacional 
de Supermoto, composta por Sérgio 
Rego, Filipe Marques e Sebastian Gil, 
alcançou o 12º lugar no Supermoto 
das Nações em Carole, França.
Finalmente, a 25 e 26 de setembro, 
em Mantova, Itália, a seleção 
nacional de Motocross obteve o 27º 
lugar no Motocross das Nações, com 
os pilotos Hugo Basaúla, Luís Outeiro 
e Marco Silva.
Agradeço a todos estes pilotos a sua 
participação nas respetivas seleções 
nacionais, em representação da 
FMP e de Portugal, permitindo-me 
salientar o excelente resultado 
obtido pela seleção feminina nos 
ISDE. Muito obrigado também a 
todas as pessoas que integram ou 
apoiam as várias seleções nacionais, 
que não me é possível nomear 
neste curto espaço editorial mas 
que todas sabem o reconhecimento 
e consideração que lhes tenho.

Com uma equipa convocada por Hugo Santos, o 
selecionador nacional de Motocross para as camadas 
jovens, Portugal marcou presença em mais uma 
edição do famoso Coupe de l’Avenir, competição de 
Motocross por nações destinada a jovens pilotos, 
que dão aqui os seus primeiros passos em provas 
internacionais e por onde passaram muitas das 
estrelas da atualidade, como por exemplo Jeffrey 
Herlings. Realizada em Quiévrain, na Bélgica, a prova 
honra igualmente o nome do mítico Joel Robert, o 
qual invoca no seu troféu

Neste regresso à competição, a formação nacional 
fechou a contenda na 10ª posição entre os países 
presentes e contabilizando os resultados de todos os 
pilotos. Cumprindo a sua quinta edição consecutiva 
nos 1500 metros do traçado de Ferme des Monts em 
Baisieux, esta foi a 49ª edição da prova para a classe 
Open, a 15ª para as 85cc e a sétima vez para as 65 cc.

Na classe reservada aos mais jovens, as 65 cc, 
a Federação de Motociclismo de Portugal fez-se 

representar por Guilherme Gomes, Guilherme Alves e 
Miguel Caridade, que, no seu primeiro grande embate 
internacional face a nações com equipas e pilotos 
mais experientes, conseguiram a 9ª posição final.

Nas 85 cc, com 14 nações em competição, foram 
Dinis Sousa, Guilherme Rocha e Gonçalo Cardoso 
a representar as cores nacionais. No final, foi na 13ª 
posição que fecharam a jornada que ficou marcada 
pela maior representação global.

Finalmente, na classe Open, o trio português 
foi composto por Pedro Rino, Andreas Carriço e 
Alex Almeida, que fecharam as três corridas na 11ª 
posição global.

Um resultado que reflete, acima de tudo, um ano 
de paragem quase total para o Motocross juvenil 
no nosso país, mas que, mais uma vez, confirmou 
o potencial e vontade dos pilotos lusos em evoluir 
e crescer lado a lado com os melhores valores da 
mesma idade. Em 2022 será, certamente, mais visível 
o resultado das equipas nacionais.
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A conhecida competição por equipas para as camadas mais 
jovens no Motocross voltou a ter a presença de Portugal.
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Trio luso no Supermoto das Nações
Vencedores da última edição do Supermoto 

das Nações em 2019, coube aos franceses a tarefa 
de acolher o regresso desta competição por 
seleções nacionais, o ‘S1 of Nations’.

Tal como em 2019 foi em Carole, circuito dos 
arredores de Paris, que as 14 seleções nacionais 
presentes revelaram os seus três melhores pilotos 
para elevar o mais alto possível a sua bandeira.

Em 2021 sentimos a falta de algumas seleções 
com fortes candidatos, como a Alemanha, 
Áustria e Rússia, mas também sentimos a falta 
dos nossos irmãos brasileiros. Portugal esteve 
muito bem representado, pelo repetente nestas 
andanças e Bicampeão Nacional Sérgio Rego, 
lado a lado com o veterano Filipe Marques e o 
jovem Sebastian Gil, ambos visitas regulares nos 
pódios das provas nacionais.

O fim de semana esperava-se complicado, 
com chuva prevista para domingo, um facto que, 
como vimos em 2019, baralhou as contas dos 
nossos pilotos, pouco habituados a competir 
em piso molhado. No sábado os nossos pilotos 
demonstraram um grande à-vontade em pista, 
conseguindo os três ficar separados por apenas 
1,5 segundos. Esta homogeneidade foi resultado 
de um bom trabalho de equipa, com partilha de 
informação e uma forte ajuda entre todos, numa 

clara demonstração que provas como esta são 
excelentes momentos para fomentar a união 
entre pilotos que geralmente se veem como 
adversários nos seus campeonatos nacionais.

Sérgio Rego foi consistentemente o mais 
rápido dos três, o que seria de esperar tendo 
em conta a experiência adquirida em 2019, mas 
Filipe Marques e Sebastian Gil não estavam muito 
longe, estando ambos a mostrar um andamento 
francamente bom para quem se estreia num 
circuito totalmente novo, tão diferente dos 
kartódromos que geralmente temos no nosso 
Campeonato Nacional de Supermoto.

Terminámos então o sábado com um 13º lugar 
no cômputo geral das corridas de qualificação 

individual, o que nos faria partir no domingo das 
13ª e 27ª posições da grelha, nas corridas a pares. 
As corridas de domingo tiveram a bênção de São 
Pedro e as ameaças de chuva não passaram disso, 
para contentamento da nossa seleção!

Se, na frente, as coisas estavam animadas entre 
França e Itália, Portugal também não teve tarefa 
fácil, enfrentando os intentos das seleções da 
Estónia, Israel e Suíça Júnior.

Fomos mais consistentes e conseguimos subir 
um lugar na final, terminando num honroso 12º 
posto.

Lá na frente, na partida para a última corrida 
do dia, a Itália saía em vantagem, mas a França 
foi ‘com tudo’! O golpe de teatro estava já 
orquestrado pelo pluricampeão Thomas 
Chareyre, que perseguiu Elia Sanmartin durante 
toda a corrida, mas foi apenas na última curva da 
última volta que o francês aplicou o golpe final, 
proporcionando um final cheio de dramatismo e 
permitindo assim a vitória da seleção gaulesa, a 
jogar em casa, tal como aconteceu em 2019.

Orgulhosos do trabalho realizado por toda a 
comitiva portuguesa, saímos de Carole com o 
sentimento de dever cumprido e apenas nos resta 
esperar pelo S1ON de 2022, onde o objetivo é entrar 
no top 10 das melhores seleções do mundo!

No regresso às pistas para realizar as últimas 
três rondas do ano do Campeonato Nacional 
de Motocross / Jogos Santa Casa, coube ao 
Crossódromo Internacional de Águeda ser 
o cenário daquela que foi a quinta etapa da 
temporada, em que alinharam 66 pilotos 
divididos pelas três classes em pista.

Ainda sem público por força de restrições 
impostas pelas autoridades de saúde locais, a 
pista da Bairrada animou-se, não apenas com 
os pilotos das diversas categorias do ‘Nacional’, 
mas igualmente com a presença dos pilotos dos 
Regionais, que se deslocaram até Águeda para, 
também eles, lutarem pelas melhores posições 
nos 1700 metros da pista que habitualmente 
acolhe também o Campeonato do Mundo MXGP.

Com 38 pilotos em pista, a manga Elite foi 
bastante animada e, logo após a queda da grelha 
metálica, foi Saad Soulimani quem assumiu a 
liderança. O vencedor das duas primeiras corridas 
do ano assinou a liderança em todas as 18 voltas 
realizadas e recebeu a bandeira de xadrez com 
mais de meio minuto de vantagem face a Hugo 
Basaúla.

David Beltran e Elias Gil lutaram pelo degrau 
mais baixo do pódio, mas acabou mesmo por ser 
o Beltran a atingir esse objetivo.

Com duas provas ainda por realizar, Luís 
Outeiro está na frente do campeonato Elite com 
a sua TM da classe MX2, detendo três pontos 
de vantagem sobre Rúben Ferreira e oito para 
Soulimani, numa classificação que está longe de 
ter decisões em perspetiva.

Entre os pilotos de MX1 foi o regressado Saad 
Soulimani o vencedor, cruzando a linha de meta 
na frente de Hugo Basaúla e André Sérgio. Nas 
contas do campeonato, o marroquino está fora 
dos três primeiros numa tabela liderada pelo 
regular Marco Silva, que ainda não venceu este 
ano, mas está quase sempre no pódio. Tem agora 
12 pontos de vantagem perante Pedro Costa e 
André Sérgio.

Nas MX2, quem venceu foi o estreante David 
Beltran. O piloto da Husqvarna fechou as 18 
voltas da corrida na frente de Luís Outeiro e 
Daniel Pinto. No campeonato, Outeiro segue na 
frente com 12 pontos de vantagem face a Ruben 
Ferreira e 18 na frente de Joseph Dark.

Elias Gil foi o vencedor nos Juniores com 16 
segundos de vantagem sobre Afonso Gomes, 

mas nas primeiras três voltas foi mesmo o piloto 
de Coimbra a comandar, perdendo na quarta 
passagem para o rival, posição essa que nunca 
mais largou. No campeonato o primeiro é Afonso 
Gomes, que está agora com uma vantagem de 26 
pontos face a Martim Espinho e sólidos 45 pontos 
em relação a Francisco Salgueiro.

Nas 65 cc o resultado foi semelhante em 
ambas as mangas: Bernardo Pinto foi sempre o 
vencedor e levou sempre atrás de si Guilherme 
Gomes e Miguel Caridade. Assim, Bernardo 
Pinto destacou-se assim um pouco mais na 
liderança do campeonato, levando agora 24 
pontos de vantagem face a Duarte Pinto, com 
Guilherme Gomes a ser o terceiro a 33 pontos do 
comandante depois de três provas já realizadas 
nesta classe.

Motocross regressou em Águeda
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De volta ao Circuito do Estoril após duas 
provas realizadas no Autódromo Internacional 
do Algarve, o Campeonato Nacional de 
Velocidade deu a conhecer, na sua penúltima 
ronda do ano, os primeiros campeões de 2021: 
Romeu Leite nas Superbike e Tomás Alonso nas 
Supersport 300 são os primeiros a vencer de 
forma absoluta no CNV 2021.

Com Ivo Lopes novamente fora da pista na 
classe rainha, Romeu Leite 'agarrou' da melhor 
forma a primeira oportunidade para se sagrar 
Campeão Nacional e começou por assegurar a pole 
position. Na primeira corrida venceu com mais de 
18 segundos face a Tiago Morgado e Tiago Pires, 
este a conseguir, já no fecho da última das 15 voltas, 
a ultrapassagem que lhe valeu o primeiro pódio na 
classe na frente de Ricardo Lopes e Mário Alves.

Na segunda corrida, Romeu Leite teve em 
Tiago Cleto um grande adversário e, no final, 
foi mesmo este a conseguir a vitória com uma 
reduzida margem de apenas 103 milésimas de 
segundo. Romeu Leite cruzou a linha de meta 
em segundo para festejar a conquista do título 
na frente de Tiago Morgado, de novo no pódio. 

No campeonato, Romeu Leite é já o sucessor de 
Ivo Lopes, mas a questão do segundo lugar está 
ainda por decidir, pois Tiago Cleto está agora 
a apenas 11 pontos de Ivo Lopes quando estão 
ainda 50 pontos para atribuir.

Nas Superstock 600, que em 2021 têm acolhido 
'sangue novo' vindo das Supersport 300, Vasco 
Esturrado foi o vencedor da primeira corrida com 
quase cinco segundos de vantagem sobre Pedro 
Fragoso. Paulo Leite e Ricardo Silva ficaram logo 
atrás. Na segunda corrida, Fragoso devolveu a 
derrota ao algarvio e foi ele o primeiro na linha de 
meta na frente de Esturrado, Ricardo Silva e Paulo 
Leite. No campeonato, são quatro os pontos que 
separam Pedro Fragoso de Vasco Esturrado, pelo 
que apenas na derradeira corrida do ano se saberá 
quem é o vencedor na classe em 2021.

Nas Supersport 300, Tomás Alonso não precisava 
de vencer para se sagrar Campeão Nacional pelo 
segundo ano consecutivo, mas, depois de conseguir 
a 'pole', o piloto de Odivelas voltou a discutir a 
vitória com Dinis Borges, o seu opositor nesta época 
2021. No final, após duelo intenso, Alonso venceu 
pela quarta vez na temporada - com apenas 48 

milésimas de segundo de diferença. Dinis Borges 
foi o segundo na frente de Isaac Rosa, que pela 
primeira vez subiu ao pódio no CNV após um 
duelo animado com Madalena Simões, a quarta 
classificada a apenas cinco milésimas do rival de 
Loulé. David Ferreira fechou os cinco primeiros num 
pelotão com 16 pilotos onde se notou a estreia 
absoluta na classe de Bruna Santos.

Nas Pré-Moto3 não faltou também animação, 
com Gonçalo Ribeiro e o espanhol Fernando Bujosa 
a levarem até à linha de meta a discussão pelo 
primeiro lugar. Tiago Balhé fechou o pódio.

Nas Moto4 foi Afonso Almeida quem venceu, 
na frente de Pedro Matos e Francisco Pires, depois 
de rodarem sempre muito separados. Gonçalo 
Capote regressou às vitórias - o que não acontecia 
desde a anterior visita ao Estoril - e conquistou 
mais cinco pontos a Alexandre Cabá, numa corrida 
em que Lourenço Vicente subiu pela terceira vez 
consecutiva ao pódio. Oito pontos separam agora 
Capote de Cabá na luta pelo campeonato.

Como sempre, e de forma bem animada, 
estiveram também no Estoril os pilotos dos 
diversos troféus que integram o campeonato. Na 
Taça Luís Carreira o vencedor da primeira corrida 
na classe Open foi João Curva, Bernardo Villar 
foi o vencedor nas Open R, Afonso Cruz nas SBK, 
Augusto Machado nas SBK R e Luís Belchior nas 
SS, sendo de destacar que neste pelotão esteve 
Alexandre Laranjeira aos comandos de uma Honda 
CBR 900. No segundo dia de competição todos 
replicaram as suas vitórias nas respetivas classes.

Nas Z e Tuono Cup, Fréderic Bottoglieri foi 
o vencedor na primeira corrida das Kawasaki 
ZCup e Pavel Bogdanov foi o mais rápido nas 
Aprilia Tuono Cup. Bottoglieri repetiu a dose na 
segunda corrida das Kawasaki, tal como Pavel 
Bogdanov nas Tuono Cup. Na Copa Dunlop 
Motoval Eduardo Monteiro foi o vencedor no 
sábado para a Classe 1 e André Gonçalves na 
Classe 2, com 17 pilotos a preencherem a grelha 
de partida. Na segunda corrida ambos repetiram 
as vitórias para fecharem da melhor forma um 
fim de semana de muita ação e boas corridas no 
Circuito do Estoril. 

No fecho de mais uma época da Taça do 
Mundo MotoE, foi com um sentimento de dever 
cumprido que André Pires encerrou aquele 
que foi o seu primeiro ano na mais importante 
competição a nível mundial com motos de 
propulsão elétrica. 
Integrando a equipa da Esponsorama Avintia 
Racing, o piloto de Vila Pouca de Aguiar esteve 
no Misano World Circuit Marco Simoncelli 
preparado para enfrentar e ultrapassar as duas 
corridas no programa e, depois de pontuar - pela 
quarta vez em seis corridas -, fortes dores no seu 
ombro direito levaram-no a ser observado pela 
equipa médica e, após essa observação, não foi 
autorizado a alinhar na derradeira corrida do 
ano.“Não era desta forma que queria terminar o 

campeonato, mas infelizmente uma lesão no 
ombro direito colocou-me fora da última corrida 
aqui em Misano. Ainda tentei ao máximo, mas 
depois da corrida de sábado senti dores que 
me levaram a ser visto pelo médico e, após os 
exames realizados, não me consideraram apto 
para a corrida. Uma pena, pois queria agradecer 
a todos da melhor forma com esta última 
corrida. De qualquer das formas, estou muito 
orgulhoso de toda esta época de MotoE, aprendi 
muito, evolui ainda mais e sem a minha equipa e 
todo o apoio que me deram nada disto tinha sido 
possível.” 
André Pires fechou esta época pioneira na 17ª 
posição do campeonato, pontuou em quatro das 
sete corridas do ano e, num mundo totalmente 

novo onde nunca nenhum português havia 
competido, o Campeão Nacional de SBK em 
2014 mostrou todo o seu potencial e ambição, 
conquistando também o paddock com a sua 
forma de trabalhar e procurar o melhor em 
conjunto com a sua equipa.

André Pires fechou época em Misano  

CNV: primeiros títulos no Estoril
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Todas as três Seleções Nacionais de Enduro presentes na edição 2021 dos ISDE terminaram 
entre as melhores, com a equipa Sénior em 5º lugar no Troféu Mundial, as Senhoras na 4ª 
posição e os Juniores no 10º posto.

DOIS ANOS após a prova de Portimão, os 
International Six Days Enduro voltaram a realizar-se, 
com a 95ª edição destas ‘olimpíadas’ do Enduro a 
ter lugar em Rivanazzano Terme, Itália.

A pandemia ditou o adiamento da prova do 
ano passado, pelo que foi com elevada expetativa 
que os 10 pilotos que integram as três Seleções de 
Portugal (quatro na equipa Sénior, três nas Senhoras 
e três na formação Júnior), partiram no final de 
agosto para a Lombardia. Diogo Ventura, Gonçalo 
Reis, Luís Oliveira e Rui Gonçalves eram o quarteto 
que lutava pelo Troféu Mundial, o trio feminino 
era formado por Bruna Antunes, Joana Gonçalves 
e Rita Vieira, enquanto a seleção concorrente ao 
Troféu Júnior foi composta por Gonçalo Sobrosa, 
Rodrigo Luz e Renato Silva. A eles se juntava ainda 
a formação do Team IS3 Portugal, que concorria 
na competição de equipas com Fernando Sousa, 
Fernando Sousa Jr. e Frederico Rocha.

No total, estiveram presentes mais de 600 pi-
lotos, representando mais de 30 nações oriundas 
dos cinco continentes, enfrentando nos primeiros 

TODOS NO TOP!

ISDE
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três dias a 'Rota do Sal' no Vale de Staffora, nos 
Apeninos, seguindo-se a 'Rota de Piemonte' nos 
quarto e quinto dias, em pleno vale de Curone, e 
tendo sempre como ponto de partida e chegada 
o centro nevrálgico da competição nas termas 
de Rivanazzano. O tradicional motocross de en-
cerramento realizou-se no circuito Tazio Nuvolari.

Com um longo percurso com 195 quilómetros a 
ser percorrido por uma única vez, o primeiro dia foi 
agridoce para as aspirações nacionais pois, devido a 
um problema técnico - um simples sensor -, Gonçalo 
Reis ficou parado no percurso e foi forçado a aban-
donar, o que deixou a equipa sénior amputada de 
um dos seus membros. Ao abrigo do regulamento, 
são válidas as três melhores pontuações entre 
os quatro pilotos da equipa sénior, podendo ser 
excluída a desistência do piloto do Magoito, mas 
ficando já a equipa nacional impedida de registar 
outro abandono entre os três que ficaram em prova, 
Rui Gonçalves, Diogo Ventura e Luís Oliveira, que 
terminaram este dia inaugural na 7ª posição. A 
equipa júnior fechou o dia no 8º lugar. Nota muito 
positiva para a prestação da equipa feminina, que 
terminou a dura jornada na 4ª posição, num dia 
marcado também por problemas com o radiador 
na moto de Rita Vieira. Lado a lado com Bruna 
Antunes e Joana Gonçalves.

No segundo dia de prova repetiu-se o percurso 
da véspera, 195 km que significavam cerca de 
sete horas e meia de corrida. A formação sénior, 
reduzida a três pilotos – o que ‘proibia’ qualquer 
deslize -, ganhou uma posição no Troféu Mundial, 
subindo ao 6º posto.

Num dia complicado, as dificuldades maiores 
foram enfrentadas por Bruna Antunes, que sofreu 
uma queda a meio do dia e teve que superar as 
dores e a lesão no braço direito para chegar de 
novo ao parque-fechado sem prejudicar a equipa 
feminina, que continua a ser a 4ª classificada na 
categoria. Nos Juniores, dia de dificuldades para 
Rodrigo Luz, com a equipa a descer ao 11º lugar.

Ao terceiro dia voltou a percorrer-se o mesmo 

Os dez pilotos que 
compuseram este ano as 
três formações nacionais 
concorrentes à 95ª 
edição dos International 
Six Days Enduro

O espírito de sacrifício e 
a entreajuda estiveram 
na base deste grande 
resultado de conjunto 
para as cores nacionais
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traçado, com Bruna Antunes a ter de superar a difi-
culdade acrescida da lesão, saindo para o percurso 
com uma sutura de cinco pontos no seu braço 
direito. Tanto a formação sénior como a feminina 
mantiveram as posições, com os juniores a desce-
rem mais um furo.

No quarto dia de prova era um novo percurso, 
novamente com quase 200 km, que esperava a 
caravana. Sólida entre os dez melhores, a equipa 
sénior voltou a ter um dia bastante regular e man-
teve de forma tranquila a 6ª posição na classifica-
ção por equipas, o mesmo se passando com os 
Juniores, que estão mais perto de regressar aos 
dez primeiros. Nas Senhoras Joana Gonçalves brilha 
para, em parceria com Rita Vieira e Bruna Antunes, 
manterem o 4º posto.

No penúltimo e decisivo dia de prova, as for-
mações lusas concorrentes ao Troféu Mundial e 
ao Troféu Júnior subiram uma posição, passando 
a ocupar o 5º e o 10º lugares das respetivas com-
petições, com a equipa de Senhoras mantendo o 
fantástico 4º lugar.

Com menos um piloto desde o dia inaugural, é 
de realçar o esforço e resiliência da equipa sénior, 
recompensado com a subida a honroso e muito 
justa entrada no ‘top 5’. Foi mais um dia em que 
Luís Oliveira esteve entre os dez melhores da sua 
classe, a E1. Foi o melhor dos pilotos lusos, num 
dia em que vimos ainda Diogo Ventura ser 14º na 
mesma classe e Rui Gonçalves no 15º posto na E2. 
Uma prestação global que os deixava com uma 

ligeira vantagem face aos adversários mais diretos 
antes do dia de encerramento.

Neste 5º dia, Joana Gonçalves voltou a fechar 
o dia entre as cinco melhores, Rita Vieira esteve 
impecável com mais um 'top 10' e Bruna Antunes 
continua de 'pedra e cal' a combater a lesão no 
braço direito contraída no terceiro dia de prova, 
para também ela levar as cores de Portugal até 
ao final da prova.

No sábado realizou-se a tradicional especial 
de Motocross final, em que Rui Gonçalves e Joana 
Gonçalves poderiam, pilotos que já alinharam no 
Campeonato do Mundo de MX. Entre os membros 
da equipa são igualmente reconhecidos os dotes 
e velocidade no motocross de Luís Oliveira, Diogo 
Ventura ou Renato Silva, pilotos que conseguiram 
também vingar nessa disciplina ao longo das suas 
carreiras.

Era um dia decisivo para as cores de todas as 
equipas lusas, onde se incluir a formação da IS3 
Team Portugal que continuava em prova com os 
seus três pilotos, Fernando Sousa, Fernando Sousa 
Jr. e Frederico Rocha.

Neste derradeiro dia de competição foram vários 
os lusos que brilharam de forma individual. Luís 
Oliveira esteve na liderança na fase final da sua 
manga final, mas acabou por fechar na 5ª posição 
depois da forte concorrência ter reagido na segunda 
metade da corrida. Juntamente com Diogo Ventura 
e Rui Gonçalves, ambos com prestações regulares 

neste último dia, fecharam esta participação no 
quinto posto final, um resultado que desde o pri-
meiro dia ficou marcado pelo abandono inesperado 
e prematuro de Gonçalo Reis.

Nos Juniores, o regresso aos dez primeiros foi 
a resposta dada pela jovem equipa no final do 
quinto dia e, no fecho da competição, ameaçaram 
mesmo chegar ao 9º posto final. Gonçalo Sobrosa, 
Renato Silva e Rodrigo Luz nunca baixaram os 
braços e ficaram a escassos segundos dos belgas, 
registando ambas as equipas um 'espaço' de curtos 
11 segundos após seis dias de competição.

Nas Senhoras, Joana Gonçalves voltou a estar 
na linha da frente - aproveitando também toda a 
sua experiência de motocross - e fechou a corrida 
final no 4º posto. Rita Vieira foi a 12ª classificada e 
Bruna Antunes viu novamente o azar afetar a sua 
corrida quando a corrente de transmissão da sua 
moto cedeu bem perto do final. Mesmo assim, 
o trio feminino fechou a prova no quarto posto.

Globalmente as Seleções Nacionais voltaram a 
estar em plano de evidência e todas elas se coloca-
ram entre as dez melhores das suas competições 
após uma prova muito dura, onde a equipa IS3 Team 
Portugal também terminou com os seus três pilotos 
a colocarem as suas motos no parque fechado final 
da prova. Em ambiente de festa foram consagrados 
os vencedores desta edição 2021, com a Itália a 
triunfar ‘em casa’ no Troféu Mundial e também no 
Troféu Júnior, enquanto o Troféu de Senhorasfoi 
conquistado pelo trio dos Estados Unidos. 
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Texto: poipoipoiopiop Fotos: poipoipoiopipoiopTrial das Nacoes Texto e fotos: FMP/FIM

Durante dois dias, Gouveia foi a capital 
mundial do Trial, acolhendo o encerramento 
do Campeonato do Mundo e o Trial das 
Nações.

FOI UM FIM DE SEMANA em cheio na Serra da Estrela. Durante dois dias, 
Gouveia recebeu as principais competições mundiais de Trial, primeiro a decisão 
do Campeonato do Mundo de TrialGP, no sábado, e depois a edição de 2021 do 
Trial das Nações, disputada no domingo. Sem surpresa, Espanha conquistou os 
títulos masculino e feminino de seleções, repetindo o feito da edição anterior, 
realizada em 2019 em Ibiza. Toni Bou, Adam Raga e Jaime Busto dominaram por 
completo a competição masculina (tal como haviam feito no Campeonato do 
Mundo), enquanto Laia Sanz, Berta Abellán e Sandra Gomez faziam o mesmo 
na prova feminina.

O pódio masculino da categoria principal, o Troféu Mundial, ficou completo 
com as seleções de França (Benoit Bincaz, Alexandre Ferrer e Teo Colairo) e de 
Itália (Matteo Grattarola, Gianluca Tournour e Lorenzo Gandola), respetivamente 
nos 2º e 3º lugares. Portugal, representado por Diogo Vieira, Paulo Gonçalves e 
Filipe Paiva, terminou no 10º lugar da categoria Internacional, que foi ganha pela 
Noruega (Jarand Gunvaldsen, Hakon Pedersen e Sondre Haga).

Na competição feminina, Espanha foi acompanhada no pódio de Gouveia 
pelas formações da Grã-Bretanha (Emma Bristow, Alicia Robinson e Alice Minta) 
e da Noruega (Seline Meling, Huldeborg Barkved e Ingveig Hakonsen). A seleção 
feminina de Portugal, formada por Rita Vieira, Mariana Afonso e Leonor Moreira, 
terminou no 8º lugar final.

Depois de já ter recebido o Campeonato do Mundo de TrialGP em 2018 e 
2019, Gouveia voltou a destacar-se entre a elite mundial do Trial, novamente sob 
a organização do clube Talentos Objetivos e do Município local.

Face ao visto na véspera na prova do Campeonato do Mundo, as zonas foram 
alteradas para o Trial das Nações, que passaram a ser 15 com o acréscimo de três 
zonas muito difíceis.

ESTRELAS 
EM GOUVEIA

Cada equipa aproveitava os dois melhores resultados de cada zona, e a Espanha 
– que vence o Trial das Nações consecutivamente desde 2004 – não deixou os 
seus créditos por mãos alheias, batendo a França por 35 pontos, após uma prova 
em que sofreram uma única penalização numa das zonas. Para Adam Raga, que 
alcançou a recordista marca de 18 triunfos no Trial das Nações com a Espanha, 
“no começo estava tudo bastante fácil e estávamos iguais, mas quando começa-
ram as secções difíceis fizemos uma grande diferença e estamos muito felizes.”

A diferença nas Senhoras foi menor, mas a equipa feminina espanhola assumiu 
o controlo das operações logo a meio da primeira volta, formação capitaneada 
pela regressada Laia Sanz, que tinha sido coroada Campeã do Mundo na véspera, 
após vários anos afastada da modalidade.

A Noruega venceu a classe Internacional, sendo acompanhada ao pódio pela 
República Checa e por Andorra.
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Algumas quedas, uma delas colocando de fora prematuramente um dos três membros da 
Seleção, não permitiram à formação lusa estar à altura dos seus pergaminhos.

FOI POR MUITO POUCO que a Seleção Nacional 
de Motocross não conseguiu o apuramento para a 
final da edição 2021 do Motocross das Nações que se 
realizou em Mantova, Itália. Na sua 27ª participação 
consecutiva na prova, a comitiva lusa, que seguiu 
para Itália com Hugo Basaúla, Luís Outeiro e Marco 
Silva como pilotos, começou por atacar com forte 
ambição as três mangas - uma por classe - que iriam 
apurar de forma direta as 19 melhores seleções para 
a ambicionada final A.

Mas, logo na volta de abertura da corrida reser-
vada aos pilotos da classe MXGP, Marco Silva foi vítima 
de uma queda e, de imediato, ficou claro que o piloto 
de Alcochete estava fora de prova. Transportado para 
o centro médico do circuito, o jovem recebeu com 
desilusão o diagnóstico que o colocou fora de prova 
e em repouso absoluto durante três semanas, devido 
a ter fraturado as apófises nas vértebras L1 e L2.

Portugal sofria um revés logo no arranque do 
dia, mas Hugo Basaúla e Luís Outeiro arregaçaram 
as mangas e atacaram de forma intensa as melhores 
posições na sua respetivas corridas.

LUSOS AZARADOS EM MANTOVA

Motocross das Nacoes
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Texto e fotos: Gab. Imprensa FMP

Aos comandos da sua TM na classe MX2, Outeiro 
fechou a corrida desta categoria na 13ª posição, depois 
de ter sido um dos pilotos em destaque na corrida 
exclusiva para a classe. Mais tarde, na manga Open, 
foi mesmo por muito pouco que o sempre regular 
e eficaz Hugo Basaúla não conseguiu os pontos 
necessários para que a equipa se qualificasse. Apesar 
de todo o seu esforço o piloto não conseguiu melhor 
que o 18º posto após uma corrida em que chegou 
a ser 6º classificado.

 No somatório dos pontos após estas três man-
gas, Portugal e Républica Checa ficaram assim em 
igualdade pontual e, com o resultado do terceiro 
piloto a ser o fator de desempate, o abandono do 
azarado Marco Silva acabou por empurrar a seleção 
nacional para fora das corridas decisivas a realizar 
no domingo. Portugal poderia ainda na corrida de 
'repescagem' encontrar o seu lugar na gelha principal, 
bastando para tal vencer essa mesma corrida. Uma 
tarefa que não seria fácil, mas para a qual Basaúla e 
Outeiro estavam bastante empenhados.

No entanto, a equipa portuguesa voltou a ter nos 
contratempos de corrida a maior condicionante aos 
seus resultados, alcançando uma 27ª posição final 
entre as 31 seleções presentes não espelha de forma 
alguma o empenho e ambição do trio de pilotos 
lusos, que vestiram de forma exemplar a camisola 
com as cores de Portugal.

De facto, na final B, que apurava uma equipa 
para a final A, ambos os pilotos lusos foram vítimas 
de duas quedas no decorrer dessa corrida de 'última 
oportunidade'. Luís Outeiro caiu logo na partida e mais 
tarde voltou a 'ficar no chão' quando outro piloto caiu 
na sua frente. Hugo Basaúla não caiu no arranque, 
mas sofreu duas quedas durante a corrida, a segunda 
mais violenta e que o levou a perder muitas posições. 
Desta forma, Outeiro foi 12º na Final B e Basaúla o 
26º, terminando assim de forma inglória o esforço 
da dupla nacional que esteve em pista.

Globalmente a prova foi ganha pela equipa an-
fitriã, a Itália, na frente de holandeses e britânicos.

Hugo Basaúla era o 
mais experiente dos três 
pilotos que compuseram 
esta Seleção Nacional de 
Motocross

Algumas quedas em 
momentos cruciais 

pesaram bastante no 
resultado final, pouco 

condizente com o valor 
dos pilotos portugueses
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Mototurismo

FORAM CERCA DE 90 PARTICIPANTES, em 
62 motos, que saborearam a variada e rica cultura e 
história de Monção, entre belas aldeias e paisagens, 
acompanhadas do bom Alvarinho. Um memorável 
fim de semana mototurístico com boa disposição 
em ambiente familiar, que faz sentir saudades e 
vontade em participar nesta interessante atividade 
do mototurismo nacional!

Partindo bem junto ao rio Minho, no bonito 
Parque das Caldas da aprazível e histórica vila 
de Monção, terra do bravo Deuladeu Martins, a 
caravana seguiu neste primeiro sector até Riba 
de Mouro.

Passagem soberba sobre o Rio Mouro, pela 
ponte medieval que separa Barbeita de Ceivães, 
por pitoresco trajeto, fazia antever a bela passeata 
de moto que esperava os mototuristas, sob bom 

tempo e amenas temperaturas, ideais para, de forma 
calma e relaxante, apreciar o que a malta dos Moto 
Galos de Barcelos tinha preparado.

Subiu-se lá bem acima para apreciar belas 
paisagens e seguir até ao espaço envolvente à 
Ponte da Veiga sobre o Rio Mouro, onde houve que 
puxar das habilidades de outros tempos para fazer o 
barco de papel navegar em pleno rio. As cristalinas 
águas convidavam a ir a banhos e a destemida 
Susana mal teve tempo de tirar o capacete. Ainda se 
tentou uma pega de caras às vaquinhas que por ali 
pastavam, mas nem se mexeram e lá continuaram 
ruminando. Salvou-se a boa disposição!

Aproximava-se a hora de almoço, não sem antes 
apreciar com tempo o ponto alto desta manhã 
de sábado, conhecer a Branda de Santo António 
de Val de Poldros. Local de extrema beleza com 

todo o seu ambiente natural envolvente e com as 
suas cardenhas, abrigos de complexa construção 
destinados à transumância dos animais. Por estas 
terras de Riba de Mouro, perdura no tempo um 
modo próprio linguístico, herança do galaico-
português. Fantástica visita a que se seguiu 
saboroso almoço num restaurante local, a fechar 
da melhor forma este sector e a convidar a voltar, 
para apreciar uma vez mais este magnífico espaço 
da nossa mais genuína ruralidade!

Era tempo de voltar à estrada, agora numa 
toada mais rolante para dar início ao segundo 
sector. Após pequena volta de despedida da branda, 
a caravana continuou pelas belas aldeias de Riba 
de Mouro e magníficas paisagens com paragem 
para mais um jogo e perguntas.

Em Merufe, paragem para conhecer o mosteiro 

A sempre admirável região do Alto Minho recebeu de novo a visita dos mototuristas, em 
mais uma jornada do 24º Troféu Nacional de Moto-ralis Turísticos BMW / Dunlop.

POR LÁ DE RIBA!
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Texto e fotos: António Costa / Com. Mototurismo F.M.P.

local de estilo românico, abrigo de quem se dirigia a 
Santiago de Compostela. Novo mosteiro agora em 
Longos Vales, do tempo de D. Afonso Henriques, 
foi um dos vários espaços religiosos visitados, 
que foram dando a conhecer aos mototuristas a 
história rica de episódios que foram marcando a 
nossa nacionalidade.

Já na reta final, paragem junto ao Santuário 
Senhor do Bonfim em Anhões, para degustar os 
famosos rojões dos Moto Galos, de volta do fresco 
vinho verde, em amena cavaqueira e convívio, a 
fazer o que de melhor sabem os motociclistas. 
Quem participa nos moto-ralis turísticos sabe 
que encontra sempre excelente ambiente de 
confraternização e amizade, mesmo que tenha de 
fazer o País de lés-a-lés, como a malta de Albufeira!

De volta a Monção pela curvilínea N101, foi-se 
apreciando a chegada da apanha da uva às adegas 
cooperativas. Mal se pode esperar pelo bom néctar 
desta sub-região demarcada do Alvarinho! O 
pedipaper pelo centro histórico da simpática vila 
de Monção encerrou as atividades deste primeiro 
dia, dedicado a conhecer melhor uma das mais 
bonitas regiões do Alto Minho.

Estava assim terminada a primeira etapa. Após 
o jantar, conheceram-se os mais regulares que 
quase se iriam manter todos no pódio final. O 
bonito centro histórico de Monção, com a sua 
imponente muralha, convidava à visita noturna, 
que se prolongou com grande animação pelos 
bares. Esteve-se muito bem!

Apreciando o rio Minho, junto à praça Deu Lá 
Deu, deu-se início ao segundo dia, com passagem 
pelo centro histórico e muralha, agora com o 
esplendor do dia. Paragem para o primeiro jogo 
na imponente Torre de Lapela, mandada construir 
por D. Afonso Henriques lá pelo ano de 1130.

Por pitoresco trajeto entre vinhas chegou-se a 
Pias, terra do famoso Cordeiro à Moda de Monção, 
mais conhecido por outro curioso nome! Que bem 
soube ao almoço!

Magnífica paragem em Pinheiros para conhecer 
o belo parque de lazer, junto ao rio Gadanha, com 
a sua praia fluvial, moinhos e ponte romana. Não 
faltam neste país locais paradisíacos!

O Moto Clube “Os Feras” de Monção, 
recebeu a caravana na sua sede, antes da última 
e emblemática visita do moto-rali, ao Palácio da 
Brejoeira. Esta grandiosa construção de estilo 
neoclássico, com o seu belo bosque, jardins e vinhas 
onde apenas existe a casta Alvarinho, recebeu a 
visita dos mototuristas que no final provaram um 
dos excelentes e mais premiados vinhos verdes 
portugueses. Foi assim, com chave de ouro, que 
a malta dos Moto Galos brindou a caravana e se 
encerrou o moto-rali.

Após substancial e bem servido almoço, 
conheceram-se os mais regulares e vencedores 
da 4ª jornada do troféu, a que se seguiu a sempre 
difícil despedida de mais um grande fim-de-semana 
mototurístico.

Os muito atentos Paulo Pinho e a Rute Lucena 
do Moto Clube do Porto arrebataram o primeiro 
lugar, a que se seguiram o João Aleixo e a Alexandra 
Ribeiro do Moto Clube de Albufeira. O Carlos 
Barbosa e a Ana Paula dos Moto Galos de Barcelos 
fecharam o ‘pódio’.

A unida e bem-disposta equipa dos Moto Galos 
está de parabéns pela organização do seu moto-rali 
e por todo o empenho em nos proporcionar esta 
excelente jornada mototurística. Resta-nos esperar 
com expectativa pelo próximo ano!
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Resultados Desportivos

International Six Days Enduro
Itália / Rivanazzano Terme

TROFÉU MUNDIAL
5º  Portugal (D. Ventura, G. Reis, 
 L. Oliveira, R. Gonçalves)

TROFÉU SENHORAS
4º  Portugal (B. Antunes. J. Gonçalves,   
R. Vieira)

TROFÉU JÚNIOR
10º  Portugal (G. Sobrosa, R. Silva, R. Luz)

Motocross das Nações
Itália / Mantova

27º  Portugal (H. Basaúla, L. Outeiro. 
 M. Silva)

Trial das Nações
Portugal / Gouveia

TROFÉU INTERNACIONAL
10º  Portugal (D. Vieira, F. Paiva, 
 P. Gonçalves)

SENHORAS
8º  Portugal (L. Moreira, M. Afonso, R. Vieira)

Supermoto das Nações
França / Carole

12º  Portugal (F. Marques, S. Gil, S. Rego)

Coupe de l’Avenir
Bélgica / Quiévrain

65 CC
9º  Portugal (G. Alves, G. Gomes, 
 M. Caridade)

85 CC
13º  Portugal (D. Sousa, G. Rocha, 
 G. Cardoso)

OPEN
11º  Portugal (A. Almeida, A. Carriço, P. Rino)

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
13ª prova – G.P.  de Aragón / Motorland Aragón

14º  Miguel Oliveira (KTM)

14ª prova – G.P.  de S. Marino / Misano
20º  Miguel Oliveira (KTM)

Taça do Mundo de MotoE
6ª prova – S. Marino 1 / Misano

15º  André Pires (Energica)

Mundial de Supersport 300
6ª prova – Espanha / Catalunha

35º/35º  Miguel Duarte (Yamaha)

7ª prova – Espanha / Jerez
32º/27º  Miguel Duarte (Yamaha)

Campeonato Nacional de Velocidade
5ª prova – Estoril III

SUPERBIKE
1º/2º  Romeu Leite (Yamaha)
2º/3º  Tiago Morgado (Yamaha)
3º/4º  Tiago Pires (Kawasaki)
-/1º  Tiago Cleto (Yamaha)
4º/5º  Ricardo Lopes (Kawasaki)
5º/6º  Mário Alves (BMW)

SUPERSTOCK 600
2º/1º  Pedro Fragoso (Yamaha)
1º/2º  Vasco Esturrado (Kawasaki)
4º/3º  Ricardo Silva (Yamaha)
3º/4º  Paulo Leite (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º  Tomás Alonso (Kawasaki)
2º  Dinis Borges (Kawasaki)
3º  Isaac Rosa (Kawasaki)
4º  Madalena Simões (Yamaha)
5º  David Ferreira (Kawasaki)
6º  Martim Jesus (Kawasaki)
7º  Marcos Ortiz (Kawasaki)
8º  Rafaela Peixoto (Kawasaki)
9º  Bernardo Oliveira (Kawasaki)
10º  Bruno Salreta (Yamaha)
11º  Gustavo Pinheiro Yamaha)

12º  Naama Rosa (Kawasaki)

PRÉMOTO3
1º  Gonçalo Ribeiro (Beon)
2º  Fernando Bujosa (Beon)
3º  Tiago Balhé (Beon)
4º  Rui Afonso (Beon)

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

MIR MOTO5
1º  Gonçalo Capote
2º  Alexandre Cabá 
3º  Lourenço Vicente
4º  David Dias
5º  Vasco Camoesas
6º  Martim Garcia
7º  Martim Lourenço
8º  João Freire

TROFÉU SÉCULO XX – LUÍS CARREIRA
OPEN
1º/1º  João Curva (Yamaha)
2º/2º  Carlos Pinheiro (Yamaha)
3º/3º  Alexandre Laranjeira (Honda)
4º/4º  Fernando Mercier (Yamaha)

OPEN R
1º/1º  Bernardo Villar (Honda)

SUPERBIKE
1º/1º  Afonso Cruz (Suzuki)
2º/2º  Pedro Dias (Aprilia)
3º/3º  Bruno Silva (Kawasaki)
4º/4º  Nelson Saldanha (Suzuki)

SUPERBIKE R
1º/1º  Augusto Machado (Suzuki)

SUPERSPORT
1º/1º  Luís Belchior (Yamaha)
2º/2º  André Capitão (Yamaha)
3º/3º  Manuel Branquinho (Suzuki)
4º/4º  Márcio Silva (Yamaha)

TROFÉU TUONO CUP
1º/1º  P. Bohdanov
3º/2º  P. Vicente
2º/3º  D. Amaral
4º/4º  M. Sousa
5º/5º  L. Soares
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TROFÉU ZCUP
1º/1º  F. Bottoglieri
2º/3º  M. Leal
3º/4º  A. Reis
-/2º  R. Pires

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1 
1º/1º  Eduardo Monteiro (Yamaha)
2º/2º  Vítor Barros (Yamaha)
4º/3º  Miguel Romão (Yamaha)
3º/4º  Henrique Gouveia (Yamaha)
5º/5º  Jaime Oliveira (Yamaha)
6º/6º  Alexandre Melo (Suzuki)
7º/9º  Rafael Ribeiro (Honda)
8º/8º  Ricardo Rodriguez (Honda)
-/7º  Luís Branquinho (Kawasaki)

CLASSE 2 
1º/1º  André Gonçalves (Yamaha)
2º/2º  Filipe Brites (Yamaha)
3º/3º  Vítor Neves (BMW)
5º/4º  Nelson Cruz (Yamaha)
4º/6º  Rui Palma (Ducati)
6º/5º  Felix Wagner (Suzuki)
7º/7º  João Rego (Ducati)
8º/8º  José Gafanho (Yamaha)

Campeonato Nacional de Motocross 
Jogos Santa Casa
5ª prova – Águeda

MX1
1º  Saad Soulimani (Yamaha)
2º  Hugo Basaúla (Kawasaki)
3º  André Sérgio (Yamaha)
4º  Renato Silva (Beta)
5º  Marco Silva (Husqvarna)
6º  Fábio Varela (Honda)
7º  Pedro Costa (Yamaha)
8º  Micael Luís (GasGas)
9º  Victor Hernandez (Kawasaki)
10º  Ângelo Ferreira (Honda)
11º  Abdelhalim Soulimani (Yamaha)
12º  Edgar Baptista (Husqvarna)
13º  Firmino Salazar (Husqvarna)
14º  André Santos (Kawasaki)

MX2
1º  David Beltran (Husqvarna)
2º  Luís Outeiro (TM)

3º  Daniel Pinto (Yamaha)
4º  Luís Oliveira (Yamaha)
5º  Joseph Dark (Yamaha)
6º  Alejandro Hernansanz (KTM)
7º  Henrique Benevides (Yamaha)
8º  Pedro Rino (KTM)
9º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
10º  João Silva (Yamaha)
11º  Carlos Faustino (Yamaha)
12º  Rúben Ferreira (Yamaha)
13º  Ivo Ferreira (Yamaha)
14º  Abel Carreiro (KTM)

MX2 JÚNIOR
1º  Elias Gil (GasGas)
2º  Afonso Gomes (Yamaha)
3º  Manuel Carreras (GasGas)
4º  Sandro Lobo (Yamaha)
5º  Rodrigo Luz (Yamaha)
6º  Andreas Carriço (KTM)
7º  Daniel Gil (Husqvarna)
8º  Rúben Ribeiro (Yamaha)
9º  Martim Espinho (Husqvarna)
10º  Bernardo Passanha (Yamaha)
11º  Alex Almeida (KTM)
12º  Vasco Severino (Yamaha)
13º  Kevin Mendes (Yamaha)
14º  Salvador Sampaio (Yamaha)
15º  Francisco Salgueiro (Yamaha)
16º  João Macedo (KTM)
17º  Diogo Salema (KTM)
18º  Afonso Simões (Yamaha)
19º  Bernardo Lopes (Honda)

ELITE
1º  Saad Soulimani (Yamaha) MX1
2º  Hugo Basaúla (Kawasaki) MX1
3º  David Beltran (Husqvarna) MX2
4º  Elias Gil (GasGas) JUN
5º  Luís Outeiro (TM) MX2
6º  Alejandro Hernansanz (KTM) MX2
7º  Luís Oliveira (KTM) MX2
8º  André Sérgio (Yamaha) MX1
9º  Afonso Gomes (Yamaha) JUN
10º  Daniel Gil (Husqvarna) JUN
11º  Henrique Benevides (Yamaha) MX2
12º  Daniel Pinto (Yamaha) MX2
13º  Rodrigo Luz (Yamaha) JUN
14º  Andreas Carriço (KTM) JUN
15º  Sandro Lobo (Yamaha)
16º  Marco Silva (Husqvarna) MX1

17º  Pedro Rino (KTM) MX2
18º  Abel Carreiro (KTM) MX2
19º  Martim Espinho (Husqvarna) JUN
20º  Rúben Ribeiro (Yamaha) JUN

Camp. Nacional de Todo-o-Terreno
3ª prova – Raid Ferraria

MOTOS
1º  António Maio (Yamaha) TT2
2º  Bruno Santos (Husqvarna) TT3
3º  Gustavo Gaudêncio (Honda) TT1
4º  João Duarte (Yamaha) TT1/Jr.
5º  João Rato (Yamaha) TT1/Promo
6º  Micael Simão (GasGas) TT3
7º  Salvador Amaral (Honda) TT1/Jr.
8º  Mário Patrão (Husqvarna) TT2
9º  Marco Cardoso (Husqvarna) TT2
10º  Paulo Santos (Honda) TT3/Vet.
11º  Domingos Santos (AJP) TT3
12º  Filipe Fragoso (Yamaha) TT1/Promo
13º  Óscar Teixeira (Beta) TT3/Vet.
14º  João Pires (Yamaha) TT1/Promo.
15º  Carlos Rosmaninho (KTM) TT3

QUADS
1º  Luís Engeitado (Yamaha)
2º  Fábio Ferreira (Yamaha)
3º  Filipe Silva (Suzuki)
4º  Ricardo Rodrigues (Yamaha) Promo
5º  Carlos Reguinga (Yamaha) Vet.
6º  Nelson Silva (Honda) Promo
7º  Rafael Carvalho (Yamaha) Jr./Promo
8º  Nelson Raposo (Yamaha)
9º  Paulo Oliveira (Yamaha)
10º  Marco Pedroso (Yamaha)

SSV
1º  R. Borrego/N. Abrantes (Can-Am) TT1
2º  João Dias (Can-Am) TT1
3º  João Monteiro (Can-Am) TT1
4º  Gonçalo Guerreiro (Can-Am) TT1/Jr.
5º  P. Carvalho/A. Guerreiro (Can-Am) TT1/Vet.
6º  Alexandre Pinto (Can-Am) TT1/Jr.
7º  Fabrice Rousseau (Can-Am) TT1/Vet.
8º  R. Martins/J. Dias (Can-Am) TT1/Vet.
9º  Pedro S. Mendes (Bombardier) TT1
10º  J. Garcia/T. Garcia (Can-Am) TT1/Stock/Vet.
11º  Miguel Cunha (Bombardier) TT1/Stock/Vet.
12º  Sérgio Baptista (Can-Am) TT1/Vet.
13º  M. Vieira/T. Carreira (Can-Am) TT1
14º  R. Oliveira/A. Oliveira (Can-Am) TT1
15º  S. Leite/N. Lopes (Bombardier) TT1/Promo

Setembro



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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