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Ivo Lopes Campeão no ESBK!

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Outubro foi um mês animado no que 
respeita à competição nacional, com vários 
campeonatos a chegarem ao seu termo – 
como foi o caso do Nacional de Velocidade 
ou do Nacional de Motocross / Jogos Santa 
Casa – e outros a entrarem na sua ponta 
final um pouco mais tarde que o habitual, 
devido à conjuntura atual e aos necessários 
reajustes, ao longo de um outono  que tem 
tido contornos praticamente estivais.
A nível internacional destaco a conquista 
pelo nosso Ivo Lopes do disputadíssimo 
Campeonato Espanhol de Superbike, 
demonstrando todas as suas capacidades 
desportivas merecedoras de ainda 
melhores oportunidades!
Mas nem só de desporto viveu a atividade 
tutelada ou organizada pela F.M.P. 
Assim, e se é verdade que não existiram 
condições para a elaboração de um 
calendário de concentrações em 2021, 
este ano assistimos ao regresso de duas 
manifestações importantes do ponto de 
vista do mototurismo: o Troféu Nacional 
de Moto-ralis Turísticos BMW / Dunlop e o 
Portugal de Lés-a-Lés Off-Road, em ambos 
os casos regressos muito esperados após 
ausências forçadas em 2020.
Com organizações que são já máquinas 
muito bem oleadas e um comportamento 
exemplar dos participantes, convívio são 
e muita vontade de andar de moto, seja 
em estrada ou fora dela, será caso para 
dizer: se conseguimos todos levar a bom 
porto estes e outros eventos debaixo das 
condicionantes da pandemia, não há 
dúvida que o futuro pós-crise sanitária nos 
parece, definitivamente, risonho.
Um agradecimento muito especial ao 
Rodrigo Castro por tudo o que fez pelo 
Motocross Nacional no exercício do cargo 
de Presidente da Comissão MX/SX da FMP 
desejando-lhe o maior sucesso nas novas 
funções de Coordenador da Comissão 
de Motocross da Federação Internacional 
de Motociclismo (FIM). Ao Nuno Cação 
reitero-lhe as boas vindas à FMP e o desejo 
do maior sucesso como Presidente da 
Comissão MX/SX da nossa FMP.

Ao mesmo tempo que se fechava a temporada 
2021 no Campeonato Nacional de Velocidade, 
o último fim de semana de outubro foi também 
de encerramento e decisões no que às contas do 
Campeonato Espanhol diz respeito. O ESBK é uma 
referência para muitos pilotos e os portugueses não 
são exceção, mas poucos alguma vez acreditaram 
que um piloto luso o pudesse vencer, muito menos 
na classe maior, as Superbike.Mas foi exatamente 
o que aconteceu em Jerez de La Frontera, onde 
Ivo Lopes conseguiu mesmo sagrar-se Campeão 
espanhol absoluto. Aos comandos da sua BMW o 
ex-campeão nacional venceu em 2021 duas corridas 
deste campeonato r esteve no pódio por mais cinco 
ocasiões. Neste fecho de época controlou o seu 
adversário mais direto – o vencedor da Taça do Mundo 
MotoE Jordi Torres – e  fechou a época com 224 
pontos, face aos 207 de Jordi Torres.

Esta ronda final do ESBK foi igualmente de clara 
subida de forma de Pedro Nuno em Supersport, pois, 
aos comandos da Yamaha R6 com as cores do Team 
Stratos, o piloto do Porto Alto foi sétimo na corrida de 
sábado e, na corrida seguinte, assinou o seu segundo 
pódio do ano – foi terceiro classificado na frente dos 
mundialistas Corentin Perolari, Simon Jespersen ou 
Unai Orradre –, fechando a época num fantástico 
quinto posto entre o pelotão das competitivas 

Supersport.
Nas classes reservadas às cilindradas mais baixas, 

Afonso Almeida conseguiu o seu melhor resultado 
do ano ao ser quarto na primeira corrida de Moto4, 
realizada no sábado, antes de viajar para o Estoril onde 
renovou o título na categoria. Gonçalo Dias fez aqui 
o seu primeiro fim de semana aos comandos de uma 
moto ‘grande’ num circuito igualmente ‘grande’ e na 
primeira corrida das Moto4 foi 18º entre os 23 pilotos 
presentes, alcançando no Domingo a 17ª posição.

Nas Pré-Moto3 Gonçalo Ribeiro alinhou no Sábado 
para ser 11º antes de também ele viajar para o Estoril 
de forma a competir na prova de encerramento no 
CNV. Martim Marco esteve também neste pelotão 
e, depois de não terminar no primeiro dia, fechou 
a segunda corrida na 9ª posição da classe. Nas 300, 
em Espanha com o nome de SBK Junior, foi onde a 
representação lusa mais se fez sentir: Isaac Rosa foi o 
21º no Sábado na frente de David Ferreira. Em pista 
estiveram igualmente Martim Jesus e Rodrigo Valente, 
com o primeiro a estrear-se no campeonato com 
a 28ª posição na primeira corrida, corrida essa que 
Rodrigo Valente não terminou. Na segunda corrida 
David Ferreira foi o melhor dos lusos ao cruzar a linha 
de meta na 20ª posição, Isaac Rosa foi 22º e Rodrigo 
Valente o 23º. Martim Jesus fechou este primeiro 
contacto com o ESBK na 26ª posição.
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O piloto português da BMW conquista o título absoluto na 
classe rainha do Campeonato Espanhol.
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Noticiario

O Enduro subiu ao Douro
Na sua 9ª edição – e já a pensar na receção 

ao Campeonato do Mundo na Régua no 
próximo ano – o Enduro Rotas do Douro marcou 
o regresso do Campeonato Nacional depois da 
paragem estival e a participação das seleções 
nacionais nos ISDE em Itália.

Com 150 pilotos num dos mais cénicos 
parques-fechados a nível mundial, o fantástico 
Rio Douro voltou a acompanhar com paisagens 
de rara beleza toda a caravana presente na 
prova, a primeira do ano com dois dias de 
duração. O formato de corrida foi semelhante 
ao que tem sido ‘normal’ em todas as etapas 
do calendário, com 50 quilómetros de percurso 

e as habituais três especiais decisivas para o 
resultado final, sendo que no segundo dia se 
realizou mais uma volta e por isso foram 12 as 
especiais.

A chuva caiu durante a noite de Sábado 
para Domingo – para descanso de pilotos e 
organização – o terreno de prova esteve sempre 
quase perfeito desde o dia inaugural onde todos 
tiveram que cumprir três voltas ao percurso para 
um total de nove especiais cronometradas.

Diogo Ventura venceu ambos os dias na Elite, 
com Gonçalo Sobrosa a alcançar idêntico feito 
na Open e Joana Gonçalves a dominar entre as 
Senhoras. Nos Verdes Absoluto os triunfos foram 

divididos entre Bernardo Vots e Luís Cardoso. 
Paulo Miranda ganhou os dois dias em Super 
Veteranos, enquanto nos Veteranos foi Emanuel 
Costa a ganhar no sábado e Manuel Moura a 
impor-se no domingo.

No ‘cair do pano’ sobre mais uma época 
do Campeonato Nacional de Velocidade, 
coube ao Circuito do Estoril e ao Motor Clube 
do Estoril serem o cenário e anfitriões daquela 
que foi, igualmente, a prova de encerramento 
do Campeonato do Mundo de Sidecar 2021, o 
FIM Superside. Com as bancadas novamente 
abertas ao público, a chuva e as condições 
climatéricas não ajudaram ao reencontro 
popular com o campeonato e trouxeram 
desafios acrescidos para pilotos e máquinas.

Já com o campeonato entregue a Romeu 
Leite desde a ronda anterior, a classe maior, as 
Superbike, viram Tiago Pires ser o mais rápido 
aquando da qualificação para as duas corridas 
do fim de semana, ganhas por Ricardo Lopes 
no sábado e Romeu Leite do domingo.

Em discussão estava o título das Superstock 
600 entre Pedro Fragoso e Vasco Esturrado, 
mas na primeira corrida nenhum terminou 
no pódio. Marco Diaz foi o vencedor na frente 
do estreante Daniel Bento e de Paulo Leite, 
com Fragoso a levar a melhor sobre Esturrado 
ao ser o quarto na frente do algarvio. No 
dia seguinte os lugares de pódio tiveram 
exatamente os mesmos donos, numa corrida 
onde não terminou Vasco Esturrado. Com 
estes resultados, Pedro Fragoso conquistou a 
coroa nas Superstock 600.

Foram igualmente decididos os títulos nas 
classes Pré-Moto3, Moto5 e Moto4. Ao vencer 
esta derradeira corrida do ano em Moto4, 
Afonso Almeida revalidou o primeiro lugar do 

passado ano.  Nas Moto5 foi Gonçalo Capote 
quem fechou a época com mais uma vitória e o 
primeiro lugar no campeonato. Em Pré-Moto3, 
Tiago Balhé foi o vencedor da corrida com clara 
vantagem face a Rui Afonso e Gonçalo Ribeiro, 
este último a renovar o título nacional. Na Taça 
Luís Carreira despediram-se igualmente no 
Estoril do ano 2021 e mais uma vez dividiram 
a pista com os pilotos dos Troféus ZCup e 
Tuono Cup em duas animadas corridas, cujos 
resultados pode consultar no final desta edição.

Com títulos também por discutir na Copa 
Dunlop Motoval, Victor Barros abriu o fim de 
semana com a vitória na Classe 1, sendo Filipe 
Brites o vencedor na Classe 2. Na segunda 

corrida Victor Barros repetiu o sucesso do 
dia anterior, com André Gonçalves a subir ao 
degrau mais alto do pódio na Classe 2.

Finalmente, na sua derradeira jornada 
neste ano de 2021, e com três corridas na 
agenda o Campeonato do Mundo FIM 
Superside foi igualmente decidido no 
Circuito do Estoril. Dezena e meia de equipas 
enfrentaram novamente o asfalto da pista 
portuguesa – onde tinha estado em 2019 – e, 
com as condições climatéricas a obrigarem 
a condução bem cuidada, logo no final das 
duas corridas realizadas no sábado o título 
ficou entregue nas mãos da dupla Markus 
Schlosser e Marcel Fries.

CNV 2021 termina no Estoril
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Noticiario

O mês de outubro foi bastante animado no 
que respeita ao panorama do Todo-o-Terreno 
nacional, com três rondas do campeonato 
disputadas no espaço de quase um mês.

A ´maratona’ começou no primeiro fim de 
semana de outubro com a 4ª ronda do Campeonato 
Nacional de TT, a 33ª edição da Baja TT Capital dos 
Vinhos de Portugal, que se correu concelhos de 
Reguengos de Monsaraz, Redondo e Évora.

Gustavo Gaudêncio, de regresso às competições 
após uma ausência de cinco anos, voltou aos 
triunfos, ganhando com uma Honda da classe TT1. 
Salvador Amaral, em Honda, no seu primeiro ano de 
Campeonato Nacional de TT, terminou em 2º lugar, 
ganhou a classe Júnior e foi 2º em TT2. Paulo Santos 
foi o 3º da geral e vencedor entre os Veteranos e da 
classe TT3, fechando um pódio absoluto totalmente 
Honda, como não se via há muito tempo.

Entre os Quad o Campeão Nacional Luís 
Engeitado (Yamaha) venceu após ter protagonizado 
uma disputa aguerrida com Luís Fernandes 
(Yamaha). Mas, quando liderava, Luís Fernandes 
registou um problema no seu quad a 15 km do final, 
que o levou desistir. No SSV o jovem piloto Gonçalo 
Guerreiro (Can-Am) foi o grande vencedor à geral, a 
que somou o triunfo entre os juniores.

Duas semanas após a prova alentejana, a 
caravana do TT luso rumou à Baja Oeste de 
Portugal, palco de nova vitória de Gustavo 
Gaudêncio com a Honda CRF250 do Team Bianchi 
Prata. Martim Ventura, nas motos, partia na frente 
e assumia-se como grande candidato à vitória. A 
passagem no primeiro controlo do dia evidenciava 
que tudo se manteria assim, mas a partir daí, 
tudo mudou. O piloto da Honda recuperou 
terreno e passou o líder. A diferença de tempo 
foi tal que os dois terminaram a Baja Oeste de 
Portugal separados por quase quatro minutos, 
com vantagem para Gaudêncio. Esta reviravolta 
deve-se, essencialmente, a um percalço de Martim 
Ventura que caiu num buraco e perdeu cerca de 

quatro minutos a sair do mesmo.
No quads, Luís Fernandes esteve intocável, 

enquanto João Dias foi o melhor entre os SSV, após 
ter assumido o comando já na fase final da prova.

Já no final deste preenchido mês de outubro, 
a 6ª ronda do Campeonato era a grande clássica 
do TT luso, a Baja de Portalegre, penúltima 
jornada do ano – faltaria então disputar a prova 
de Góis, em novembro.

Foi um “Portalegre à antiga”, marcado pela 
chuva, verdadeiramente duro e espetacular, 
que motivou os quase 400 concorrentes a uma 
competitividade e superação, não raras vezes, 
levadas ao extremo. No final, vitórias para António 
Maio nas motos, Luís Fernandes nas motos e 
Gonçalo Guerreiro no SSV, com destaque ainda 
para o título da Taça do Mundo FIA de Bajas Cross-
Country conquistado por Pedro Bianchi Prata 
(Veteranos/Moto). Foi uma edição histórica, a 35º 
Baja Portalegre 500, que, mais uma vez, reforça o 
seu prestígio e dimensão internacional, enquanto 
uma das melhores do mundo.

António Maio venceu pela sétima vez nas 
motos, tornando-se no piloto mais bem-sucedido 
de sempre em Portalegre nas duas rodas. Gustavo 
Gaudêncio era 2º no final, pelo que se mantinha na 
luta pelo título, enquanto o jovem André Sérgio – 
recém coroado Campeão Nacional de Motocross 
MX1 – apesar de duas quedas assegurou o 
derradeiro lugar do pódio, confirmando que 
há que contar com ele na luta pela vitória das 
próximas edições.

Entre os quads, os dois candidatos ao título 
protagonizaram um interessante duelo pela 
vitória, mas com Luís Fernandes a impor-se, 
claramente, a Luís Engeitado (ambos em Yamaha 
YFZ450R) durante o dia de sábado.

Entre os espetaculares SSV, o jovem de 21 anos 
Gonçalo Guerreiro (Can-Am) foi o quinto vencedor 
diferente em outras tantas edições em que a 
categoria tem esse estatuto.

Um mês preenchido no TT
O MONTE do Facho em Barcelos recebeu a caravana de 
pilotos e, numa organização exemplar do Clube Moto Galos 
de Barcelos, foram oito as zonas de obstáculos preparadas 
ao pormenor, sendo as mesmas percorridas por quatro 
vezes pelos cerca de 30 pilotos presentes.
A bonita e muito bem cuidada área ao redor da Capela do 
Monte do Facho revelou-se perfeita para acolher a prova e, 
depois da chuva durante a manhã, o sol chegou durante a 
tarde com todo o seu esplendor para presentear a caravana 
com temperaturas amenas que ajudaram ao desempenho 
dos pilotos que encontraram algumas dificuldades nas 
zonas de terra com grandes pedras.
Na contabilidade final Diogo Vieira foi o melhor na TR1, 
Rogério Castro defendeu da melhor forma as cores dos 
Motogalos e foi ele quem venceu na TR2. João Silva foi o 
melhor em TR3 e Martim Reis subiu ao degrau mais alto 
do pódio. Já nos Iniciados venceu Matias Mesquita, com 
Manuel Inês a ser o primeiro nos Infantis.

ORGANIZADO em conjunto pela FMP e Ohvale Portugal, 
o FIM Mini GP World Series Portugal terminou em grande 
no Kartódromo Internacional de Palmela. Com jornada 
dupla nos dias 16 e 17 de outubro, ficaram apurados os 
três melhores pilotos que iriam representar Portugal na 
final mundial em Valência.
Um verdadeiro carrossel de emoções, alimentado pelo 
talento em pista dos mais jovens que proporcionaram aos 
espectadores um verdadeiro espetáculo de motociclismo. 
Martim Marco e Pedro Matos tinham confortavelmente 
asseguradas as primeiras posições, com uma pontuação 
que os mantinha tranquilamente distantes dos restantes 
participantes, mas o terceiro lugar ficou em aberto até 
à última corrida, o que alimentou ainda mais a euforia 
e ansiedade.
Lourenço Vicente, Carlota Carochinho e Martim Jesus 
disputaram até à última volta um lugar no pódio. Todos 
mereciam o grande prémio, mas foi Lourenço Vicente 
o terceiro piloto apurado para a Seleção Nacional que 
representaria Portugal na grande final mundial. Os 
vencedores receberam ainda o convite para assistirem ao 
MotoGP em Portimão, sendo que terão acesso privilegiado 
ao certame com a possibilidade de entrevistarem e 
conviverem com os seus ídolos.
Estão todos de parabéns, sem exceção, pela excelente 
prestação ao longo das 8 corridas. De enaltecer também 
o grande trabalho do piloto Frederico Guimarães, o único 
estreante na modalidade, mas que conseguiu terminar todas 
as provas e melhorar gradualmente a sua performance e 
tempos. Será um piloto que, decerto, irá dar que falar no 
próximo ano. Uma palavra de apreço também ao piloto 
Vasco Camoesas que, apesar de não ter cumprido as últimas 
corridas, proporcionou um grande espetáculo nas suas 
participações.

 TRIAL EM BARCELOS 

 MINI GP PORTUGAL APUROU
 OS TRÊS FINALISTAS 
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De Montalegre a Lagoa, com paragens na Covilhã e em Borba, o Portugal de Lés-a-Lés 
Off-Road regressou após um ano de interregno, com mais uma edição inesquecível.

UMA LISTA de participantes bem recheada – 
com as inscrições esgotadas em poucos dias – levou 
enorme animação a Montalegre, ponto de partida 
da 6ª edição do Portugal de Lés-a-Lés Off-Road. A 
travessia do mapa nacional através de estradões, 
caminhos, veredas e trilhos começou assim na terra 
do bom fumeiro e das famosas noites de bruxaria.

O entusiasmo gerado em redor do evento levado 
a cabo pela Federação de Motociclismo de Portugal 
atraiu centenas de motociclistas ávidos de aventura 
e descoberta, não só portugueses como muitos 
estrangeiros - do grande contingente espanhol aos 
vários ingleses, passando por motociclistas oriundos 
de França, Bélgica, Alemanha ou Suíça. Esperava-os 
quase mil quilómetros para cumprir em ritmo de 
diversão, por motos de todas as cilindradas, das 
grandes BMW R1200 GS ou KTM Adventure 1290 às 
pequenas AJP, Macal ou Zundapp, todas de 50 cc, 
passando pelo grande pelotão de Yamaha Teneré 
700 e Honda CRF1100 Africa Twin bem como muitas 

ligeiras máquinas enduristas. E com condutores de 
todos os níveis, incluindo os reformados dakarianos, 
António Lopes, Bernardo Villar, Miguel Farrajota 
ou Rodrigo Amaral. 

O primeiro dia terminaria na Covilha, com 
sorrisos empoeirados, mas brilhantes, a marcarem 
o final da 1ª etapa do 6º Portugal de Lés-a-Lés Off-
Road, depois de 326 quilómetros muito exigentes 
desde Montalegre. Um dia pleno de sobe e desce, 
deixando para trás as serranias do Barroso rumo à 
Serra da Estrela, que apelou à capacidade técnica 
e física dos participantes, exponenciando o caráter 
aventureiro do evento organizado pela Federação 
de Motociclismo de Portugal. Jornada de contras-
tes que começou com o nevoeiro e alguma chuva 
miudinha a encobrir a espetacularidade da travessia 
transmontana até Vila Real para, na passagem pela 
antiga linha de comboio do Corgo até à Régua, 
surgir o sol que haveria de acompanhar a caravana 

até final da jornada.
Morrinha matinal que teve o condão de apla-

car o previsível pó, facilitando a transposição de 
duas subidas mais íngremes logo nos quilómetros 
iniciais, forma de aquecer os músculos antes da 
passagem pela albufeira criada no rio Rabagão 
pela barragem de Pisões. Com muito menos água 
que o esperado foi, ainda assim, ponto marcante 
na tirada, tal como na memória ficará o ar místico 
conferido pelo nevoeiro em algumas zonas onde 
sobrevivem castanheiros, carvalhos e outras ár-
vores seculares. ‘Perdeu-se’ o vale da Samardã 
‘ganhou-se’ a paisagem do Alto Douro Vinhateiro 
que a UNESCO nomeou Património da Humanidade, 
rumo à Régua onde os amadores do Lés-a-Lés se 
cruzaram com os ‘prós’ na prova do Campeonato 
Nacional de Enduro

Claro que, porque a tradição é para ser mantida, 
não faltaram algumas zonas de maior dificuldade 
nas escarpas durienses, obrigando a trabalhos 

REGRESSO EM GRANDE
Portugal de Les-a-Les Off-Road
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Centenas de motociclistas ávidos de aventura e descoberta 
alinharam neste regresso tão esperado do Portugal de Lés-a-Lés 
Off-Road, que cumpriu a sua sexta edição

Texto e fotos: Gab. de Imprensa L.a.L. Off-Road
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forçados e muito concentração para passar pelos 
trilhos mais técnicos. Local onde, contrariando 
todas as expetativas, as afoitas Vespa ou até uma 
pequeníssima Brixton passaram sem problemas, 
ao contrário de motos de outro gabarito.

No segundo dia, rumo a Borba, as previsões 
não podiam estar mais erradas. Felizmente! Do 
mau tempo anunciado, com ventos fortes e muita 
chuva ao longo de todo o dia, levando mesmo as 
autoridades a decretarem alerta amarelo para vários 
distritos, saiu uma jornada espetacular para a prática 
da modalidade, com céu completamente limpo, sol 
brilhante e temperaturas amenas. Meteorologia 
que ajudou a criar um dia fantástico para os mais de 
400 motociclistas que cumpriram esta 2ª etapa do 
6.º Portugal de Lés-a-Lés Off Road, entre a Covilhã 
e Borba. Foram 306 km de pisos e paisagens bem 
variadas, numa jornada que começou cedo, com a 
partida de um local que mais parecia um ‘bivouac’ 
do Rali Dakar. Gentileza do Moto Clube da Covilhã – 
Lobos da Neve que, na véspera, até providenciaram 
uma bem-agradecida estação de lavagem e um 
parque fechado (e seguro) para as motos!

Saída da Beira Baixa rumo ao Alentejo, através de 
Tortosendo e Fundão, com passagem pelas rápidas 
pistas que ladeiam as eólicas no cume da serra da 
Gardunha. Troços onde só a magnitude da paisa-
gem ia refreando a vontade de acelerar e que logo 
deram lugar a mais intrincados caminhos por entre 
os pinhais e eucaliptais. E se, na primeira parte da 
etapa, a chuva caída durante a madrugada anulou 
por completo o pó, já entre Oleiros e Proença-a-
Nova foi presença indesejada, numa região onde 

são ainda visíveis as feridas abertas pelos violentos 
incêndios de 2020. Valeu a paragem no agradável 
Camping de Oleiros, onde o Oásis Honda serviu 
fruta fresca e água para limpar a garganta e, claro, 
um café para ajudar a espevitar. Que o dia ainda 
estava no início…

À medida que a longa caravana ia rumando a sul, 
era notória a mudança da paisagem, mas também 
dos caminhos percorridos. Depois de Vila Velha do 
Rodão começou a surgir o inconfundível aroma a 
Alentejo, numa variação sensorial que a Comissão 
de Mototurismo da Federação de Motociclismo 
de Portugal sempre procura oferecer nas traves-
sias do País, seja em estrada seja nesta versão, em 
todo-o-terreno.

O que, naturalmente, conquistou os portugue-
ses e vem atraindo cada vez mais estrangeiros. 
Como os belgas Jona Moriau, Olivier Scheen e 
Michael de Fazio que descobriram o Lés-a-Lés em 
conversa com um amigo que trabalha na Dunlop, 
parceiro da FMP ao longo dos últimos anos. Pilotos 
experientes de Resistência (Moriau é presença 
assídua em provas de 4 e 8 horas a nível europeu) 
e Supermoto (Scheen foi vice-campeão europeu 
da classe S3 em 2008) trouxeram uma estrutura de 
luxo. Os papás Jean Paul e Jean Michel, reformados 
e amantes do turismo, da descoberta das paisa-
gens, da gastronomia e da vitivinicultura, vieram 
a conduzir um grande furgão desde Stavelot, no 
sudeste da Bélgica, bem perto de Francorchamps 
e do mítico circuito de Spa. Trouxeram as motos, 
ferramentas e equipamentos enquanto os seus 
‘pilotos’ viajaram de avião depois de cumprida a 
semana de trabalho. Todos se divertem à grande 

e os mais experientes, encantados com a desco-
berta do nosso País, garantiram já que vêm fazer o 
Portugal de Lés-a-Lés na versão estradista.

Borba serviu de ponto de partida para a 
derradeira etapa, com 360 km alternando entre 
os mais rápidos estradões e as zonas mais técnicas, 
do rendilhado criado pela albufeira do Alqueva 
aos sinuosos estradões da serra de Silves, já na 
ponta final do evento organizado pela Federação 
de Motociclismo de Portugal.

Num dia abençoado por São Pedro (mais um!) 
com sol e temperaturas amenas, a facilitar imenso 
a vida aos participantes e permitir desfrutar das 
magníficas paisagens, tempo para conhecer bem 
de perto a realidade agrícola lusitana, atravessando 
áreas enormes de cultura intensiva e super intensiva, 
com milhares de hectares de olival e amendoal, 
mas também de diversas árvores de fruto, vinha ou 
cereais. Zona do País onde a condução em fora de 
estrada é, por norma, mais descontraída e divertida, 
mas onde as pequenas ‘cinquentinhas’ sofreram com 
as longas retas feitas de ‘gás a fundo’. O Casimiro, o 
Cardoso, o Né, o Patrício, o Nuno, o Neves e o Pereira, 
rapaziada da Charneca da Caparica com uma média 
de idades bem para lá dos 50 anos, deixaram em casa 
as motos grandes e voltaram a viver as aventuras 
de juventude, divertindo-se a valer com as Macal 
Trail II, Famel Zundapp, Sachs Cross, Suzuki TS ou a 
AJP Galp. Boa disposição alimentada por algumas 
picardias que foi nota dominante ao longo de três 
dias bem aproveitados para conduzir «máquinas 
recuperadas e mantidas por cada um dos condutores, 
e cujas reparações, mesmo na estrada, são feitas com 

Portugal de Les-a-Les Off-Road
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O espírito que se 
gera num evento 

com o o Lés-a-Lés 
Off-Road é único , 

e quem alinha uma 
vez faz de imediato 
contas ao regresso

materiais e ferramentas que cada um transporta». E 
assim, a cada passo, lá iam parando os ‘Comdores’ 
(sim, é assim mesmo, com M, que o grupo se intitula, 
apesar de ter como símbolo um abutre com feridas 
e de muletas…) sem que se conseguisse perceber se 
era realmente uma pequena avaria ou uma desculpa 
para mais ‘duas de conversa’.

Este é, afinal, o espírito do Lés-a-Lés, seja na 
versão estradista ou na mais aventureira Off-Road, 
filosofia que cativou os muitos estrangeiros entre 
os mais de 400 participantes. Oriundos da Bélgica, 
Irlanda, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Itália 
ou do Brasil. Neste caso com a particularidade de 
conduzir uma belíssima Yamaha XT 500 de 1977 
(mas com depósito pintado em preto vermelho e 
alumínio da versão de 1981!) de matrícula francesa 
e, para aumentar a improbabilidade, vivendo na 
cidade de Salamanca. Bruno Pavão, assim se chama 
este motociclista nascido em Porto Alegre, soube do 
Lés-a-Lés através de uma revista espanhola e, como 
nenhum amigo o acompanhou, veio sozinho desde 
casa, a rolar por estradas nacionais. Foi a estreia 
absoluta no todo-o-terreno e já garantiu o regresso 
em 2022, “com um amigo italiano que também 
tem uma XT 500 que ficou encantado com a ideia”.

No final, em Lagoa, os sorrisos do brasileiro eram 
acompanhados pela boa disposição generalizada 
de quem acabava de cumprir três dias de aventura, 
de descoberta e de diversão. De Terras do Barroso 
à serra algarvia, da Estrela às planícies alentejanas, 
das escarpas sobre o rio Corgo ao espelho de água 
do Alqueva, dos pinhais de Oleiros às praias de 
Lagoa. Porque desta diversidade se faz Portugal 
e nesta descoberta assenta o sucesso do Lés-a-Lés.
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Foi preciso esperar até à última jornada do Campeonato Nacional de Motocross / Jogos Santa 
Casa, para conhecer os Campeões em Elite, MX1 e MX2.

NO DERRADEIRO fim de semana do ano despor-
tivo para os campeonatos maiores do Motocross por-
tuguês - e com forte presença de público -, cumpriu-se 
no traçado ribatejano do Granho a ronda decisiva 
quanto aos títulos MX2, MX1 e Elite. Luís Outeiro, 
na Elite e MX2, e André Sérgio em MX1, juntam-se a 
Afonso Gomes na lista de Campeões Nacionais 2021.

Com presença notada de Paulo Alberto e Sandro 

Peixe, a principal corrida do dia foi de forma óbvia a 
reservada à Elite, sendo a derradeira no programa 
do dia e, por direito próprio, o prato forte de um dia 
de muito sabor para vários pilotos.

Com 34 pilotos na grelha de partida, a corrida foi 
liderada em todas as suas 21 voltas por Paulo Alberto, 
de regresso ao Nacional de MX pela terceira vez em 
2021, assegurando neste cair do pano a sua única 

vitória – foi segundo no Alqueidão, a abrir a época, e 
também em Fernão Joanes – depois de cruzar a linha 
de meta na frente de Luís Outeiro que, desta forma, 
assegurou o cetro maior do Motocross nacional pela 
primeira vez na sua carreira. Sandro Peixe foi segundo 
na volta de abertura, mas seria passado na seguinte 
por Outeiro e fecharam a corrida separados por quase 
um minuto. Os três primeiros foram mesmo os únicos 

TÍTULOS 
ENTREGUES

Motocross

Paulo Alberto fez um interregno na sua carreira de sucesso no Brasil para 
uma das suas 'visitas' ao campeonato nacional
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Texto e fotos: Gab. Imprensa FMP

a terminar na mesma volta, com Luís Oliveira a ser 
o quarto na frente de Sandro Lobo, o melhor entre 
as 125 cc nesta corrida. Nota ainda para a queda de 
Afonso Gomes, o único piloto que já era Campeão 
Nacional 2021 (Júnior) antes deste derradeiro duelo 
do ano. O piloto de Coimbra era nono quando ficou 
fora devido a essa mesma queda, que lhe provocou 
mesmo a fratura de um braço mas não lhe retirou o 
segundo posto no campeonato absoluto, ele que é 
ainda um júnior.

Na manga MX1 quem venceu foi igualmente 
Paulo Alberto, com uma volta de avanço face a 
Sandro Peixe e André Sérgio, assegurando este último 
o título da classe com cinco pontos de vantagem sobre 
Pedro Costa e 29 para Marco Silva. Luís Outeiro foi o 
melhor nas MX2 face a Luís Oliveira e Joseph Dark, e 
assim coube também ao piloto do Alqueidão o título 
nacional nas MX2. Nos Júnior a vitória foi para Fábio 
Costa na frente de Sandro Lobo e Martim Espinho, 
naquela que foi a única corrida em que Afonso Gomes 
não terminou no pódio.

Em pista estiveram igualmente os pilotos das 85 
cc, que não fecharam ainda a sua época desportiva, 
com Tomás Santos a duplicar vitórias na frente de 
Martim Maria e Rodrigo Barros. Martim Maria segue 
para a derradeira prova do ano na primeira posição 
do campeonato para lutar com Tomás Santos pelo 
primeiro lugar, pois estão separados por apenas 
dois pontos. Guilherme Esteves é o terceiro e, com 
21 pontos de atraso para o líder, pode ainda chegar 
ao título.

Nas 65 cc, Bernardo Pinto venceu as duas corridas 
sempre na frente de Duarte Pinto. Miguel Caridade 
fechou o pódio com um terceiro e um quarto lugares. 
Na geral do campeonato, que tem igualmente mais 
uma prova para fechar a contabilidade, Bernardo 
Pinto ruma à derradeira ronda com 42 pontos de 
vantagem sobre Duarte Pinto, necessitando ape-
nas de 8 pontos para se sagrar campeão nacional, 
ele que aumentou para nove a sua série de vitórias 
consecutivas neste ano de 2021.

Novo ciclo no MX nacional

A vida é feita de ciclos e a Comissão de 
Motocross da Federação de Motociclismo de 
Portugal fechou mais um desses ciclos e iniciou 
uma nova etapa na sua história, com Nuno Cação 
a assumir o lugar de Rodrigo Castro como pre-
sidente da Comissão de Motocross na FMP. Na 
Comissão de Motocross desde 2011 e membro 
da Direção entre 2006 e 2011, Rodrigo Castro irá 
integrar a Comissão de Motocross na Federação 
Internacional de Motociclismo.

Nuno Cação é um nome sobejamente conhe-
cido no motociclismo nacional. Filho de um dos 
nomes grande do Enduro português, Eugénio 
Cação, foi praticante de Motocross entre 1999 e 
2007, enveredando depois pelo Enduro, tendo 
participado no Campeonato Nacional entre 2014 
e 2018.

Mantendo uma ligação ativa à competição, 
Cação integrava desde 2019 a Comissão de Enduro 
da FMP e agora regressa ao seu ‘primeiro amor’, 
para assumir a liderança da Comissão de Motocross 
no seio da Federação de Motociclismo de Portugal.

Para Manuel Marinheiro, a entrada de Nuno 
Cação na Comissão de Motocross é uma “…

enorme mais-valia, e tenho a certeza absoluta 
de que vai fazer um bom trabalho. Foi uma de-
cisão muito ponderada no seio da Direção, mas 
aprovada sem hesitação. Penso que o Nuno será 
uma figura consensual na modalidade e uma 
grande mais-valia para o futuro do Motocross 
português”, afirmou o presidente da Federação 
de Motociclismo de Portugal na entrada deste 
novo ciclo na modalidade.

Nuno Cação à frente da Comissão de Motocross

Luís Outeiro (foto de 
abertura) sagrou-se 
Campeão Elite e MX2. 
Sandro Peixe (373) foi um 
dos regressos notados 
no Granho. Em cima, 
Bernardo Pinto e, em baixo 
à direita, Tomás Santos, 
dominaram em 65 e 85 cc, 
respetivamente
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Moto-Ralis

A BAIRRADA, região tão bem conhecida pela 
sua gastronomia e enologia, é muito mais do que 
isso, e foi em busca do ‘muito mais’ que mototuristas 
de todos os cantos do país participaram, no fim de 
semana de 9 e 10 de outubro, na 5ª e penúltima 
jornada do 24º Troféu Nacional de Moto-ralis 
Turísticos BMW / Dunlop da FMP.

Os cerca de 70 participantes em 51 motos foram 
à descoberta do que há para conhecer na região 
bairradina, desta vez pela mão do experiente e 
vetusto Moto Clube de Coimbra. Com epicentro no 
Hotel Termas da Curia, o passeio teve início, como 
não poderia deixar de ser, em casa do anfitrião, no 
belíssimo e cuidado Parque Verde de Coimbra, junto 
ao Museu da Água, seguindo depois rumo a norte, 
junto ao Mondego e piscando o olho ao Choupal. 

Já na Bairrada, calcorreou-se por caminhos 
agrícolas envolvidos por extensos vinhedos, 
origem dos afamados néctares da região, com 
paragens culturais na Casa Rural Quinhentista, 

também referenciada como Casa dos Melos em 
Pampilhosa, bem como no Museu do Porco. A 
manhã contou ainda com visitas à Casa Éfeso 
em Junqueira, uma das quatro réplicas da última 
morada da Virgem Maria, e às Termas do Vale da 
Mó, sendo de seguida servido o almoço em buffet 
nas margens da Barragem da Gralheira.

A tarde foi dedicada à visita ao magnífico 
Sobreiro gigante em Belazaima do Chão, árvore 
nobre com mais de 300 anos e, de seguida, 
atravessando um acacial, foi tempo de descansar 
na praia do Alfusqueiro. Depois da merecida 
pausa, conheceu-se o imperdível Museu Nacional 
Ferroviário em Macinhata do Vouga com várias peças 
de relevo como quatro locomotivas a vapor, a mais 
antiga de 1886, bem como outro tipo de composições 
que testemunham mais de um século de história 
do caminho de ferro nos vales do Vouga e do Dão.

Espreitou-se então a Ponte Medieval do Marnel, 
também conhecida como Ponte do Cabeço de 

O Troféu Nacional de Moto-ralis Turísticos BMW / Dunlop continua a pleno gás, agora com 
passagem pela região da Bairrada.

TERRAS DE BEM-VIVER
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Texto: José Garcia Fotos: João Krull e José Garcia

Vouga e, por fim, o Parque de Lazer da Boiça. Este 
parque situado em Valongo do Vouga constitui 
uma verdadeira casa dos rios onde muitas pessoas 
se deslocam para aprender com o projeto Águeda 
Concept. Também a ribeira foi transformada num 
verdadeiro laboratório de rios em cuja reabilitação 
foram implementadas várias técnicas de engenharia 
natural e ambiental.

Após uma noite bem dormida no Hotel 
Termas da Curia, o domingo iniciou-se com 
um percurso que levou os mototuristas até à 
Pateira de Espinhel, a maior lagoa natural da 
Península Ibérica, e ao Velódromo de Sangalhos 
e o seu magnífico museu das duas rodas, onde 
se encontram, não apenas múltiplas relíquias da 
indústria motociclística portuguesa, mas também 
um vasto espólio dedicado ao ciclismo e às diversas 
lendas que saíram da região de Sangalhos e do 
seu clube histórico.

Por fim, depois de uma breve passagem pela 
Lagoa de Torres para reforço alimentar gentilmente 
oferecido pela Junta de Freguesia de Vilarinho 
do Bairro, foi tempo de terminar o passeio com 
a visita ao Museu do Vinho da Bairrada em 
Anadia, onde podemos ver e aprender sobre as 
diversas técnicas e utensílios ancestrais usados na 
produção, engarrafamento e manutenção do vinho 
e, interactivamente, ver como são feitos nos nossos 
dias e verificar que os processos são exatamente 
os mesmos. Apenas mudou a maquinaria.

Por fim, o grupo dirigiu-se em alegre caravana 
até ao almoço que decorreu na Quinta das 
Muralhas, em Pampilhosa do Botão. À sobremesa 
foram anunciados os participantes mais atentos 
do passeio, tendo sido premiados o Vítor Olivença 
do Moto Clube de Albufeira como o mais atento, 
seguido pelo Rui e Teresa Sousa da Marinha 
Grande (não perderam o jeito) e o Rui Oliveira e 
Vera Cardoso do Góis Moto Clube. Todos levaram 
para casa uma garrafa de vinho da região e um 
Voucher de desconto BMW.

A equipa da organização do Moto Clube de 
Coimbra, encabeçada pelo José Valença, está 
de parabéns pelo excelente passeio e simpático 
acolhimento que proporcionou a todos os 
participantes. 
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Resultados Desportivos

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
15ª prova – G.P.  Américas / COTA, Austin

11º  Miguel Oliveira (KTM)

Mundial de Supersport 300
8ª prova – Portugal / Portimão

32º/36º Miguel Duarte (Yamaha)

Mundial de Supersport 
10ª prova – Portugal / Portimão

25º/-  Pedro Nuno (Kawasaki)

Campeonato do Mundo de Enduro
5ª prova – Portugal / Santiago do Cacém

YOUTH
5º/-  Frederico Rocha (TM)
7º/-  Rodrigo Luz (Yamaha)

TAÇA DO MUNDO OPEN 2T
7º/7º  Abel Carreiro (KTM)

6ª prova – França / Langeac
SENHORAS
6º/7º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
8º/9º  Rita Vieira (Yamaha)
10º/11º  Bruna Antunes (GasGas)

TAÇA DO MUNDO OPEN 2T
3º/4º  Gonçalo Reis (GasGas)

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

RALLY GP
8º  Joaquim Rodrigues (Hero)
16º  António Maio (Yamaha)
18º  Rui Gonçalves (Sherco)
26º  Sebastian Bühler (Hero)

Campeonato da Europa MX 125
Espanha / Arroyomolinos

21º/18º Fábio Costa (GasGas)
32º/19º  Sandro Lobo (Yamaha)

Campeonato Nacional de Motocross – 
Jogos Santa Casa
6ª prova – Alqueidão

MX1
1º  André Sérgio (Yamaha)
2º  Abdelhalim Soulimani (Yamaha)
3º  Pedro Costa (Yamaha)
4º  Victor Hernandez (Kawasaki)
5º  Edgar Baptista (Husqvarna)
6º  Ângelo Ferreira (Honda)

MX2
1º  Luís Outeiro (Yamaha)
2º  Joseph Dark (Yamaha)
3º  Pedro Rino (KTM)

MX2 JÚNIOR
1º  Fábio Costa (GasGas)
2º  Afonso Gomes (Yamaha)
3º  Sandro Lobo (Yamaha)
4º  Andreas Carriço (KTM)
5º  Martim Espinho (Husqvarna)
6º  Rúben Ribeiro (Yamaha)
7º  Diogo Salema (KTM)
8º  Francisco Salgueiro (Yamaha)
9º  Bernardo Passanha (Yamaha)
10º  Kevin Mendes (Yamaha)
11º  Vasco Severino (Yamaha)
12º  João Macedo (KTM)
13º  Afonso Simões (Yamaha)
14º  Bernardo Lopes (Honda)

ELITE
1º  Luís Outeiro (Yamaha) MX2
2º  André Sérgio (Yamaha) MX1
3º  Joseph Dark (Yamaha) MX2
4º  Andreas Carriço (KTM) JUN
5º  Afonso Gomes (Yamaha) JUN
6º  Sandro Lobo (Yamaha) JUN
7º  Martim Espinho (Husqvarna) JUN
8º  Fábio Costa (GasGas) JUN
9º  Pedro Rino (KTM) MX2
10º  Henrique Benevides (Yamaha) MX2
11º  Abdelhalim Soulimani (Yamaha) MX1
12º  Rúben Ribeiro (Yamaha) JUN
13º  Diogo Salema (KTM) JUN
14º  Pedro Costa (Yamaha) MX1
15º  Vasco Severino (Yamaha) JUN
16º  Francisco Salgueiro (Yamaha) JUN
17º  Kevin Mendes (Yamaha) JUN
18º  Ângelo Ferreira (Honda) MX1

19º  Edgar Baptista (Husqvarna) MX1
20º  Afonso Simões (Yamaha) JUN  

7ª prova – Granho
MX1
1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º  Sandro Peixe (TM)
3º  André Sérgio (Yamaha)
4º  Francisco Salgado (Honda)
5º  Pedro Costa (Yamaha)
6º  Victor Hernandez (Kawasaki)
7º  Alexandre Cardoso (KTM)
8º  Sérgio Pinto (KTM)
9º  Edgar Baptista (Husqvarna)

MX2
1º  Luís Outeiro (Yamaha)
2º  Luís Oliveira (Yamaha)
3º  Joseph Dark (Yamaha)
4º  Abel Carreiro (KTM)
5º  Pedro Rino (KTM)
6º  Gonçalo Santos (Yamaha)
7º  Carlos Faustino (Yamaha)
8º  Ricardo Rodrigues (Yamaha)
9º  Henrique Benevides (Yamaha)
10º  Rodrigo Benevides (Yamaha)
11º  Daniel Pinto (Yamaha)

MX2 JÚNIOR
1º  Fábio Costa (GasGas)
2º  Sandro Lobo (Yamaha)
3º  Martim Espinho (Husqvarna)
4º  Afonso Gomes (Yamaha)
5º  Andreas Carriço (KTM)
6º  Rúben Ribeiro (Yamaha)
7º  Alex Almeida (KTM)
8º  Bernardo Passanha (Yamaha)
9º  Diogo Salema (KTM)
10º  Vasco Severino (Yamaha)
11º  Martim Palma (Yamaha)
12º  Kevin Mendes (Yamaha)
13º  Francisco Salgueiro (Yamaha)
14º  André Reis (KTM)
15º  Rodrigo Santos (KTM)
16º  Afonso Simões (Yamaha)
17º  Marcelo Sebastião (Yamaha)
18º  João Macedo (KTM)

ELITE
1º  Paulo Alberto (Yamaha) MX1
2º  Luís Outeiro (Yamaha) MX2
3º  Sandro Peixe (TM) MX1
4º  Luís Oliveira (Yamaha) MX2
5º  Sandro Lobo (Yamaha) JUN
6º  André Sérgio (Yamaha) MX1
7º  Fábio Costa (GasGas) JUN
8º  Daniel Pinto (Yamaha) MX2
9º  Pedro Rino (KTM) MX2
10º  Abel Carreiro (KTM) MX2
11º  Alex Almeida (KTM) JUN
12º  Joseph Dark (Yamaha) MX2
13º  Martim Espinho (Husqvarna) JUN
14º  Rúben Ribeiro (Yamaha) JUN
15º  Francisco Salgado (Honda) MX1
16º  Pedro Costa (Yamaha) MX1
17º  Alexandre Cardoso (KTM) MX1
18º  Bernardo Passanha (Yamaha) JUN
19º  Diogo Salema (KTM) JUN
20º  Francisco Salgueiro (Yamaha) JUN

Campeonato Nacional de Enduro / CFL 
4ª prova – Régua

ELITE ABSOLUTO
1º/1º  Diogo Ventura (Beta) E1
2º/2º  Gonçalo Reis (GasGas) E1
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3º/3º  Renato Silva (Beta) E2
4º/-  Paulo Felícia (AJP) E2
5º/4º  Ricardo Wilson (Beta) E1
6º/5º  Abel Carreiro (KTM) E2

OPEN
1º/1º  Gonçalo Sobrosa (Beta) Open1
2º/3º  Diogo Parente (Husqvarna) Open2
3º/2º  João Moura (Sherco) Open2
4º/5º  Fernando Sousa Jr. (KTM) Open2
5º/6º  Marco Correia (Sherco) Open1
6º/8º  Gonçalo Salgado (KTM) Open1
7º/7º  Pedro E. Oliveira (Yamaha) Open1
-/4º  Filipe ‘Taniko’ (Honda) Open2

VERDES
1º/4º  Bernardo Vots (Beta) V1
2º/1º  Luís Cardoso (Beta) V2
3º/7º  José Silva (Beta) V3
4º/3º  Vítor Queirós (Husqvarna) V1
5º/6º  Emanuel Costa (GasGas) V1
6º/2º  Francisco Salgado (GasGas) V1
7º/5º  João Carvalho (Husqvarna) V1
8º/8º  Rui Silva (Husqvarna) V3
9º/10º  Alexandre Silva (GasGas) V2
10º/9º  Tiago Oliveira (GasGas) V3
11º/12º  Hélder Fernandes (Rieju) V3
12º/15º André Reis (KTM) V1
13º/14º Agostinho Matos (KTM) V2
14º/13º Pedro Pereira (Yamaha) V1
15º/11º Bruno Freitas (KTM) V3

VETERANOS
1º/2º  Emanuel Costa (n.d.)
-/1º  Manuel Moura (Yamaha)
2º/-  Pedro Rafael (KTM)
3º/4º  Albano Mouta (GasGas)
4º/5º  Tony Carvalho (Beta)
5º/3º  Celso Moreira (KTM)
6º/8º  Aníbal Botelho (Sherco)
7º/6º  Pedro Rodrigues (Beta)
8º/7º  João Moreira (GasGas)

SUPER VETERANOS
1º/1º  Paulo Miranda (Husqvarna)
2º/3º  Alberto Oliveira (Beta)
3º/5º  António Gudiño (Beta)
4º/4º  Fernando Sousa (KTM)
5º/2º  Francisco Santos (GasGas)
6º/6º  Eduardo Neves (Beta)

YOUTH CUP
1º/2º  Bernardo Vots (Beta)
2º/1º  Vítor Queirós (Husqvarna)
3º/3º  André Reis (KTM)
4º/4º  Mateus Cêpa (KTM)

SENHORAS
1º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
2º  Bruna Antunes (GasGas)

PROMOÇÃO
1º/3º  Ricardo Mendes (Honda)
2º/1º  Rúben Bandeira (GasGas)
3º/-  Leandro Alves (Sherco)
4º/2º  José T. Ferreira (Husqvarna)
5º/5º  Filipe Abreu (KTM)
6º/4º  Hugo Silva (KTM)
7º/7º  Gonçalo Duarte (Gas Gas)
8º/9º  Roberto Pereira (Honda)
9º/6º  Tiago Pacheco (GasGas)
10º/10º  Tiago Santos (GasGas)
11º/11º  Renato Lourenço (KTM)
12º/14º  Miguel Cação (KTM)
13º/15º  Afonso Froufe (Husqvarna)
14º/8º  Tiago Carvalho (KTM)
15º/12º  Tozé Capitão (Beta)
16º/13º  Diogo Costa (Husqvarna)

Campeonato Nacional de Velocidade
6ª prova – Estoril IV

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

SUPERSTOCK 600
1º/1º  Marco Diaz (MV Agusta)
2º/2º  Daniel bento (Yamaha)
3º/3º  Paulo Leite (Yamaha)
4º/4º  Pedro Fragoso (Yamaha)
5º/-  Vasco Esturrado (Kawasaki)

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

85GP / MOTO4
1º  Afonso Almeida (Beon)
2º  Pedro Matos (MIR)
3º  Fernando Santos (Minarelli)
4º  Bruna Santos (Minarelli)

MIR MOTO5
1º  Gonçalo Capote
2º  David Dias
3º  Alexandre Cabá 
4º  Lourenço Vicente
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  Pedro Flores (Kawasaki)
3º/3º  Alexandre Laranjeira (Honda)
4º/4º  Fernando Mercier (Yamaha)

OPEN R
-/1º  Bernardo Villar (Honda)

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

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

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

TROFÉU TUONO CUP
1º/1º  D. Amaral
4º/2º  L. Franco
2º/-  A- Vilardebó
3º/-  M. Sousa

TROFÉU ZCUP
1º/1º  F. Bottoglieri
2º/3º  M. Leal
4º/2º  R. Pires
5º/4º  T. Vilardebó
3º/-  M. Perez
-/5º  A. Reis

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1 
1º/1º  Vítor Barros (Yamaha)
3º/3º  Henrique Gouveia (Yamaha)

6º/2º  Luís Branquinho (Kawasaki)
4º/4º  Ricardo Rodriguez (Honda)
5º/6º  Alexandre Melo (Suzuki)
2º/-  Miguel Romão (Yamaha)
-/5º  Rafael Ribeiro (Honda)

CLASSE 2 
1º/2º  André Gonçalves (Yamaha)
3º/2º  João Rego (Ducati)
5º/3º  Nelson Cruz (Yamaha)
4º/4º  Pedro Vinagre (Aprilia)
1º/-  Filipe Brites (Yamaha)
6º/5º  José Gafanho (Yamaha)
7º/6º  Sérgio Carbono (Kawasaki)

Campeonato Nacional de Trial
4ª prova – Barcelos

TR1
1º  Diogo Vieira (TRRS)
2º  Paulo Ballas Jr. (Vertigo)
3º  Filipe Paiva (TRRS)

TR2
1º  Rogério Castro (Vertigo)
2º  Rita Vieira (TRRS)
3º  Mariana Afonso (GasGas)
4º  Leonor Moreira (GasGas)
5º  João Borges (GasGas)
6º  Sofia Porfírio (Sherco)

TR3
1º  João Silva (Jgas)
2º  Diogo Pereira (TRRS)

TR4
1º  Martim Reis (GasGas)
2º  Afonso Araújo (GasGas)
3º  Francisca Teixeira (Beta)
4º  Afonso Teixeira (GasGas)

INICIADOS
1º  Matias Mesquita (GasGas)
2º  Martim Ferreira (Oset)
3º  Francisco Schreck (Oset)
4º  Francisco Magalhães (Oset)

INFANTIS
1º  Manuel Inês (Oset)
2º  Gonçalo Santos (Oset)
3º  Francisco Pereira (Oset)

Campeonato Nacional de Trial Urbano
1ª/2º prova – Madeira

ELITE
1º/1º  Diogo Vieira
2º/2º  Paulo Gonçalves 
3º/3º  Filipe Paiva
4º/-  Rogério Castro

SENHORAS
2º/1º  Rita Vieira
1º/2º  Leonor Valente
3º/3º  Sofia Porfírio

FUTURO
1º/1º  Matias Mesquita
2º/2º  Gonçalo Santos
4º/3º  Francisco Schreck 
3º/4º  Martim Ferreira

Nota:
Por manifesta falta de espaço nesta edição da 
Moto Portugal, ficaram por publicar os resultados 
de algumas competições, como é o caso do Cam-
peonato Nacional de TT. Podem consultar todos 
os resultados em www.fmp.pt

Outubro



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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