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Editorial
De 9 a 12 de Junho decorreu o 
24º Lés a Lés, com partida de Faro, 
pernoitas em Castelo de Vide e 
Covilhã e chegada a Bragança. 
Foi um Lés a Lés muito “exigente” 
tanto para os mais de 2400 
participantes, como também 
para a organização da Comissão 
de Mototurimo da FMP que, para 
além das habituais vicissitudes 
de um evento desta envergadura, 
tiveram também de enfrentar 
temperaturas elevadíssimas. 
No final, os sorrisos nos rostos 
dos participantes à chegada a 
Bragança compensaram todo os 
esforços e trabalho dispendidos 
antes e durante o evento.

Também em Junho terminou o 
Campeonato Nacional de Enduro 
CFL, com um balanço muito 
positivo que nos é apresentado 
nesta revista pelo Presidente 
da Comissão de Enduro da FMP 
Pedro Mariano.
Parabéns aos Campeões 
Nacionais: Luis Oliveira (Elite 
Absoluto e Elite 1), Diogo Ventura 
(Elite 2), Rita Vieira (Senhoras), 
Frederico Rocha (Open Absoluto), 
Manuel Moura (Veteranos) e Paulo 
Miranda (Super Veteranos).
Parabéns aos Vencedores de 
Troféus Nacionais: Frederico 
Rocha (Open 1), Bruno Charrua 
(Open 2), Fábio Costa (Verdes 
Absoluto, Verdes 1 e Youth Cup), 
Nuno Pereira (Verdes 2), Bruno 
Freitas (Verdes 3) e Rafael Ferrão 
(Promoção).

As bonitas paisagens do Monte do Facho foram 
o palco para a segunda ronda do Campeonato 
Nacional de Trial 2022. Com nível médio de 
dificuldade, a prova foi totalmente desenhada 
na área circundante ao Santuário da Senhora do 
Facho e contou com a presença de 31 pilotos, 
entre eles ‘rookies’ de importância maior como Rui 
Gonçalves, Henrique Nogueira e Manuel Teixeira, 
que acrescentaram mais uma modalidade na lista de 
disciplinas que praticaram na sua carreira desportiva.

Nos Infantis, a vitória foi para Simão Domingos 
face a Miguel Santos e, nos Iniciados, assistiu-se 
à repetição da vitória folgada de Manuel Inês, na 
frente de Francisco Schreck e Martim Ferreira. 
Em TR4 foi Afonso Araújo o primeiro na frente de 
Francisco Magalhães e, em TR3, a primeira posição 
ficou na posse de Vitor Caçador perante Martim 
Garcia e Miguel Pereira.

A TR2 foi a classe mais disputada, com lutas 
intensas e mudanças de líder em quase todas as 
voltas. No final, a vitória ficou bem entregue a 
Rogério Castro, que bateu Mariana Afonso e Manuel 
Teixeira. Com apenas dois pilotos presentes devido 
à ausência de Paulo Ballas por lesão, a vitória de 
Diogo Vieira perante Filipe Paiva foi folgada na classe 
maior, TR1.

Depois de Barcelos o Nacional de Trial viajou 
até Gondomar onde, nas fantásticas instalações 

da Enduro Code, se realizou a terceira prova do 
ano. Com oito zonas de obstáculos que juntaram 
obstáculos artificiais, riachos escorregadios e 
acentuadas inclinações, foi igualmente elevada a 
fasquia em termos de dificuldade para os 30 pilotos 
presentes na prova.

Em TR1 foi novamente Diogo Vieira a superar 
Filipe Paiva e, em TR2, vitória folgada de Rita 
Vieira sobre Rogério Castro (que continua líder do 
Troféu) e, em 3º lugar, Mariana Afonso a poucos 
pontos do 2º colocado. Em TR3, Vitor Caçador foi o 
vencedor secundado por Miguel Pereira e a fechar 
o pódio terminou Martim Garcia. Em TR4, Afonso 
Araújo continua imbatível e Francisco Magalhães, 
em crescendo de forma, voltou a ser segundo 
classificado.

Nos Iniciados, Manuel Inês conta por vitórias as 
suas participações, mas Martim Ferreira aproxima-se 
a passos largos da vitória e Francisco Schreck, 
sempre consistente, foi 3º no final de um dia intenso 
de competição (apenas 5 pontos separaram cada 
uma destas 3 promessas do Trial Nacional). Nos 
Infantis, Madalena Cruz repetiu a vitória alcançada 
em São João da Pesqueira, e os muito jovens Simão 
Domingos e Miguel Santos foram segundo e terceiro, 
respetivamente.

O Nacional de Trial faz agora uma pausa, com a sua 
próxima ronda agendada para o dia 11 de setembro.
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O Campeonato Nacional de Trial prosseguiu no norte 
do país, com rondas em Barcelos e Gondomar.

NOTICIÁRIO
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NOTICIÁRIO

Nas corridas reservadas às 85GP, Moto4 e e Moto5, Pedro Matos 
venceu no sábado com mais de 40 segundos de vantagem sobre 
Lourenço Vicente, este com uma Moto5 e não uma Moto4 como aquela 
utilizada por Pedro Matos, sendo por isso Vicente o melhor nas Moto 
5. Na segunda corrida Pedro Matos voltou a ser o melhor no final das 
nove voltas, com a classificação das Moto 5 a ver Lourenço Vicente ser 
novamente o primeiro.

Fortemente marcada pela presença das Supersport 300, a grelha de 
partida que juntou as motos desta classe com as Pré-Moto3 e Promo 
3 viu Martim Marco (Pré-Moto3) ser o mais rápido e, após as 12 voltas 
realizadas, o piloto de Coimbra bateu Afonso Almeida e Dinis Borges, o 
melhor nas Supersport 300 face a Tomás Alonso e Rafael Damásio. 

Na segunda corrida Martim Marco lutou com Afonso Almeida até 
cruzarem a linha de met,a com escasso meio segundo de vantagem de 
Marco sobre Almeida, novamente segundo. Dinis Borges repetiu a vitória 
nas Supersport 300 depois de Tomás Alonso ter sido penalizado por ter 
ultrapassado os limites de pista na derradeira passagem pela ‘montanha-
russa’. Martim Jesus foi o terceiro na frente de Isaac Rosa.

Nas corridas reservadas às motos maiores do campeonato – Superbike 
e Superstock 600 – o vencedor na primeira corrida foi o ‘rookie’ André 
Gonçalves, depois de um intenso duelo com o campeão nacional, Romeu 
Leite, que terminou com uma diferença de apenas 445 milésimas e a mais 
de meio minuto de Tiago Morgado, o ocupante do degrau mais baixo do 
pódio. Nas 600 foi Marco Diaz o primeiro a cruzar a linha de meta face a 
Pedro Fragoso e Tomás Silva.

Na segunda corrida– marcada por uma queda de Romeu Leite logo 
na primeira volta – André Gonçalves voltou a repetir a vitória mas, desta 
feita, com mais de 13 segundos de margem sobre Tiago Morgado. Victor 

Barros foi o terceiro a 20 segundos do vencedor. A surpresa esteve no 
entanto nas mãos de Pedro Fragoso, o terceiro da geral e melhor nas 600, 
face ao espanhol Marco Diaz e a Tomás Silva.

Na Copa Dunlop Motoval, mais uma vez com uma excelente grelha de 
partida, dupla vitória para Frederic Bottoglieri na classe 2, com Miguel 
Romão a fazer o mesmo na classe 1. Bem representadas estiveram 
igualmente as ‘naked’ e a Taça Luís Carreira, numa grelha com 23 pilotos 
(resultados completos no final desta edição).

Na segunda prova do ano, o Campeonato Nacional de Nelocidade visitou o 
Autódromo Internacional do Algarve. 

CNV a sul
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Chegou ao fim a edição 2022 do Campeonato Nacional de Enduro – CFL, e é altura para efetuar 
um balanço da fase final da temporada.

A  época desportiva de 2022 incluía um 
retorno às nossas ilhas atlânticas, 
sendo a prova São Miguel, Açores, 
a primeira jornada dupla da época. 

Com efeito, depois de um jejum de mais de 15 
anos sem uma corrida do Nacional, o GDC – Grupo 
Desportivo Comercial conseguia contornar todas 
as condicionantes de logística, conseguindo um 
pacote abrangendo transporte, bilhete aéreo, 
alojamento para três noites e inscrição, que foi 
bem aceite pela comitiva nacional. 

Todo o centro nevrálgico estava centrado na 
Vila da Ribeira Grande, estando o secretariado no 
Hotel Verde Mar, Paddock no Largo do Mercado 

e Parque Fechado junto da Câmara Municipal 
(tudo num raio de 600 metros). A complementar o 
cenário excecional, um percurso com uma grande 
beleza natural, com 56 km de trilhos que alterna-
vam entre zonas técnicas de pedra vulcânica e 
as conhecidas canadas da região, onde estavam 
incluídas a CT (3,4 km) na Pista das Soluções M, a 
EX (800 metros) junto da Cascalheira da Marques, 
a ET (3,6 km) no recinto da Especial do Azores Rally 
e três CHs (um antes da CT, outro antes da ET e o 
último no paddock). Em relação às especiais, todas 
elas eram de desenho cuidado e 100% naturais, 
resultando em bons tempos cronometrados.   

As condições meteorológicas estiveram a nosso 

favor e o fim de semana pautou-se por uma boa 
jornada de Enduro. O traçado e especiais aguen-
taram-se muito bem em ambos os dias, sendo do 
agrado da generalidade dos pilotos. Partiram 185 
pilotos, com um total de 146 à chegada. Clube a 
demonstrar uma vontade de bem receber toda 
a caravana neste retorno do CNE às ilhas, mas a 
denotar também uma frágil estrutura organizativa, 
baseada em duas pessoas. Houve obviamente 
coisas que não correram da melhor forma devido 
à inexperiência e falta de meios, mas o balanço é 
mais que positivo e estamos certos de que tudo 
poderá ser resolvido numa futura incursão.

BALANÇO DA ÉPOCA

NACIONAL DE ENDURO
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Valpaços foi o palco de todas as decisões para o Campeonato Nacional de Enduro - CFL, com Luís Oliveira (31) a conquistar os títulos Absoluto e da Elite 1 e Diogo Ventura (52) a 
garantir o ceptro em Elite 2. Manuel Moura (451) foi o grande vencedor entre os Veteranos

Texto: Pedro Mariano Fotos: Pedro Meira

Dos Açores seguimos para Góis, onde uma ronda 
dupla (Mini Enduro e Enduro) estavam preparadas pelo 
clube local. Estivemos na presença de um excelente 
fim de semana de corridas, onde até a meteorologia 
ajudou, e muito, começando no sábado com os Mini 
e prolongando-se no domingo com os Seniores. 

A 2ª edição do Mini Enduro era composta por 
21 km de percurso, onde estavam incluídas as duas 
especiais (CT e ET) num só CH de 60 min no paddock. 
No percurso existiam três desvios, sendo também 
as distâncias das respetivas classes diferentes. Em 
relação às especiais, na CT ficariam cortados três 
saltos para todas as classes, fazendo-se a ET na 
sua totalidade. Tudo se mostrou bem pensado e 
delineado, resultando em pleno.

A 17ª edição do Enduro de Góis era composta por 
um percurso de 56 km, maioritariamente novo em 
relação à última edição, composto por ‘single tracks’ 
conjugados com alguns estradões e complemen-
tado por três especiais 100% naturais, já repetidas de 
outras edições, de muito bom nível, técnicas e com 
bom tempo cronometrado. Ambas as verificações 
administrativas foram efetuadas na sede do Góis 
Moto Clube, sendo que os Minis tinham o seu pa-
ddock junto ao pavilhão gimnodesportivo, enquanto 
os Seniores tinham paddock e parque fechado no 
Campo de Futebol, como no ano passado. Ambas 

as verificações técnicas foram efetuadas junto dos 
respetivos paddocks. Nos Minis estiveram presentes 
um total de 46 motos, tendo acabado a prova 42, e 
238 Seniores, dos quais terminaram 219. 

Resumindo, foi um excelente fim de semana de 
Enduro, com disputas até ao final e onde o clube 
demonstrou uma muito boa capacidade organi-
zativa. Felizmente, as condições meteorológicas 
estiveram connosco, o que veio ajudar não só a 
organização como também alegrar toda a caravana 
nesta terceira jornada do CNE CFL 2022.

Da Beira Interior rumámos a Fafe, onde o 2º 
Enduro Serras de Fafe veio a confirmar a excelente 
prova que estava preparada em 2021. Com efeito, 
as Serras de Fafe mostraram uma vez mais os ex-
celentes trilhos existentes, proporcionando aos 
amantes de Enduro uma jornada dura, técnica mas, 
acima de tudo, de verdadeiro Enduro.

Todo o centro nevrálgico estava na Praça das 
Comunidades, que serviria de paddock, secreta-
riado e parque fechado, provocando um belo efeito 
visual para o público. A complementar tudo isto, um 
percurso bastante seletivo, de verdadeiro enduro, 
com 55,5 km de trilhos que alternavam entre zonas 
técnicas de pedra e ‘single tracks’, onde estavam 
incluídas a EX (1 km) na Barragem da Queimadela, 

ET (4,5 km) no Monte e Queimadela, uma CT (3,9 km) 
no Parque da Cidade e três CHs (um no paddock, 
outro antes da ET e outro antes da CT). Em relação 
às especiais, todas elas eram de grande recorte, 
destacando-se a excelente ET, a EX 100% natural 
e com os respetivos desvios (um obrigatório para 
a classe Elite e Open), que aproveitava os aflora-
mentos rochosos junto à Barragem da Queimadela 
e a CT que estava desenhada no parque da Cidade. 
Como já comentado, todas de elevado nível técnico 
e visual.  Estiveram 201 pilotos à partida, logrando 
chegar ao fim 161. Clube a denotar uma vontade 
enorme que o Enduro voltasse a Terras de Fafe, 
notando-se uma enorme evolução na estrutura 
organizativa da prova. 

A quinta ronda estava marcada para Águeda, 
onde o clube local, Actib, preparou o seu 4º Mini 
Enduro juntamente com a 6ª edição do Enduro. 
Estivemos na presença de um excelente fim de se-
mana de corridas, onde até a meteorologia ajudou, 
começando no sábado com os Mini e prolongando-
-se no domingo com os Seniores. 

A 4ª edição do Mini Enduro era composta por 
22 km de percurso, onde estavam incluídas as duas 
especiais (CT e ET) num só CH de 60 minutos no pa-
ddock. No percurso existia um desvio e as especiais 
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estavam quase lado a lado, tendo a ET um total de 
2,2 km e a CT 4,7 km. Tudo se mostrou bem pensado 
e delineado, talvez com uma falha nos tempos da 
Classe Infantis, que necessitavam de mais 5 minutos.

Em relação a 6ª edição do Enduro de Águeda, era 
composto por um percurso de 50,2 km, quase na 
íntegra na zona de Belazaima do Chão, composto 
por ‘single tracks’ conjugados com alguns estradões 
e complementado por três especiais (EX, ET e CT) 
e três CHs. Depois de uma semana com intenso 
calor, fomos brindados com um final de sábado 
e início de domingo chuvoso, que veio ajudar, e 
de que maneira, a corrida preparada pelo Actib.

As especiais ET e CT eram já repetidas de outras 
edições, de muito bom nível, tendo a ET 5,3 km e 
a CT 7,3 km. Ambas foram alargadas em relação à 
última edição, técnicas e com bom tempo crono-
metrado. A EX aproveitava também ela parte da 
anteriormente feita, mas em sentido contrário, 
perfazendo um tempo médio de 3m30s. Ambas as 
corridas foram centralizadas na Pista do Casarão, 
sendo efetuadas as verificações administrativas, 
técnicas e parque fechado dentro das instalações 
desta. Todo o paddock utilizaria as excelentes 
condições desta infraestrutura, proporcionando 
luz, água e banhos quentes a ambas as comitivas.  

Estiveram presentes um total de 51 Minis, tendo 
acabado a prova 45, e um total de 186 nos Seniores, 
tendo acabado 168. Resumindo, foi um excelente 
fim de semana de Enduro, com disputas até ao 
final e em que o Actib demonstrou mais uma vez 
o excelente nível organizativo.

Da região da Bairrada iríamos terminar o 
Campeonato Nacional de Enduro - CFL 2022 em 

Trás-os-Montes, onde os Uzprigozus Clube TT, no 
seu terceiro ano em jornadas de dois dias e após 
a jornada mundialista, prepararam uma prova a 
relembrar as primeiras organizações. Com efeito, 
uma boa parte do que se utilizou pertencia à edição 
de 2018 do Nacional, e quem veio a beneficiar com 
tudo isto foram os pilotos da derradeira corrida 
do CNE, onde todos os títulos e troféus nacionais 
se decidiriam. Um primeiro dia quente, embora 
bem melhor que toda a semana precedente, e um 
segundo primaveril, marcaram o fim de semana de 
corridas que, além do elevado nível organizativo, 
teve também um elevadíssimo nível competitivo 
na maioria das classes. A última jornada de 2022 foi 
brindada com condições atmosféricas favoráveis, 
o que, aliado à já natural dificuldade dos trilhos 
e percursos da região, resultou numa prova com 
um grau de dificuldade e exigência elevado. A 
organização preparou uma prova digna, com um 
percurso exigente e excelentes especiais, onde 
quem realmente gosta de Enduro saiu agradado.

Este Enduro Rota do Folar era composto por um 
percurso de 50,7 km, onde estavam incluídas uma 
EX (1 km) na Fraga da Calvoa, uma ET (5,1 km) na 
Lama da Cerdeira, uma CT (3,7 km) na Pista de MX 
Valpacense e três CHs. Em relação às especiais, todas 
elas eram de um nível muito elevado, de excelente 
qualidade, técnicas e com boa extensão, perfazendo 
um bom tempo cronometrado por volta. Estiveram 
112 pilotos à partida e 84 à chegada. O paddock e 
parque fechado aproveitavam as excelentes con-
dições adjacentes do pavilhão Multiusos - parque 
alcatroado, luz e água que vieram a proporcionar 
condições de excelência à caravana. As verifica-
ções administrativas efetuaram-se dentro deste e 

as técnicas nas suas imediações. Clube a denotar 
uma vontade enorme de bem organizar eventos de 
Enduro, destacando-se a massa humana, recursos 
e a estrutura de segurança montada neste evento.

Terminava assim a época Endurística 2022, 
restando-nos congratular todos os pilotos par-
ticipantes e destacando, obviamente, os nossos 
Campeões e Vencedores de Troféus Nacionais. 

Campeões Nacionais – Luís Oliveira, Diogo 
Ventura, Frederico Rocha, Rita Viera, Manuel Moura 
d Paulo Miranda. Vencedores de Troféus Nacionais 
– Fábio Costa, Nuno Pereira, Bruno Freitas, Bruno 
Charrua e Rafael Ferrão. 

Mais uma vez, tivemos duas provas incluídas 
no calendário Mundial de Enduro, cabendo desta 
vez ao Clube Natureza Extreme de Peso da Régua 
e ao ACTT de Souselas representar as nossas orga-
nizações. E de que maneira o fizeram… mais uma 
vez, provámos que somos definitivamente dos 
melhores, senão mesmo os melhores, a organizar 
provas mundialistas. 

Em termos de resultados internacionais, ainda 
tudo está a decorrer, sendo que temos ainda este 
mês mais duas provas do Mundial e os Jogos 
Olímpicos das motos – ISDE que se realizarão em 
França no final do mês de agosto. 

Resta-me agradecer aos elementos da comis-
são, clubes organizadores e patrocinadores que 
nos acompanham durante mais uma época, nas 
empresas CFL - Off Road, Maxxis, Create e Valvoline 
Lubrificantes, Polisport, Irmãos Sousa Lda./Clínica 
Saúde, Jetmar, 4MX/Technomousse, Kenny, SP-
Graphics, CrossPro, Salgados Moto e MotoWash. 
O nosso muito obrigado!

Viva o Enduro!

NACIONAL DE ENDURO

Fábio Costa (291) venceu 
os Verdes Absoluto, Verdes 
1 e Youth Cup e Rita Vieira 
(561) foi Campeã Nacional de 
Senhoras.

Em baixo, Frederico Rocha 
triunfou na Open 1 e Open 
Absoluto, enquanto Paulo 
Miranda (505) ficou no topo da 
tabela dos Super Veteranos



OFERTA EXCLUSIVA ONLINE

Adira já e ganhe uma nova bolsa
para o identificador e uma embalagem
WD40 lubrificante para correntes

Desconto em todas as portagens excepto ponte Vasco da Gama

A VIA VERDE ANDA
CONSIGO DE MOTO

30%
DESCONTO
NAS PORTAGENS
EXCETO NA PONTE VASCO DA GAMA

ADIRA JÁ E TENHA
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24º PORTUGAL DE LÉS-A-LÉS

A 24ª edição do Portugal de Lés-a-Lés levou 
a imensa caravana mototurística de Faro a 
Bragança, com etapas intermédias a terminarem 
em Castelo de Vide e na Covilhã, numa maratona 
marcada pelo calor intenso.

J á de olhos postos nas bodas de prata do 
Portugal de Lés-a-Lés, marcadas para o 
próximo ano, é tempo para um balanço 
da 24ª edição da aventura que, desde 

1999, liga dois extremos do mapa nacional. Uma 
epopeia marcada pelo calor, muito calor, que acom-
panhou os 2400 participantes de Faro a Bragança, 
com paragem em Castelo de Vide e na Covilhã, 
reforçando a exigência da maratona mototurística. 
Que, recorde-se, atravessou mais de 40 concelhos 
ao longo dos 1256 quilómetros percorridos durante 
mais de 32 horas de condução.

O trajeto delineado pela Comissão de 
Mototurismo da Federação de Motociclismo 
de Portugal passou ainda por 33 rios e ribeiras, 
cinco barragens e albufeiras e rodou nos Parques 
Naturais da Rio Formosa, Vale do Guadiana, Serra 
de S. Mamede, Tejo Internacional, Malcata e Douro 
Internacional. E permitiu a visita a sete museus 

(Afonso III, Marítimo, Regional do Algarve, Ruínas 
de Milreu, do Rio, do Queijo, CEAMA de Almeida) 
e quatro catedrais, incluindo a ‘sede do MC Faro’ e 
a Concatedral de Miranda do Douro, além de atra-
vessar por oito vezes fronteiras luso-espanholas e 
passar por territórios onde se falam quatro línguas 
diferentes: português, mirandês, castelhano e a 
‘fala de Xálima’ ou da Extremadura.

Mais do que simples curiosidades, os nú-
meros espelham a grandeza de um evento que 
contou com o apoio dos moto clubes de Faro, 
Albufeira, Falcões das Muralhas (Mértola), Moura, 
Moto Livres (Mourão), Motards do Ocidente, 
GM Arronches, Conquistadores (Guimarães), MK 
Mákinas (Tábua), Porto, Lobos da Neve (Covilhã), 
Moto Galos (Barcelos), Templários (Mogadouro) 
e Moto Cruzeiro (Bragança). Clubes que estão na 
génese do Portugal de Lés-a-Lés e que foram, como 

sempre, alicerce imprescindível para a organização 
da maior maratona mototurística da Europa.

As vacas e o javali, a GNR, os romanos e o Astérix 
Sempre sob intensa canícula, os participantes 

que fizeram rolar as mais de 2200 motos foram 
controlados por umas simpáticas vaquinhas, 
em Alcoutim, onde viram a Guarda Nacional 
Republicana e a Guardia Civil a juntarem esforços 
para apanhar contrabandistas fugidios, encontra-
ram muitos romanos (Milreu ou Penha Garcia) e até 
duas completas aldeias gaulesas. Junto ao Menir 
do Outeiro, o Astérix, Obélix e outros personagens 
‘ocidentais’ criaram a Aldeia Gaulesa do Ocidente, 
enquanto em Freixiosa, já no concelho de Miranda 
do Douro, os Conquistadores continuaram a resistir 
aos romanos e ao calor, homenageando a tradução 
das aventuras do Astérix para o mirandês no mais 
animado controlo deste Lés-a-Lés. Ainda assim, 

PELO CALOR ESCALDANTE
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Foi uma longa caravana de 2400 participantes, em mais de 2200 motos, que se fez à estrada para 
descobrir os segredos que a organização tinha preparados para esta edição do Lés-a-Lés

Texto: Gab. Imprensa Lés-a-Lés Fotos: Delfina Brochado
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curiosamente, quem encontrou e caçou o verda-
deiro javali, aquele de que o Obélix tanto gosta, 
foi o MK Mákinas que, durante a noite passada 
no controlo em Penamacor, foi visitado por um 
porco-bravo que rapidamente virou belo petisco.

Mas houve também reis, rainhas e até bobos 
da corte, ao longo dos 18 pontos de controlos 
cujas picadelas na tarjeta assinalavam o total e per-
feito cumprimento do percurso, tranquilo mesmo 
para antigos pilotos de renome como Alexandre 
Laranjeira, Miguel Farrajota, Bernardo Villar ou o 
virtuoso dos automóveis agora convertido às duas 
rodas, António Rodrigues. Tudo numa caravana, 
longa e heterogénea, que contou com atores, polí-
ticos, cantores, cientistas, mecânicos, vendedores, 
presidentes, jornalistas, pedreiros, camionistas, 

talhantes, carpinteiros e jogadores de futebol. 
Como Paulo Madeira, o antigo central da Seleção 
Nacional e do Benfica que, no palanque final, em 
Bragança, reconhecia “ter sido um Lés-a-Lés bem 
mais duro do que os treinos com José Mourinho”. 
Palavras que atestam bem da exigência do evento 
da FMP, conhecido que é o empenho extremo 
exigido em todos os treinos pelo ‘Special One’.

Um Portugal de Lés-a-Lés com percurso que 
mereceu aplausos unânimes, mas que foi forte-
mente endurecido pelo calor. “A organização e 
os participantes foram surpreendidos por dias 
de calor extremo, os mais quentes do ano e isso 
aumentou a dificuldade para cumprir um trajeto 
longo no Alentejo e mais trabalhoso nas Beiras e 
Trás-os-Montes”, sublinhou Ernesto Brochado. Para 

o principal responsável pelo percurso, “o início 
do segundo dia, que foi alvo de várias críticas, foi 
pensado para desfrutar da paisagem sem grandes 
paragens, mas o calor complicou as coisas”. Por isso 
mesmo, o elemento da Comissão de Mototurismo 
da FMP reforça o pedido “a todos os participantes 
para que guardem o roadbook e cumpram o trajeto 
numa Primavera fresca, verde e florida. E, aí sim, 
poderão apreciar na plenitude um percurso com 
tanto de trabalhoso como de belo. Tão exigente em 
termos de condução como imponente em termos 
de paisagens”. Em suma, um verdadeiro Lés-a-Lés!

E agora, ainda com um Lés-a-Lés Off-Road pelo 
meio, no início de outubro, temos encontro marcado 
em 2023 com a 25ª edição do LaL, que se adivinha 
especialmente épico!

Animação constante, apesar do calor intenso, mas com espaço para momentos de 
descontração, para 'desempenar os quadros'

24º PORTUGAL DE LÉS-A-LÉS



Esta edição 'raiana' do Portugal de Lés-a-Lés foi saltitando entre os dois lados da fronteira 
para curtas incursões em território do país vizinho
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MOTO-RALIS

Mais uma parceria serrana entre os moto clubes de Góis e da Covilhã que resultou num excelente 
moto-rali, neste ano em que o Troféu Nacional de Moto-ralis Turísticos BMW / Dunlop cumpre a sua 

S ão passeatas destas que nos enrique-
cem e incentivam a sair de casa com 
as nossas motos! O Góis Moto Clube 
e o Moto Clube da Covilhã voltaram a 

montar uma organização a meias - que pode e deve 
ser exemplar a nível nacional –, invertendo agora o 
percurso da rota, começando este ano na Serra da 
Estrela para terminar perto de Góis.

Deliciaram-se os 80 participantes em 58 mo-
tos, vindos de vários moto clubes de Guimarães a 
Albufeira, nesta terceira jornada do 25º Troféu de 
Moto-ralis Turísticos BMW / Dunlop da FMP!

Desta vez, o MC Covilhã - Lobos da Neve ‘ficou’ 
com a 1ª etapa, e o Góis MC assumiu a etapa de 
domingo! Cada um idealizou o percurso, perguntas, 
surpresas, visitas e controlos. Até o roadbook (curio-
samente ambos feitos por meninas) tinha grafismo 
e inspiração diferente.

Como, cada vez mais, a hotelaria marca o epi-
centro de um evento destes, os clubes viram-se 
na obrigação de passar a noite de sábado para 
domingo também na Covilhã, dificultando a via-
gem para Góis de um moto-rali que se queria em 
linha. Mas conseguiram tornear muitíssimo bem 
a questão.

O sábado foi excecional, pelo Vale do Zêzere e 

essencialmente no concelho do Fundão, que cada 
vez nos surpreende mais com visitas diversificadas 
e riquíssimas!

Já o domingo foi bem rolante, por estradas sinuo-
sas e sem trânsito, que consolaram os motociclistas 
pelas bucólicas aldeias de xisto da Serra do Açor. E o 
tempo, esse fator primordial para o sucesso de qual-
quer evento? Cinco estrelas! Apesar de já estarmos 
no verão, foi primaveril e fresco, com temperaturas 
de encomenda. Aquilo que o 24º Portugal de Lés-a-
Lés precisou, duas semanas antes, onde, apesar de 
decorrer na primavera, foi fustigado por temperaturas 
tórridas de verão.

É também um consolo ver estes dois moto clubes a 
trabalhar juntos. Quase que se fundem. Identificam-se 
bastante, inserindo-se bastante na sociedade e sendo 
uma mais-valia para os seus concelhos e respetivas 
populações, com direções e elementos imaginativos, 
esforçados e de excelente trato. Parabéns ao MC 
Covilhã-Lobos da Neve e Góis MC!

A hospitalidade de ambos é tal que, na sexta-feira 
à noite, já quase toda a caravana se sentava à mesa 
na Covilhã, com destaque para os 20 elementos do 
MC Albufeira!

E bem-dispostos, no sábado de manhã, os moto-
ciclistas lá foram à descoberta para sul, ao longo do 

Zêzere, na direção da Serra da Gardunha.
As Minas da Recheira abriram o dia de cerca de 

150 km, com descida aos túneis escavados em tempos 
para extrair o volfrâmio, esse mineral que só funde 
a mais de 3000 graus e por isso tão útil para o arma-
mento e que está a ser de novo procurado. Mas esta 
mina está diferente, vocacionada para o turismo, com 
suites (!), restaurante e adega nas suas profundezas, 
para além de dar a conhecer a sua história e da vida 
difícil dos mineiros. Para regressar com mais tempo!

A Casa dos Bombos, em Lavacolhos, pôs o moto-
-rali a bombar como nunca visto em 25 anos de troféu. 
Interessante e ensurdecedor!

A Casa das Tecedeiras ensinou-nos, na bonita 
e típica aldeia de Janeiro de Cima, a complicada e 
trabalhosa transformação do linho e como pode ser 
imaginativo o artesanato.

De toque mais feminino, foram elas que gostaram 
de experimentar o tear.

A Casa da Cereja, em Alcongosta, espantou-nos 
pela modernidade e eloquência com que nos ensina 
a origem e diversidade deste fruto pelo mundo todo 
e como se produz com qualidade acima da média nas 
encostas da Gardunha, entre castanheiros.

Isto foi tudo de enfiada? Não! Pelo meio fomos 
chafurdar ao Zêzere, Junto à Roda de Janeiro, na 

UM HINO MOTOTURÍSTICO
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Texto e fotos: Ernesto Brochado, Com. Mototurismo FMP

Praia Fluvial de Janeiro de Cima. Para além do pi-
quenique havia pranchas de paddle à espera dos 
mais equilibrados!

As águas já mornas do rio abriram o apetite e 
partimos desta peculiar aldeia de xisto ainda mais 
‘bem compostinhos’.

E ainda houve tempo para batalha de água entre 
o pelourinho e antiga casa da câmara de Castelo 
Novo. A prova de bons vinhos e queijos da região 
foram aperitivo para recriações de ‘far west’, matrix 
e outros ataques à pistola… de água.

A etapa, memorável, terminou na Casa de Poesia 
de Eugénio de Andrade, poeta que nasceu batizado 
de José Fontinhas, em 1923, nesta aldeia de Póvoa de 
Atalaia. Curiosa e divertida, a “caravana ecológica” 
do hotel ao restaurante, já na Covilhã, a pé, com os 
presidentes Nuno Bandeira e Rui Santos a encabe-
çarem o grupo e desfraldando orgulhosamente 
as bandeiras respetivas dos seus moto clubes de 
Góis e Covilhã.

 
O domingo, 26 de junho, começou mais cedo 

que o costume. Pelas 8h30 da manhã já os motores 
ronronavam pelas curvas deliciosas e despovoadas 
da N230 para Unhais da Serra. Isto sim, é um moto-
-rali turístico. E o festival curvilíneo continuou para 
Teixeira e Vide, detendo-se no Poço da Broca e logo 
a seguir em Foz d’Égua, dois espaços onde pode-
ríamos ficar o dia todo, pela beleza das ribeiras, da 
Natureza e de como o homem se adaptou aos locais, 
dando-lhes o seu toque. Parabéns a Carlos Borges, 
pelas pontes e casinhas de xisto nas margens da 
Ribeira de Égua.

Já com a bifana do Paulinho no papo, a passeata 
continuou agora num sobe e desce retorcido de 
aldeias edificadas com dificuldade nas encostas do 
Açor, onde as suas ruas estreitas e quase sempre à 
sombra nos saudavam com fartura de xisto e cam-
poneses a controlar horários e colocando à prova a 
atenção dos mototuristas.

Chãs d´Égua, Piódão, o memorial de Miguel Torga 
e Relva Velha testemunharam a nossa passagem até 
à agradável frescura da Mata da Margaraça, pequena 
floresta dominada pelo raro azereiro (prunus lusitâ-
nica) e detentora de uma biodiversidade incrível. Sim, 
há uns séculos, todas estas serras eram cobertas com 
esta densa e húmida vegetação, resistente a fogos, 
criadora de fontes de água naturais, habitat de imensa 
fauna e doadora de saúde mental a rodos. Mas o 
corte continuado dos carvalhais e árvores nativas 
sem compensação de reflorestação, a plantação 
de monoculturas gigantescas e seus inevitáveis 
fogos mais o abandono das terras e proliferação de 
espécies invasoras faz com que estas serras incríveis 
tenham agora um outro ar.

Estávamos a terminar esta etapa de mais de 100 
km, na aldeia de Benfeita onde se soube pela primeira 
vez em Portugal do fim da 2ª Grande Guerra. Desde 
então, a 7 de maio, a sua torre sineira repica 1620 
badaladas, uma por cada dia que o conflito durou.

Foto de grupo, almoçarada, entrega de prémios 
e agradecimentos, e ala tudo de novo para a estrada, 
rumo à casa de cada um.

O MC Albufeira trouxe tantos e bons motociclistas, 
que dominaram os pódios deste moto-rali turístico. 
No sábado foi tudo deles, e, no domingo, quase. 
O Vítor Olivença, a lutar pelo tetra, mostrou-se de 
novo o mais regular. João e Carla Krull sucederam-se 
e finalmente aparece alguém de outro clube: em 
terceiro, a Susana Cardigos, dos Motards do Ocidente.

Mas este evento foi notoriamente daqueles onde 
todos ganharam, e muito!
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Internacionais
Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
9ª prova – G.P.  Catalunha / Barcelona

9º  Miguel Oliveira (KTM)

10ª prova – G.P.  Alemanha / Sachsenring
9º  Miguel Oliveira (KTM)

11ª prova – G.P.  Países Baixos
9º  Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato do Mundo de Enduro
3ª prova – G.P. de Itália / Carpineti

16º/16º  (Junior 1) Renato Silva (Beta)
18º/16º  (Youth) Frederico Rocha (Fantic)

Nacionais
Campeonato Nacional de Enduro / CFL 
6ª prova – Valpaços

ELITE ABSOLUTO
1º/2º  Luís Oliveira (Yamaha) E1
2º/3º  Diogo Ventura (Beta) E2
3º/1º  Morgan Lesiardo (Sherco) E2
4º/6º  Gonçalo Reis (GasGas) E2
5º/4º  Renato Silva (Beta) E1
6º/5º  Gonçalo Sobrosa (Beta) E1
7º/8º  Paulo Felícia (KTM) E2
8º/7º  Manuel Teixeira (Fantic) E1
9º/9º  Ricardo Wilson (TM) E1
10º/-  Abel Carreiro (Husqvarna) E1

OPEN
1º/1º  Frederico Rocha (Fantic) Open1
2º/2º  Bruno Charrua (GasGas) Open2
3º/3º  Vítor Queirós (KTM) Open1
4º/4º  João Moura (Sherco) Open2
5º/-  Rui Fernandes (Rieju) Open2

VERDES
1º/1º  Fábio Costa (GasGas) V1
2º/-  Gonçalo Jesus (Beta) V1
3º/7º  Nuno Pereira (Sherco) V2
4º/-  Ricardo Almeida (Sherco) V2
5º/4º  André Reis (KTM) V1

6º/2º  Francisco Leite (Beta) V1
7º/9º  Albano Mouta Jr (GasGas) V2
8º/5º  Filipe Silva (GasGas) V2
9º/11º  Sílvio Gonçalves (Sherco) V2
10º/8º  Bruno Freitas (GasGas) V3
11º/12º  Bruno Gomes (KTM) V3
12º/3º  Marcelo Bandeira (GasGas) V1
13º/17º  Luís Moreira (Rieju) V3
14º/19º  Pedro Mercier (Husqvarna) V3
15º/-  Pedro Maia (Husqvarna) V2
-/6º  Alexandre Silva (GasGas) V2
-/10º  Hugo Silva (Beta)
-/13º  Patrício Ribeiro (Beta) V2
-/14º  Tiago Sousa (Beta) V3
18º/15º  Diogo Leandro (Beta) V3

SENHORAS
1º/1º  Rita Vieira (Yamaha)
2º/-  Mariana Afonso (Sherco)

VETERANOS
1º/1º  Manuel Moura (Yamaha)
2º/2º  Gil Carmo (Honda)
3º/4º  Gonçalo Amaral (Beta)
4º/3º  Daniel Jordão (Husqvarna)
5º/8º  Tony Carvalho (Beta)
6º/5º  Carlos Pedrosa (Fantic)
7º/7º  Vítor Correia (KTM)
8º/6º  Celso Moreira (KTM)

SUPER VETERANOS
1º/4º  Paulo Miranda (Yamaha)
2º/1º  João Moreira (GasGas)
3º/3º  Diogo Salema (Honda)
4º/7º  Fernando Teixeira (KTM)
5º/2º  António M. Oliveira (KTM)
6º/6º  Rafael Lopes (KTM)
7º/5º  Carlos Pinho (TM)
8º/8º  Alberto Oliveira (Beta)
9º/9º  Eduardo Neves (KTM)

YOUTH CUP
1º/1º  Fábio Costa (GasGas)
2º/-  Gonçalo Jesus (Beta)
3º/3º  André Reis (KTM)
4º/2º  Francisco Leite (Beta) 
5º/4º  Pedro Azevedo (Fantic)

PROMOÇÃO
1º/1º  Rafael Ferrão (GasGas)

2º/2º  Gonçalo Duarte (GasGas)
3º/3º  Telmo Martins (Husqvarna)
4º/5º  Nuno Soares (KTM)
5º/4º  Roberto Pereira (Yamaha)
6º/6º  Pedro Pessoa (Honda)
7º/7º  João Cardão (KTM)
8º/10º  Duarte Ferreira (KTM)
9º/12º  Renato Lourenço (KTM)
10º/8º  João Marques (TM)
11º/11º  Diogo Teixeira (Husqvarna)
12º/9º  Fred Bernardo (Beta)
13º/-  Paulo Fernandes (Fantic)
14º/13º  José Cardoso (Husqvarna)
-/14º  Lucas Espinha (Beta)

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

MX1
1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º  Sandro Peixe (KTM)
3º  Luís Outeiro (Yamaha)
4º  Joel Costas (Yamaha)
5º  Daniel Pinto (KTM)
6º  Hugo Santos (Honda) VET
7º  José Iglésias (Kawasaki)
8º  Paulo Felícia (KTM) VET
9º  Francisco Salgado (Honda)
10º  Firmino Salazar (Husqvarna) VET
11º  Elias Rodrigues (Yamaha)
12º  Pedro Costa (Honda)
13º  Sérgio Pinto (KTM)
14º  Victor Hernandez (Kawasaki) VET
15º  Micael Luís (GasGas)
16º  Daniel Nogueira (Kawasaki) VET
17º  Francisco Góis (KTM) VET
18º  Edgar Batista (Husqvarna)
19º  Diogo Pereira (KTM)
20º  Gonçalo Carvalho (Yamaha) VET

MX2
1º  David Beltran (Husqvarna)
2º  Fábio Costa (GasGas) JUN
3º  Sandro Lobo (Yamaha) JUN
4º  Luís Oliveira (Yamaha)
5º  Afonso Gomes (Yamaha)
6º  Abel Carreiro (Husqvarna)

RESULTADOS DESPORTIVOS
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7º  Henrique Benevides (Yamaha)
8º  André Sérgio (Yamaha)
9º  Martim Palma (Yamaha)
10º  Alex Almeida (KTM)
11º  Pedro Rino (KTM)
12º  Rúben Ribeiro (Yamaha)
13º  Rúben Ferreira (GasGas)
14º  Francisco Salgueiro (Yamaha)
15º  Martim Maria (Yamaha) JUN
16º  Guilherme Esteves (Fantic) JUN
17º  Rodrigo Benevides (Yamaha)
18º  Guilherme Daniel (KTM) JUN
19º  João Sousa (Yamaha)
20º  Afonso Simões (Yamaha) JUN

ELITE
1º  Paulo Alberto (Yamaha) MX1
2º  Luís Outeiro (Yamaha) MX1
3º  Sandro Peixe (KTM) MX1
4º  David Beltran (Yamaha) MX2
5º  Luís Oliveira (Yamaha) MX2
6º  Fábio Costa (GasGas) MX2
7º  Sandro Lobo (Yamaha) MX2
8º  Abel Carreiro (Husqvarna) MX2
9º  André Sérgio (Yamaha) MX2
10º  Afonso Gomes (Yamaha) MX2
11º  Daniel Pinto (KTM) MX1
12º  Pedro Rino (KTM) MX2
13º  Henrique Benevides (Yamaha) MX2
14º  Hugo Santos (Honda) MX1
15º  Paulo Felícia (KTM) MX1
16º  José Iglésias (Kawasaki) MX1
17º  Francisco Salgado (Honda) MX1
18º  Firmino Salazar (Husqvarna) MX1
19º  Francisco Salgueiro (Yamaha) MX2
20º  Martim Palma (Yamaha) MX2

85 CC
1º/1º  Tomás Santos (KTM)
2º/3º  Bernardo Pinto (Husqvarna)
3º/4º  Guilherme Leandro (Husqvarna)
7º/2º  Gonçalo Cardoso (Husqvarna)
4º/5º  Dinis Sousa (Husqvarna)
5º/6º  Vasco Salgado (Yamaha)
6º/7º  Miguel Caridade (Yamaha)
8º/8º  Guilherme Alves (KTM)
10º/9º  Alexandre Costa (KTM)
9º/12º  Rafael Leonardo (GasGas)
11º/11º  Tiago Nogueira (Kawasaki)
13º/10º  Gabriel Pinto (KTM)
12º/-  Guilherme Rocha (Husqvarna)

50 CC
1º/1º  Iker Gonzalez (KTM)
3º/2º  Edgar Salustiano (KTM)
2º/3º  Vicente Caeiro (KTM)
4º/4º  Edgar Póvoa (KTM)
5º/5º  Tiago Matos (KTM)
6º/6º  Duarte Machado (KTM)

Campeonato Nacional de Trial
2ª prova – Barcelos

TR1
1º  Diogo Vieira (Jumatsu)
2º  Filipe Paiva (TRRS)

TR2
1º  Rogério Castro (Vertigo)
2º  Mariana Afonso (Montesa)

3º  Manuel Teixeira (Sherco)
4º  Rita Vieira (Jumatsu)
5º  Rui Gonçalves (Sherco)
6º  Henrique Nogueira (Vertigo)

TR3
1º  Vítor Caçador (TRRS)
2º  Martim Garcia (GasGas)
3º  Miguel Pereira (Jgas)
4º  Lucas Cêpa (GasGas)
5º  Miguel Garcia (GasGas)

INICIADOS
1º  Manuel Inês (Oset)
2º  Francisco Schreck (TRRS)
3º  Martim Ferreira (Vertigo)
4º  Gonçalo Santos (Oset)
5º  Gustavo Antunes (Oset)
6º  Henrique Ferreira (Oset)

INFANTIS
1º  Simão Domingos (TRRS)
2º  Miguel Santos (Oset)

Campeonato Nacional de Velocidade
2ª prova – Portimão I

SUPERBIKE
1º/1º  André Gonçalves (Yamaha)
3º/2º  Tiago Morgado (Yamaha)
2º/7º  Romeu Leite (Yamaha)
5º/3º  Vítor Barros (Yamaha)
6º/4º  Fernando Soares (Yamaha)
8º/5º  Mário Alves (BMW)
7º/6º  Pedro Vinagre (Yamaha)
4º/-  Tiago Cleto (Yamaha)

SUPERSTOCK 600
2º/1º  Pedro Fragoso (Yamaha)
1º/2º  Marco Diaz (Kawasaki)
3º/3º  Tomás Silva (Yamaha)
5º/4º  Miguel Duarte (Yamaha)
4º/6º  Vasco Esturrado (Kawasaki)
6º/5º  Gonçalo Ribeiro (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º/1º  Dinis Borges (Kawasaki)
2º/2º  Tomás Alonso (Kawasaki)
4º/3º  Martim Jesus (Kawasaki)
6º/5º  David Ferreira (Kawasaki)
5º/6º  Gonçalo Capote (Yamaha)
8º/7º  Afonso Almeida (Kawasaki)
3º/-  Rafael Damásio (Kawasaki)
9º/9º  Rafaela Peixoto (Kawasaki)
-/4º  Isaac Rosa (Kawasaki)
13º/8º  Gustavo Pinheiro (Kawasaki)
11º/10º  Bernardo Oliveira (Kawasaki)
10º/11º  Francisco Pires (Kawasaki)
7º/-  Vasco Camoesas (Kawasaki)
12º/12º  Bruno Salreta (Yamaha)

PRÉMOTO3
1º/1º  Martim Marco (Beon)
2º/2º  Afonso Almeida (Beon)
3º/3º  Rui Afonso (Beon)

PROMO 3
1º/1º  Tiago Balhé (Beon)

85GP / MOTO4
1º/1º  Pedro Matos (MIR)

MIR MOTO5
1º/1º  Lourenço Vicente

2º/2º  Alexandre Cabá 
4º/3º  David Dias
3º/4º  Martim Lourenço
5º/5º  Martim Garcia
6º/6º  Guilherme Moreira
-/7º  Martim Patrício

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

OPEN R
1º/1º  Rodrigo Amaral (Honda)
2º/2º  Augusto Machado (Suzuki)
3º/3º  Bernardo Villar (Honda)

SUPERSPORT R
1º/1º  Alexandre Laranjeira (Honda)
2º/2º  Márcio Silva (Yamaha)

SPORT
1º/1º  Richard Peers-Jones (Yamaha)

TROFÉU TUONO CUP
2º/1º  P. Bohdanov
1º/2º  P. Vicente
3º/3º  M. Sousa
4º/4º  A. Vilardebó

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

TROFÉU S1000RR CUP
1º/1º  D. Amaral
2º/2º  N. Farias
3º/3º  R. Almeida
4º/4º  M. Perez
5º/5º  L. Metello

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1 
1º/1º  Miguel Romão (Yamaha)
2º/3º  Jaime Gonzalez (Yamaha)
-/2º  Henrique Gouveia (Yamaha)
5º/4º  Diogo Queirós (Yamaha)
4º/5º  Bernardo Aguiar (Yamaha)
6º/6º  Ricardo Rodrigues (Yamaha)
8º/7º  Raul Felgueiras (Yamaha)
7º/8º  Alexandre Melo (Yamaha)
3º/-  Tiago Aguiar (Yamaha)
9º/9º  Tomás Pio (Yamaha)
10º/10º  Carlos Pinto (Yamaha)

CLASSE 2 
1º/1º  Frederic Bottoglieri (Kawasaki)
2º/3º  Hugo Lopes (BMW)
4º/2º  João Rego (Yamaha)
3º/4º  Rui Palma (BMW)
5º/5º  José Gafenho (Yamaha)
6º/6º  Nelson Cruz (Yamaha)
8º/7º  Fernando Henriques (Yamaha)
7º/8º  Sérgio Pedro (Kawasaki)
10º/9º  Sérgio Fajardo (Suzuki)
9º/11º  Mário Simão (Yamaha)
- / 10º  Carlos Oliveira (Kawasaki)
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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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