
 
Rego regressa de férias com vitória 

 
Foi à Copa Dunlop Motoval que coube colocar o ponto final nas férias de Verão com a primeira 
corrida do fim-de-semana no Circuito Estoril. 
 
Cumprindo a tradição, o CNV Estoril 3, quarta prova do Campeonato Nacional de Velocidade 
de Motociclismo, abriu as hostilidades neste regresso pós-férias de Verão, como não podia 
deixar de ser, com o selo organizativo do Motor Clube do Estoril. 
 
Um regresso em que João Rego, segundo classificado na Classe 2, entrou com tudo. O piloto 
da Yamaha R1 cedeu nos Treinos Livres, em que viu Miguel Romão (líder à geral da Classe 1) 
impor-se, mas nos Cronometrados a história foi outra, com Rego a garantir a Pole Position por 
mais de sete décimos de segundo, com Fernando Henriques em segundo e Henrique Gouveia 
a completar a primeira linha da grelha, com mais um segundo de diferença para a frente. 
 
Apesar das cartas lançadas durante a manhã, a corrida da tarde começou com Rego a ser 
surpreendido, com Hugo Lopes a disparar de quinto da grelha para a liderança após o final da 
primeira volta. Mas o homem Yamaha R1 não tardou a responder, para reclamar de volta a 
primeira posição à segunda passagem pela linha de meta. A partir desse momento Rego 
começou a isolar-se na frente para assegurar o que acabou por ser um triunfo fácil, com mais 
de quatro segundos de margem. 
 
Entretanto, Lopes, ao ver-se superado por Rego acabou por rodar na posição intermédia do 
pódio até final. Uma corrida tranquila para o homem da BMW que terminou isolado, com cerca 
de 4,3s de vantagem sobre os demais rivais. 
 
Já Fernando Henriques, colega de equipa de Rego, não conseguiu tirar o melhor partido da 
segunda posição da grelha e acabou por perder terreno à partida, não apenas para o outro 
homem da Elite Racing Team e para Lopes, mas também para Henrique Gouveia e, a dada 
altura, até mesmo para Rui Palma. Uma prova difícil para Rego que rodou entre quarto e quinto 
durante a quase totalidade da corrida apenas para chegar ao terceiro posto na última volta, 
terminando a mais de 8,5 segundos da frente, no que foi um pódio à geral totalmente 
dominado pelos homens da Classe 2. 
 
Enquanto isso, na Classe 1 a vitória foi para o líder da geral Miguel Romão. O piloto Yamaha R6 
ainda chegou a acalentar a esperança de uma posição no pódio absoluto, mas no final da 
corrida começou a perder terreno para Henriques e acabou por ter de se contentar com o 
quarto posto absoluto. Uma vitória conseguida por escassos três décimos de segundo, já que 
Henrique Gouveia (terceiro do Campeonato), também com uma R6, apresentou um final forte 
para assegurar a quinta posição absoluta e segunda da Classe 1. A fechar este pódio ficou o 
segundo da tabela pontual da Classe, Ricardo Rodrigues, que viu a bandeira de xadrez na 9ª 
posição da geral. 


