
  
 

Última visita do CNV ao Estoril com Mundial de Side Car no programa 
 
 

O Campeonato de Velocidade de Motociclismo está de regresso ao Circuito Estoril para a 4ª 
visita da época, desta feita com as estrelas do Mundial de Side Car também no programa. 
 
Não é a derradeira prova da temporada para pilotos e equipas do Campeonato Nacional de 
Velocidade da Federação de Motociclismo de Portugal, ainda há mais uma ronda, mas a 
quarta visita de pilotos e equipas ao Circuito Estoril já no próximo fim-de-semana de 29 e 30 
de Outubro pode ser determinante para as aspirações de muitos. 
 
Na categoria rainha, as Superbike, Romeu Leite repete a dose da pretérita passagem pelo 
Estoril e chega ao traçado que serve de casa ao Motor Clube do Estoril na liderança da 
classificação. Agora com 33 pontos de vantagem sobre André Gonçalves, e com seis vitórias 
consecutivas no traçado, tantas quantas as que já assinou esta época, o Campeão em título 
pode muito bem fechar já as contas do título. 
 
Para tal, Leite terá de somar pelo menos mais 17 pontos que Gonçalves o que, olhando aos 
resultados conseguidos até ao momento pelo actual segundo classificado do Campeonato, 
pode não ser tarefa fácil de conseguir. Principalmente quando se tem em conta que Gonçalves 
foi o único até ao momento a conseguir vencer Leite. Ainda entre as máquinas mais potentes, 
é também de esperar animado duelo entre Vítor Barros e Tiago Morgado. Os actuais terceiro 
e quarto classificados, respectivamente, estão separados por apenas quatro pontos, pelo que 
o mais pequeno deslise pode dar lugar a trocas de posições na tabela pontual. 
 
Já nas Superstock 600, que rodam em pista em conjunto com as Superbike, Pedro Fragoso 
apresenta-se como líder destacado. As quatro vitórias já assinadas este ano, às que se juntam 
igual número de segundos lugares, dão-lhe uns muito confortável confortáveis 59 pontos de 
margem sobre Marco Diaz. Ou seja, enquanto Diaz não se pode dar ao luxo de perder mais 
terreno caso queira terminar o ano como Campeão, Fragoso pode mesmo dar-se ao luxo de 
perder nove pontos para o rival que garante o título já no dia 30. Mas, e tal como nas SBK, 
não é apenas da luta pela coroa que se fará esta quinta ronda da temporada, já que Gonçalo 
Ribeiro e Miguel Santiago estão em luta directa pela terceira posição da geral dados os meros 
cinco pontos de intervalo entre eles. 
 
Algo semelhante é o panorama da Supersport 300. Tomás Alonso, tal como o líder das 
Superstock, tem quatro vitórias e outros tantos segundos lugares por resultados este ano, a 
diferença está apenas na vantagem com que conta para o rival. Dinis Borges tem-se 
apresentado um rival mais consistente e roda com um atraso de 38 pontos, o que faz com 
que o fecho das contas possa ser mais difícil de conseguir. Seja como for, se Alonso somar 
mais 12 pontos que Dinis a coroa de 2022 fica automaticamente com dono. Outro ponto em 
semelhante com as duas principais categorias, é a luta pela terceira posição, já que também 
nas Supersport 300 diferença entre terceiro e quarto é curta... muito curta! Martim Jesus 
chega em vantagem a esta quarta prova com assinatura do Motor Clube do Estoril, mas com 
apenas mais três pontos que Rafael Damásio. O mesmo é dizer que basta que ambos os 
pilotos repitam os resultados do CNV Estoril III para que se assista a uma inversão de posições 
na tabela pontual. 
 
Enquanto isso, na Prémoto 3, Martim Marco mantém a liderança da classificação. Posição que 
assumiu no CNV Estoril II, até ao momento a única prova em que se qualificaram quatro 
pilotos para a corrida, o mínimo imposto pelo regulamento para que a pontuação seja 
contabilizada em termos de Campeonato. 
 
Outra categoria que apresenta cenário semelhante ao das grelhas mais potentes é a MIR 
Moto5, com duas lutas em perspectiva. Lourenço Vicente lidera a geral com mais 30 pontos 
que Alexandre Cabá. Os dois têm dominado a época desde início, com Vicente a somar sete 
vitórias e um segundo lugar, precisamente o inverso de Cabá. Resultados que fazem com que 
seja pouco provável ver o líder dar por terminada a luta pelo título dados os 20 pontos que 
tem de somar a mais que o rival para lograr tal feito. Enquanto isso, David Dias e Martim 



Lourenço prometem despique animado pelo terceiro posto. Dias leva 11 pontos de vantagem, 
mas ambos têm sido também muito regulares ao longo do ano, pelo que tudo é possível. 
 
Entretanto na 85GP/Moto4, Pedro Matos lidera com mais 24 pontos que Marco Diaz. O piloto 
tem-se apresentado num nível totalmente à parte dos demais, pelo que não será de esperar 
mudanças na frente. Uma ausência de mudanças que também se espera na terceira posição. 
A 20 pontos do segundo lugar e com 39 de margem sobre o terceiro, Adelino Patronilho não 
deverá ver a sua posição em risco nesta visita ao Circuito Estoril. 
 
No que respeita ao Troféu Naked Bikes, Pavel Bohdanov é o líder incontestado da 
classificação, com mais 74 pontos que D. Amaral. Uma vantagem que faz com que o piloto, 
apesar deste pelotão ter ainda pela frente mais uma ronda que as restantes grelhas do CNV, 
possa muito bem dar por encerrada as contas do título. Para tal terá de garantir que soma 
mais 26 pontos que o rival. Tarefa difícil, mas não impossível em termos matemáticos. 
 
Para terminar, a Copa Dunlop Motoval. Miguel Romão regressa ao Estoril com mais 59 pontos 
que Ricardo Rodrigues o que faz com que, tal como o que se passa nas Superstock 600, o 
piloto se possa mesmo dar ao luxo de perder pontos para o rival Ricardo Rodrigues – nove no 
máximo – que ainda assim garante o título. E, tal como nas categorias principais, também aqui 
é de esperar animado duelo pelo mais baixo do pódio. Actualmente a cargo de Henrique 
Gouveia, o terceiro posto da tabela pontual pode mudar facilmente para Tomás Pio, dados os 
apenas nove pontos entre ambos. 


